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Anexo 1: Parecer Técnico - Avaliação do “Estudo de Avaliação de Risco à Saúde 

Humana em Localidades Atingidas pelo Rompimento da Barragem do Fundão - 

MG” executada pela Ambios Engenharia e Processos. 

Anexo 2: Parecer Técnico - Avaliação do “Relatório Técnico - Avaliação de Risco à 

Saúde Humana Metodologia Ministério Da Saúde - Mariana - MG” executado pela 

Tecnohidro. 

Anexo 3: Análises Estatísticas 
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1 INTRODUÇÃO 

Este parecer técnico apresenta a consolidação dos resultados dos estudos 

de Avaliação de Risco à Saúde Humana (ARSH) contratados pela Fundação Renova 

(Fundação) para a região dos municípios de Mariana e Barra Longa, ambos no 

estado de Minas Gerais. Os estudos avaliados neste parecer técnico são: 

(1) “Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana em Localidades 

Atingidas pelo Rompimento da Barragem de Fundão - MG” e seus 

anexos, elaborado pela empresa Ambios Engenharia e Processos 

(Ambios), entregue à Fundação em versão revisada em 17 de abril 

de 2019 e neste parecer referido como “Relatório Ambios”; 

(2) “Relatório técnico - Avaliação de Risco à Saúde Humana Metodologia 

Ministério da Saúde - Mariana - MG” e seus anexos, elaborado pela 

empresa Tecnohidro Engenharia São Paulo (Tecnohidro), entregue à 

Fundação em versão revisada em 1º de outubro de 2019 e neste 

parecer referido como “Relatório Tecnohidro”, em conjunto ao 

“Relatório final de investigação ambiental complementar (fase 2) – 

Mariana - MG”, desenvolvido pela empresa EPA Engenharia de 

Proteção Ambiental Ltda., entregue à Fundação em versão revisada 

em 9 de outubro de 2019 e neste parecer referido como “Relatório 

EPA”, que apresenta os dados base e os resultados utilizados do 

Relatório Tecnohidro. 

Este documento inclui considerações e avaliações realizadas por 

especialistas em meio ambiente e toxicologia, visando prover suporte técnico ao 

Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada e ao Programa 

de Manejo de Rejeitos, ambos da Fundação Renova. 

O objetivo deste parecer é analisar as técnicas, metodologias e dados 

utilizadas em ambos os estudos, de maneira a fornecer argumentos técnicos e 

científicos para concluir-se a respeito de: 

(1) Validação dos dados; 

(2) Comparabilidade e suficiência dos dados validados; 

(3) Conclusões com base no conjunto de dados validados; 

(4) Correlação com o rompimento; 

(5) Recomendações. 



6 / 93 

1.1 EMBASAMENTO TÉCNICO 

Conforme determinado na Nota Técnica SUBVPS/SES-MG nº 11/2017 

(aprovada com ressalvas pela Deliberação nº 106 do Conselho Interfederativo - 

CIF), o estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana (ARSH) deve ser elaborado 

utilizando a metodologia do Ministério da Saúde (MS) denominada “Diretrizes para 

a Elaboração de um Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana por Exposição 

a Contaminantes Químicos” (Diretrizes), publicada em 2010. Dessa forma, este 

parecer técnico prioriza as determinações e sugestões estabelecidas nestas 

Diretrizes em relação às demais metodologias mencionadas a seguir. 

É importante salientar que a metodologia das Diretrizes se baseia nas 

experiências adquiridas pelo MS na elaboração de avaliações de risco utilizando a 

metodologia descrita no Guia de Avaliação de Saúde Pública (Public Health 

Assessment Guidance Manual)1 de 1992 desenvolvida pela Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry (ATSDR) e adequação desta metodologia à 

realidade brasileira. Como consequência disto, a ATSDR é constantemente 

mencionada e referenciada nas Diretrizes do MS. Portanto, sua versão mais atual, 

datada de 2005, foi consultada para fins de referência quando não são detalhados 

procedimentos específicos nas Diretrizes do MS. 

Além disto, as Diretrizes do MS não mencionam métodos e procedimentos 

de coleta de amostras, porém, mencionam a necessidade de procedimentos de 

garantia de qualidade para coletas e análise de resultados laboratoriais. Desta 

maneira, além dos requisitos apresentados nas Diretrizes, essa análise foi baseada 

em: 

(1) Para procedimentos de coleta: Normas ABNT pertinentes, Guia 

Nacional de Coleta e Preservação de Amostras (ANA, 2011), Diretriz 

Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância da Qualidade da Água 

para Consumo Humano (MS, 2016); 

(2) Para análise dos laboratórios: Requisitos do Inmetro, ABNT NBR 

ISO/IEC 17.025:2017; 

(3) Para análise geral e integral dos dados coletados: US EPA2 Guidance 

for Data Usability in Risk Assessment – Part A (1991); US EPA 

Guidance on Choosing a Sampling Design for Environmental Data 

Collection (2002); ProUCL (US EPA 2015); ABNT NBR 16.209:2013 

sobre ARSH para gerenciamento de áreas contaminadas e a série 

 

1 Todos os conteúdos citados neste documento e provenientes de normativas escritas 

originalmente em língua inglesa estão sendo apresentados em versão traduzida livremente 
pelos autores deste documento. 
2 United States Environmental Protection Agency (US EPA). 



7 / 93 

ABNT NBR 15.515 sobre passivos ambientais em solo e água 

subterrânea. 

São parte integrante desta avaliação todas as considerações apresentadas 

nos pareceres técnicos (Peer Review) elaborados previamente pela empresa 

NewFields para os relatórios em análise neste documento. A saber: “Parecer 

Técnico - Avaliação do ‘Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana em 

Localidades Atingidas pelo Rompimento da Barragem do Fundão – MG’ executada 

pela Ambios Engenharia e Processos” (Anexo 1); e “Parecer Técnico - Avaliação do 

‘Relatório Técnico - Avaliação de Risco à Saúde Humana Metodologia Ministério Da 

Saúde - Mariana – MG’ executado pela Tecnohidro” (Anexo 2). Salienta-se que, 

conforme descrito nos pareceres técnicos, estes foram elaborados a partir da 

análise dos relatórios Ambios e Tecnohidro em suas versões originais, não as 

versões revisadas consideradas neste Relatório de Consolidação. 

1.2 EXCLUSÕES 

Apesar de os relatórios parciais emitidos pela Ambios e pela Tecnohidro 

terem sido revisados, este parecer técnico considera apenas as informações 

apresentadas nos relatórios finais (versões revisadas) e seus anexos, conforme 

mencionado anteriormente. 

A Fundação desenvolveu uma estratégia de Gestão Ambiental Integrada 

para Saúde e Meio Ambiente (GAISMA), no âmbito do Programa de Manejo de 

Rejeitos, que é baseada no desenvolvimento integrado de estudos de avaliação de 

risco à saúde humana, ambiental e ecológico. Este documento não avaliará a 

abordagem da GAISMA. 

1.3 EQUIPE TÉCNICA 

Contribuíram para o desenvolvimento deste documento os seguintes 

especialistas: 

Validação, comparabilidade e suficiência dos dados, conclusões e correlação com 

o rompimento: 

• Dr. Gary Krieger, médico (MD), mestre em saúde pública (MPH), 

toxicologista certificado pelo Conselho Americano de Toxicologia 

(DABT), diploma em medicina e higiente tropical (DTM&H); 

• Dr. Shahrokh Rouhani, PhD, PE. 

Ações de saúde: 

• Dr. Gary Krieger; 
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• Dr. Flávio Zambrone, médico (MD), especialização em Saúde Pública, 

aperfeiçoamento em Toxicologia, doutor em Saúde Coletiva. 

Ações ambientais: 

• Alexandre Maximiano, MSc, Engenheiro Geólogo. 
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2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DEFINIÇÕES 

2.1 LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL 

A Figura 2-1 apresenta a localização das regiões dos municípios de Mariana 

e Barra Longa que são contempladas pelos Relatórios Ambios e Tecnohidro, assim 

como a divisão de áreas alvo proposta para esses municípios no âmbito do 

GAISMA, a qual será utilizada neste Relatório de Consolidação. 

Figura 2-1: Áreas estudadas nas ARSHs e divisão de AA. 

 

O Relatório Tecnohidro segmentou as áreas estudadas por áreas alvo (AAs), 

denominadas AA 1, AA 2 e AA 3, como segue: 

• Área Alvo 1 (AA 1) contempla a região de Bento Rodrigues (Mariana), 

localizada próximo ao local de rompimento da Barragem de Fundão; 

• Área Alvo 2 (AA 2) contemplou duas sub-bacias no município de 

Mariana próximos aos distritos de Paracatu, Monsenhor Horta e 

Claudio Manoel; 

• Área Alvo 3 (AA 3) contempla duas sub-bacias próximas ao limite 

municipal de Mariana e Barra Longa, próximas ao distrito de Barretos. 

Essa segmentação foi feita, de acordo com o Relatório Tecnohidro, para 

possibilitar a comparação, análise e tratamento estatístico de dados e resultados 
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analíticos que foram utilizados para a avaliação de risco à saúde humana. A Área 

Alvo 1 difere das outras por sua proximidade à barragem de Fundão e, portanto, 

impacto ambiental decorrente do rompimento mais evidente. 

A metodologia de segmentação de áreas alvo utilizada pela Tecnohidro 

avalia o histórico ambiental e características do meio físico, como fisiologia, 

geologia e pedologia, além do uso e ocupação do solo e impacto ambiental. Essa 

metodologia é a mesma que é empregada no âmbito do GAISMA e para os 

municípios de Mariana e Barra Longa contempla: 

• Mariana: as AAs 1, AA 2 e AA 3; 

• Barra Longa: as AAs 3, 17 (entre o distrito de Gesteira e a zona 

urbana do município), 18 (zona urbana do município) e 19 (a jusante 

da zona urbana do município, seguindo o Rio Gualaxo do Norte). 

A Ambios não aborda uma metodologia de segmentação das regiões de 

estudo, porém, conforme a abordagem de pior cenário descrita no Relatório 

Ambios, foca seus estudos nas áreas que considera diretamente afetadas pelo 

rompimento da barragem de Fundão nos municípios de Mariana e Barra Longa. As 

áreas diretamente afetadas são caracterizadas como as áreas na qual houve 

extravasamento da pluma de rejeitos da calha principal do Rio Gualaxo do Norte. 

Além das AA 1, AA 2 e AA 3, o Relatório Ambios também contempla as AA 17, AA 

18 e AA 19. 

As informações apresentadas nos relatórios Ambios e Tecnohidro para 

cumprir com as determinações da seção 3 (Levantamento e avaliação das 

informações do local) das Diretrizes do MS não abordaram todos os requisitos 

mínimos, conforme descrito nos Pareceres Técnicos (Anexos 1 e 2). A Tabela 2-1 

apresenta os requisitos mínimos que foram apresentados satisfatoriamente e 

insatisfatoriamente pelos Relatórios Ambios e Tecnohidro. Tais informações são 

consideradas neste documento com as devidas ressalvas e complementações, 

quando necessário. 
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Tabela 2-1: Atendimento dos requisitos mínimos das Diretrizes do Ministério da Saúde – 
Levantamento e Avaliação das Informações dos Locais. 

Relatório Satisfatório Insatisfatório 

Ambios 

• Dados sobre potenciais efeitos 

na saúde; 

• Aspectos demográficos de 
Mariana. 

• Antecedentes; 

• Aspectos demográficos de Barra 
Longa; 

• Uso do solo e recursos naturais; 

• Rotas ambientais. 

Tecnohidro 

• Antecedentes; 

• Uso do solo e recursos 
naturais; 

• Rotas ambientais; 

• Dados sobre potenciais efeitos 
na saúde (mesmos utilizados 

pela Ambios). 

• Aspectos demográficos de Mariana 
e Barra Longa. 

Para auxiliar na identificação dos compartimentos que podem caracterizar 

uma via de exposição, a norma brasileira ABNT NBR 16.209:2013 sobre ARSH para 

gerenciamento de áreas contaminadas e a série ABNT NBR 15.515 sobre passivos 

ambientais em solo e água subterrânea definem que o plano de amostragem deve 

ser elaborado com base em um modelo conceitual da área de estudo. O modelo 

conceitual utilizado neste relatório de consolidação é o apresentado no Relatório 

Tecnohidro. A Ambios não apresenta modelo conceitual da área de estudo. 

2.2 LEVANTAMENTO DAS PREOCUPAÇÕES DA COMUNIDADE 

A etapa de levantamento das preocupações da comunidade (seção 4 das 

Diretrizes do MS) apresentada no Relatório Ambios foi realizada de maneira 

satisfatória. Desta maneira, as preocupações levantadas pela Ambios para Mariana 

e Barra Longa são utilizadas para subsidiar a avaliação de possíveis implicações à 

saúde pública e nortear a comunicação de risco neste relatório de consolidação. 

Conforme descrito nos Pareceres Técnicos: 

A Ambios organizou as preocupações da comunidade de Mariana em 

quatro categorias, sumarizadas a seguir, e deu atenção maior aos 

moradores de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Paracatu de 

Cima. 

• Saúde da população atingida: predominantemente relacionadas 

à saúde mental, dengue e febre amarela; 

• Consumo de água e alimentos: predominantemente 

relacionadas ao consumo de água, frutas, legumes, verduras, 

ovos e leite; 

• Meio ambiente e saúde: predominantemente relacionadas à 

exposição a poeira (intensificada pelo aumento no fluxo de 
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veículos) e a problemas dermatológicos, respiratórios, 

alérgicos, sinusites, coceiras e câncer; 

• Condições e qualidade de vida: predominantemente 

relacionadas à saúde mental. 

Em Barra Longa a Ambios deu atenção maior aos moradores de 

dezesseis (16) áreas (Barreto, Gesteira, Mandioca, Jurumirim, Nova 

Barra, Tanque, São Gonçalo, Volta da Capela, Rua Primeiro de 

Janeiro, Rua Capitão Manoel Carneiro, Morro Batalha, Bairro do 

Rosário, Praça Manoel Lino Mol, Rua Matias Barbosa, Morro 

Vermelho e Morro Cemitério). As preocupações da comunidade de 

Barra Longa podem ser sumarizadas da seguinte forma: 

• Saúde da população atingida: predominantemente relacionadas 

à saúde mental e labirintite, reações alérgicas dermatológicas e 

respiratórias, dengue, febre amarela, diarreia e Alzheimer; 

• Consumo de água e alimentos: predominantemente 

relacionadas ao consumo de água, frutas, legumes, verduras, 

ovos, leite e carne; 

• Peixes do rio e saúde: relacionada ao consumo de pescados do 

rio; 

• Meio ambiente e saúde: predominantemente relacionadas à 

exposição a lama, a poeira (intensificada pelo aumento no fluxo 

de veículos) e a problemas dermatológicos, respiratórios, 

alérgicos, oftalmológicos, coceiras e câncer; 

• Condições e qualidade de vida: predominantemente 

relacionadas à saúde mental.” 

As Diretrizes afirmam, em sua Seção 7.3 - Resposta às Preocupações da 

Comunidade, que o objetivo desta seção é “tentar esclarecer algumas dúvidas da 

população, dentro do escopo de ação deste relatório e do que é possível para a 

equipe.” Como o estudo de ARSH tem por objetivo analisar possíveis implicações 

à saúde com base na definição dos compostos de interesse, rotas de exposição e 

populações expostas e potencialmente expostas aos compostos químicos, ele não 

pode concluir sobre doenças vetoriais e implicações à saúde mental, já que os 

compostos de interesse não estão relacionados à ocorrência destes agravos. 

2.3 VALIDAÇÃO DOS DADOS 

De acordo com a Seção 5.3 das Diretrizes,  

“Antes de usar os dados ambientais que permitam chegar a 

conclusões na avaliação de saúde, deve-se revisar a falta de 

adequação, insuficiências e discrepâncias nos dados ou nas técnicas 

analíticas e de amostragem utilizadas para obter a informação. Isto 

se faz para obter o resumo GQ/CQ (Garantia da Qualidade/Controle 

de Qualidade). Uma vez obtido, verifica-se a aceitabilidade dos 
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seguintes critérios: qualidade dos dados de campo, qualidade dos 

dados de laboratórios e suficiência dos dados.” (Diretrizes MS, 

página 23) 

Nessa etapa, o objetivo foi avaliar a qualidade dos dados de campo e dos 

dados de laboratório, garantindo o atendimento dos requisitos das Diretrizes do 

MS. A análise foi baseada nas normas brasileiras de coleta, preservação, envio e 

análise de amostras, respondendo as seguintes perguntas: 

(1) As amostras foram coletadas seguindo os procedimentos 

padronizados? (Seção 3.1); 

(2) Os procedimentos de preservação e envio das amostras foram 

seguidos? (Seção 3.2); 

(3) O laboratório possui acreditação para a realização das análises 

específicas? (Seção 3.3); 

(4) Os procedimentos laboratoriais evidenciados nos laudos laboratoriais 

atendem aos requisitos das normativas brasileiras? (Seção 3.4). 

A conclusão desta análise define quais dados podem ser utilizados para 

tomada de decisão das ações voltadas ao setor de saúde e à reabilitação ambiental 

das áreas estudadas. 

Normas e procedimentos nacionais para coleta de amostras ambientais e 

análise laboratorial foram utilizadas como referência prioritária para a validação 

dos dados. As referências utilizadas são apresentadas a seguir: 

• Para procedimentos de coleta: Normas ABNT pertinentes, Guia 

Nacional de Coleta e Preservação de Amostras (ANA, 2011), Diretriz 

Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância da Qualidade da Água 

para Consumo Humano (MS, 2016); 

• Para análise dos laboratórios: Requisitos do Inmetro, ABNT NBR 

ISO/IEC 17.025:2017. 

Na ausência de normas e procedimentos nacionais foram utilizadas 

referências internacionais sobre os mesmos assuntos, tendo como prioridade as 

normas e procedimentos da US EPA. Conforme destacado na Seção 1.1, a ATSDR 

é constantemente mencionada e referenciada nas Diretrizes do MS e, no que diz 

respeito à procedimentos de coleta de amostras e análises laboratoriais, as 

diretrizes para Avaliação de Risco à Saúde Pública da agência americana (ATSDR, 

2005) referenciam os procedimentos da US EPA. 
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2.4 COMPARABILIDADE DOS DADOS VALIDADOS 

Utilizando apenas os dados validados, incluindo suas ressalvas, e baseando-

se nos procedimentos descritos nas Diretrizes do MS em sua Seção 5.3 (Avaliação 

dos Dados e Técnicas de Amostragem), foi realizada a avaliação da 

comparabilidade dos conjuntos de dados utilizados pelos Relatórios Ambios e 

Tecnohidro. Essa avaliação teve como objetivo analisar se os conjuntos de dados 

utilizados por ambos os estudos podem ser agrupados em um conjunto de dados 

único, permitindo melhor entendimento das concentrações dos compostos de 

interesse nas áreas estudadas. 

Esta análise, além de basear-se no descrito nas Diretrizes, foi baseada nos 

critérios definidos pela US EPA para usabilidade dos dados (Guidance for Data 

Useability in Risk Assessment – Part A, 1991), que podem ser resumidos com as 

seguintes perguntas: 

(1) Qual a comparabilidade dos dois designs de amostragem? (Seção 4.1) 

(2) Qual a comparabilidade temporal das amostras? (Seção 4.2) 

(3) Em termos de métodos de filtração e preservação das amostras, os 

conjuntos são comparáveis? (Seção 4.3) 

(4) Em termos de laboratórios, metodologias de análise e limites de 

quantificação, os conjuntos são comparáveis? (Seção 4.4) 

(5) As campanhas de amostragem analisaram a mesma lista de 

compostos? (Seção 4.5) 

(6) Os dados são estatisticamente comparáveis? (Seção 0) 

2.5 SUFICIÊNCIA DOS DADOS 

Conforme a US EPA (1991), em estudos de ARSH, a representatividade ou 

a suficiência dos dados reflete o nível de precisão com o qual o conjunto de dados 

ambientais é capaz de caracterizar as concentrações de compostos de interesse 

que ocorrem na área de estudo. Um conjunto de dados representativo permite 

descrever com maior precisão o nível de exposição e de risco potencial estimado 

para a área estudada. 

A suficiência dos dados validados foi avaliada utilizando métodos estatísticos 

e geoestatísticos, conforme aplicável para cada matriz analisada. Tendo como base 

apenas o conjunto de dados validados, incluindo suas ressalvas, esses métodos 

foram utilizados para avaliar se a quantidade de dados disponíveis (estatística) e 

a distribuição desses dados (geoestatística, quando aplicável) é suficiente para 

caracterizar adequadamente os riscos potenciais existentes nas áreas de estudo. 
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2.6 CONCLUSÕES COM BASE NO CONJUNTO DE DADOS VALIDADOS 

Utilizando as informações da validação dos dados e resultados (conforme 

descrito nos itens anteriores - 2.1 a 2.4), incluindo suas ressalvas, e com base nos 

procedimentos descritos nas Diretrizes do MS, foram analisadas quais conclusões 

podem consideradas completas e quais necessitam de adequação e/ou 

complementação. Esta análise foi realizada em 3 etapas, conforme descrito a 

seguir: 

(1) Identificação dos compostos de interesse validados; 

(2) Identificação das rotas de exposição validadas; 

(3) Validação dos cálculos das doses de exposição e da comparação do 

nível de exposição com valores de referência de saúde. 

Esta etapa tem o objetivo de analisar se há rotas de exposição que 

apresentam níveis de exposições acima dos valores de referência de saúde para 

os compostos de interesse validados. Estas informações foram utilizadas para a 

discussão apresentada na Seção 6.6 e serviram de base para a determinação das 

ações de saúde e ações ambientais propostas na Seção 7. 

Adicionalmente, os resultados dessa etapa foram utilizados para abordar as 

preocupações da comunidade, conforme discutido na Seção 2.2. 

2.7 CORRELAÇÃO COM O ROMPIMENTO 

Na análise de quais resultados indicam correlação com o rompimento da 

barragem de Fundão e quais indicam uma ocorrência regional, foi realizada uma 

análise em três etapas, utilizando compostos que apresentaram doses de 

exposição acima dos valores de referência de saúde, buscando responder as 

perguntas descritas a seguir: 

(1) Existência de localidades de referência: 

• Este compartimento possui resultados validados em áreas 

atingidas e não atingidas? 

• Qual a distribuição espacial destes dados? 

(2) Consistência da distribuição espacial: 

• Qual a distribuição espacial das concentrações encontradas? 

• Qual a porcentagem de detecções dos compostos nas amostras 

coletadas? 

(3) Níveis de concentrações basais: 

• Qual a relação entre as concentrações encontradas e as 

concentrações basais? 

O resultado desta análise demonstrou quais compostos possuem correlação 

com o rompimento. 
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3 VALIDAÇÃO DOS DADOS 

Conforme descrito na seção anterior, essa etapa tem o objetivo de avaliar a 

qualidade dos dados de campo e dos dados de laboratório, garantindo o 

atendimento dos requisitos das Diretrizes do MS. 

Os dados utilizados no Relatório Tecnohidro foram coletados no âmbito do 

estudo apresentado no documento “Relatório final de investigação ambiental 

complementar (fase 2) – Mariana - MG” de outubro de 2019, desenvolvido pela 

empresa EPA Engenharia de Proteção Ambiental Ltda. (Grupo EPA). Esse 

documento é a base para as considerações sobre os procedimentos de 

amostragem apresentadas a seguir. 

Os dados utilizados no Relatório Ambios foram coletados pela própria 

empresa responsável pela elaboração do estudo de ARSH, seguindo os 

procedimentos descritos nos Planos de Amostragem de Mariana e Barra Longa, 

Anexos 4 e 5 do Relatório Ambios, respectivamente. 

A Tabela 3-1 identifica todas as matrizes analisadas e indica, para cada área 

alvo, a disponibilidade de dados por empresa. 

Tabela 3-1: Conjunto de dados iniciais. 

Compartimento AA 1 AA 2 AA 3 AA 17 AA 18 AA 19 

Sedimento 
Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

 

Ambios 

 

Ambios 

Tecnohidro 

Água superficial 
Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

 

Ambios 

 

Ambios 

 

Água para 

consumo humano 

 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

 

Ambios 

 

Ambios 

 

Solo 
Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

 

Ambios 

 

Ambios 

 

Poeira 
Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

 

Ambios 

 

Ambios 

 

Alimentos 

vegetais 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

 

Ambios 

 

Ambios 

 

Alimentos de 

origem animal 

 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

 

Ambios 

 

Ambios 
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3.1 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE AMOSTRAS 

As seções a seguir apresentam a discussão dos procedimentos de coleta de 

amostras utilizados em relação às normativas nacionais e internacionais sobre 

esses procedimentos. 

3.1.1 PONTOS DE COLETAS DE AMOSTRAS 

Os pontos de coleta de amostras do Grupo EPA foram apresentados com as 

coordenadas em notação UTM, zona 23K e datum WGS 1984. Adicionalmente, o 

Relatório Grupo EPA e o Relatório Tecnohidro apresentam mapas com as 

localizações dos pontos de coleta de amostras. Portanto, é possível fazer o 

georreferenciamento correto desses pontos, permitindo sua utilização na avaliação 

da distribuição espacial das concentrações detectadas. 

As coordenadas apresentadas no Relatório Ambios para os pontos de coleta 

de amostras não permitem a identificação da notação utilizada para reportar 

latitude e longitude, gerando incertezas para o georreferenciamento e confirmação 

dos pontos de coleta. O Relatório Ambios afirma apenas que o datum utilizado 

para referências das coordenadas é o WGS 1984, e não apresenta mapas com as 

localizações dos pontos de coleta de amostras.  Desde o primeiro documento 

fornecido pela Ambios (datado de 21 de setembro de 2018) a Fundação solicitou, 

recorrentemente, esclarecimentos quanto aos pontos de amostragem, os quais 

não foram satisfatoriamente respondidos. 

A localização dos pontos de coleta é considerada um requisito mínimo para 

análise das informações e, de acordo com a US EPA (1991), se um resultado da 

amostra não puder ser relacionado a um ponto de coleta, os resultados não devem 

ser utilizados para a avaliação quantitativa dos riscos. Apesar dessa determinação 

da US EPA (1991), a Fundação Renova optou por não descartar os resultados 

analíticos detectados pela Ambios. Essa decisão foi tomada com o objetivo de dar 

prosseguimento ao processo de validação dos dados coletados pela Ambios e, 

portanto, a utilização dos resultados analíticos validados na quantificação do risco. 

Entretanto, salienta-se que a localização pontual das amostras e a distribuição 

espacial dos resultados apresentados no Relatório Ambios não será considerada. 

Dessa forma, os resultados validados no Relatório Ambios foram utilizados apenas 

para a definição de ações para o setor de saúde, adequadamente aplicáveis. Os 

riscos potenciais identificados em decorrência das concentrações detectadas pela 

Ambois necessitarão de confirmação das coordenadas dos pontos de coleta para 

avaliação das ações ambientais pertinentes.  

Devido a incerteza sobre a localização dos pontos de coleta da Ambios, 

considera-se apenas as áreas alvo que possuem o conjunto de amostras coletados 
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por ambas as empresas. Desta maneira, as AA 18 e 19 não são consideradas no 

restante da análise realizada neste documento. A AA 17 possui um conjunto de 

amostras coletadas por ambas as empresas apenas para sedimento, à vista disso, 

esta AA também será desconsiderada no restante da análise. A AA 1 possui um 

quantitativo de amostras substancialmente pequeno para cada uma das matrizes 

(Tabela 3-2) e, devido a isto, também será desconsiderada nas análises 

subsequentes. 

Tabela 3-2: Quantitativo de amostras coletadas na Área Alvo 1 por matriz. 

Compartimento Ambios Tecnohidro 

Sedimento 2 4 

Água superficial 2 3 

Água para consumo humano - 2 

Solo 3 3 

Poeira 5 2 

Alimentos vegetais 2 6 

Alimentos de origem animal - 3 

Conclusão: a localização geográfica dos pontos de coleta do Grupo EPA foi 

validada; a localização geográfica dos pontos de coleta da Ambios não foi validada. 

Devido a isto, as AA 1, 17, 18 e 19 não seguem para as análises subsequentes. 

3.1.2 AMOSTRAGEM DE SOLO 

Para a coleta de amostras de solo superficial, a Ambios realizou uma 

amostragem composta. A amostragem composta de solo superficial foi feita a 

partir da delimitação de uma circunferência de 2 metros de diâmetro, dividida em 

8 partes iguais. Em cada uma dessas partes foi feita a coleta de uma amostra de 

solo com profundidade de até 10 cm, através do uso de um trado holandês. Essas 

8 amostras foram misturadas, homogeneizadas e quarteadas. Após quarteamento 

foi feita a composição da amostra para envio ao laboratório. Os procedimentos 

descritos no Relatório Ambios estão de acordo com o Manual de Gerenciamento de 

Áreas Contaminadas da CETESB (2001) e com os procedimentos descritos pela US 

EPA (US EPA, 2014). 

Para a coleta de amostras de solo o Grupo EPA utilizou dois procedimentos 

distintos: amostragem composta de solo superficial (profundidade até 10 cm); 

amostragem estratificada, para obtenção de amostras de solo subsuperficial. A 

amostragem composta de solo superficial feita pelo Grupo EPA seguiu os mesmos 

procedimentos executados pela empresa Ambios, com a diferença de ter sido 
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utilizado amostrador manual confeccionado em tubo do tipo PVC para a coleta das 

8 amostras da circunferência. Portanto, os procedimentos utilizados pelo Grupo 

EPA seguem normas nacionais e internacionais aplicáveis. 

Após a coleta da amostra composta, o Grupo EPA prosseguiu com a coleta 

de amostra de solo subsuperficial, no ponto central da circunferência feita para a 

coleta da amostra composta de solo superficial. Para coleta de amostras de solo 

subsuperficial o Grupo EPA utilizou a técnica de cravação contínua (Direct-push) 

para sondagem, conforme descrito na Norma ABNT NBR 15.492:2011, com 

amostrador tubular. As sondagens foram feitas com o uso de liners descartáveis, 

que garantem maior integridade da amostra em relação à suas características 

físicas e químicas. As amostras foram coletadas do liner em diferentes 

profundidades. Dessa forma, os procedimentos utilizados aderem às normas 

brasileiras relacionadas a sondagem para investigações de fins ambientais. 

Conclusão: os procedimentos de coleta das amostras de solo de ambas as 

empresas foram validados. 

3.1.3 AMOSTRAGEM DE SEDIMENTO 

Para coleta de amostras de sedimento superficial e subsuperficial o Grupo 

EPA utilizou a técnica de cravação contínua (Direct-push) para sondagem, 

conforme descrito na Norma ABNT NBR 15.492:2007, com amostrador tubular. As 

sondagens foram feitas com o uso de liners descartáveis, que garantem maior 

integridade da amostra em relação à suas características físicas e químicas. As 

amostras foram coletadas do liner em diferentes profundidades. Os procedimentos 

utilizados também estão de acordo com o estabelecido no “Guia Nacional de Coleta 

e Preservação de Amostras” elaborado pela Agência Nacional de Águas (ANA) em 

2011. Dessa forma, os procedimentos utilizados aderem às normas brasileiras 

relacionadas a sondagem para investigações de fins ambientais. 

Para coleta de amostras de sedimento superficial a Ambios não referencia 

técnicas de sondagem e coleta de amostras de normas nacionais ou internacionais. 

Entretanto, o procedimento descrito nos planos de amostragem de Mariana e Barra 

Longa no Relatório Ambios permitem a conclusão de que a técnica utilizada adere 

ao estabelecido pelo “Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras” da ANA 

(2011). Conforme descrito no Relatório Ambios, foram utilizados amostradores 

manuais feitos de tubos PVC devidamente descontaminados antes da coleta. 

Conclusão: os procedimentos de coleta das amostras de sedimento de ambas as 

empresas foram validados. 
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3.1.4 AMOSTRAGEM DE ÁGUA SUPERFICIAL 

A coleta de amostras de água superficial realizada pelo Grupo EPA seguiu 

os procedimentos descritos no “Guia Nacional de Coleta e Preservação de 

Amostras” da ANA (2011) e as normas ABNT NBR 9.897:1987 e ABNT NBR 

9.898:1987. Dessa forma, os procedimentos utilizados aderem às normas 

brasileiras relacionadas a coleta de amostras de água superficial. Adicionalmente, 

o Grupo EPA possui acreditação da Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro 

(CGCRE) para esse tipo de procedimento, conforme escopo de acreditação CRL 

11533. 

A Ambios não referencia técnicas de coleta de amostra de normas nacionais 

ou internacionais. Entretanto, o procedimento descrito nos planos de amostragem 

de Mariana e Barra Longa no Relatório Ambios permitem a conclusão de que a 

técnica utilizada adere ao estabelecido nas mesmas normas nacionais de coleta de 

amostras de água superficial citadas no parágrafo anterior. 

Conclusão: os procedimentos de coleta das amostras de água superficial de ambas 

as empresas foram validados. 

3.1.5 AMOSTRAGEM DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 

Todas as amostras classificadas como água subterrânea na amostragem 

realizada pelo Grupo EPA e pela Ambios foram provenientes de nascentes. Nesse 

sentido, ambas as empresas coletaram amostras diretamente das nascentes ou 

dos pontos de saída de tubulações que conduzem a água da nascente até a 

residência. Os procedimentos de coleta utilizados são semelhantes aos 

procedimentos utilizados para a coleta de água superficial citados no item 3.1.4, 

tendo as amostras sido coletadas diretamente nos frascos a serem encaminhados 

para o laboratório. Portanto, ambas campanhas de amostragem seguiram as 

normas nacionais aplicáveis. Adicionalmente, todas as amostras classificadas 

como água subterrânea em ambos os relatórios foram tratadas como amostras de 

água para consumo humano. 

Conclusão: os procedimentos de coleta das amostras de água subterrânea 

(nascentes) de ambas as empresas foram validados. 

 

3 Disponível em: http://autodiscoverredirect.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL 
1153.pdf 

http://autodiscoverredirect.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL%201153.pdf
http://autodiscoverredirect.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL%201153.pdf
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3.1.6 AMOSTRAGEM DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 

A coleta de amostras de água para consumo humano realizadas pelo Grupo 

EPA seguiu os procedimentos descritos no “Guia Nacional de Coleta e Preservação 

de Amostras” da ANA (2011), que estão alinhados com a Diretriz Nacional do Plano 

de Amostragem da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (MS, 

2016). Sempre que viável, as amostras foram coletadas em pontos na entrada da 

rede residencial, antes do contato com sistemas de reservação da residência. 

Dessa forma, os procedimentos utilizados aderem às normas brasileiras 

relacionadas a coleta de amostras de água para consumo humano. 

Adicionalmente, o Grupo EPA possui acreditação da CGRE para esse tipo de 

procedimento, conforme escopo de acreditação CRL 1153. 

A Ambios não referencia técnicas de coleta de amostra de normas nacionais 

ou internacionais. Entretanto, o procedimento descrito nos planos de amostragem 

de Mariana e Barra Longa no Relatório Ambios indica que a técnica utilizada adere 

ao estabelecido nas normas nacionais de coleta de amostras de água para 

consumo humano. 

Conclusão: os procedimentos de coleta das amostras de água para consumo 

humano de ambas as empresas foram validados. 

3.1.7 AMOSTRAGEM DE POEIRA DOMICILIAR 

O Brasil não possui normativa específica de amostragem de poeira 

domiciliar. Desta maneira, ao avaliar os procedimentos de coleta de amostras 

desta matriz, este documento utiliza a normativa definida pela American Society 

for Testing and Materials International (ASTM International) em seu procedimento 

D7144.  

Ambos os relatórios (Ambios e Grupo EPA) descrevem que as coletas das 

amostras de poeira domiciliar seguem o procedimento descrito por Silva (1996). 

Este procedimento não é uma normativa brasileira e não adere ao descrito pela 

ASTM International. 

Apesar do Relatório Grupo EPA mencionar Silva (1996), o procedimento 

descrito para a coleta das amostras de poeira adere ao descrito no procedimento 

da ASTM International e não adere ao procedimento descrito por Silva (1996): (1) 

foram feitas coletas em diferentes locais da residência amostrada, com o objetivo 

de obter uma amostra representativa da poeira presente na residência; (2) o 

equipamento utilizado para a coleta foi um micro-aspirador de pó com filtro, que 

foi trocado a cada residência amostrada; (3) a poeira coletada foi transferida 

diretamente para o frasco fornecido pelo laboratório, após confirmação da massa 

mínima para análise química (2 gramas).  
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O procedimento descrito no Relatório Ambios não adere ao procedimento da 

ASTM International e, também, não adere ao procedimento descrito por Silva 

(1996). A Ambios não descreve como foi utilizado o filtro de amostragem 

mencionado nos Planos de Amostragem de Mariana e Barra Longa. 

Adicionalmente, a Ambios menciona fazer a transferência da poeira coletada para 

sacos plásticos com vedação do tipo “zip-loc”, o que não adere aos procedimentos 

mencionados. Além disso, as referências de normativas internacionais de coleta 

de amostras de poeira domiciliar não mencionam a utilização de pincéis e folha A4 

para esse tipo de coleta. Destaca-se também que, em algumas localidades, a 

Ambios realizou amostras de poeira em edificações desocupadas. 

Conclusão: os procedimentos de coleta das amostras de poeira do Grupo EPA 

foram validados; os procedimentos de coleta das amostras de poeira da Ambios 

foram validados com ressalvas. 

3.1.8 AMOSTRAGEM DE LEITE 

A coleta de amostras de leite realizada pelo Grupo EPA foi feita junto aos 

produtores de leite das regiões estudadas, tendo sido coletadas, em grande 

maioria, amostras de leite compostas da ordenha de diversas vacas existentes nas 

propriedades. Após a coleta, as amostras de leite foram encaminhadas para a 

unidade do laboratório mais próxima da região de amostragem, garantindo-se que 

as amostras tenham sido entregues no laboratório, para posterior congelamento 

em até 12 horas do momento da coleta. Os procedimentos utilizados aderem ao 

“Manual de Procedimentos para Laboratórios – Área de microbiologia e físico-

química de produtos de origem animal” do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) de 2017. 

A coleta de amostras da Ambios seguiu os mesmos procedimentos que 

foram utilizados pelo Grupo EPA e, portanto, adere ao procedimento de coleta do 

MAPA. Entretanto, não foi especificado o tempo entre a coleta das amostras e o 

congelamento das mesmas, não garantindo que este procedimento foi realizado 

em até 12 horas (requisito do manual MAPA). 

Conclusão: os procedimentos de coleta das amostras de leite do Grupo EPA foram 

validados; os procedimentos de coleta das amostras de leite da Ambios foram 

validados com ressalvas. 

3.1.9 AMOSTRAGEM DE OVOS 

A coleta de amostras de ovos realizada pelo Grupo EPA e pela Ambios foram 

feitas juntos aos produtores locais e seguiram procedimentos semelhantes e 

aderentes ao “Manual de Procedimentos para Laboratórios – Área de microbiologia 
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e físico-química de produtos de origem animal” do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) de 2017. 

Conclusão: os procedimentos de coleta das amostras de ovo de ambas as 

empresas foram validados. 

3.1.10 AMOSTRAGEM DE VEGETAIS, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E FRUTAS 

Não existem procedimentos nacionais e internacionais padrões para a coleta 

de amostras de vegetais, tubérculos, hortaliças e frutas. De modo geral, o Grupo 

EPA e a Ambios utilizaram procedimentos de coleta semelhantes, garantindo que 

as amostras coletadas fossem encaminhadas ao laboratório de análise no menor 

período de tempo possível. 

Conclusão: os procedimentos de coleta das amostras de alimentos de origem 

vegetal de ambas as empresas foram validados. 

3.1.11 CONTROLE DE QUALIDADE DE AMOSTRAGEM 

O Relatório Ambios não faz menção de terem sido executadas coletas de 

amostras de brancos como procedimento de controle de qualidade da amostragem 

(brancos de campo, brancos de amostragem e brancos de temperatura). Os Planos 

de Amostragem de Mariana e Barra Longa (Anexos 4 e 5 do Relatório Ambios) 

citam a realização de coleta de amostras duplicatas para todas as matrizes 

amostradas. Entretanto, não foram apresentados os resultados analíticos dessas 

amostras nos Anexos 6 e 7 do Relatório Ambios, que apresentam os laudos 

laboratoriais das campanhas de amostragem executadas em Mariana e Barra 

Longa, respectivamente. Dessa forma, a Ambios não apresenta procedimentos 

adequados de controle de qualidade da amostragem executada. 

O Relatório do Grupo EPA reporta a coleta de amostras duplicatas, brancos 

de campo e brancos de equipamento. Os laudos analíticos das amostras duplicatas 

e brancos coletados pelo Grupo EPA são devidamente apresentados no Anexo V 

do relatório. Adicionalmente, tanto o relatório do Grupo EPA quanto o Relatório 

Tecnohidro apresentam a discussão dos resultados analíticos das amostras 

duplicatas e brancos, trazendo informações relevantes e transparentes para 

avaliação da qualidade dos procedimentos de amostragem. 

O Relatório do Grupo EPA traz uma seção dedicada para discutir a qualidade 

dos dados, a partir dos resultados de duplicatas e brancos. Considerando que as 

amostras duplicatas são usadas para medir a precisão e repetitividade dos 

procedimentos de coleta, a análise realizada para este parecer técnico indica que 

72,54% das amostras duplicatas coletadas para esse relatório apresentaram 
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variação superior a 20% para pelo menos um parâmetro de interesse. Isso indica 

que os resultados analíticos devem ser avaliados com cautela devido à alta 

variação. Já as amostras de branco de campo e equipamento são usadas para 

verificar contaminação ambiental que pode ocorrer durante o procedimento de 

coleta. Todos os brancos coletados para o Relatório do Grupo EPA tiveram 

resultados analíticos não detectados. 

Adicionalmente, alguns parâmetros precisam ser medidos em campo para 

garantir que o meio está em suas condições normais e, portanto, as amostragens 

são representativas, como explicitado nos procedimentos de coleta do Guia 

Nacional de Coleta e Preservação de Amostras, de 2011. Os certificados de 

calibração garantem que instrumentos utilizados no campo estão em seu pleno 

funcionamento e acusando valores condizentes com a realidade. O Relatório 

Ambios não menciona em seus procedimentos de coleta a medição de parâmetros 

de campo e não apresentou certificados de calibração para equipamentos 

destinados a este fim. O Relatório EPA apresenta as medições de campo e 

apresentou certificados de calibração de medidor multiparâmetro Hanna para 

temperatura, condutividade, pH, oxigênio dissolvido e potencial de oxi-redução. 

Conclusão: os procedimentos de controle de qualidade de amostragem do Grupo 

EPA foram validados; não foram apresentados procedimentos de controle de 

qualidade de amostragem no Relatório Ambios. 

3.1.12 CONCLUSÃO DA ETAPA 

Os dados do Relatório Ambios não foram utilizados nesse documento para 

avaliação da distribuição espacial dos resultados, uma vez que a notação das 

coordenadas dos pontos de coleta apresentadas não permite o 

georreferenciamento. Entende-se que esta informação é de extrema importância, 

porém os resultados das amostras coletadas pela Ambios não foram descartados 

com base nesta informação, sendo utilizados em todas as etapas seguintes desta 

análise que não exigem a localização espacial. As informações fornecidas pelo 

Grupo EPA permitem o georreferenciamento dos pontos de coleta e, por isso, 

foram utilizadas de forma integral. Desta maneira, devido à incerteza da 

localização das amostras, as AA 1, 17, 18 e 19 não seguem para as análises 

subsequentes. 

Considerou-se que os procedimentos de coleta de amostras utilizados tanto 

pela Ambios quanto pelo Grupo EPA aderem, em sua maioria, às normas nacionais 

e internacionais pertinentes. Além disso, os procedimentos utilizados por ambas 

as empresas são semelhantes, diferindo apenas a nível de equipamentos 

utilizados, na maioria das matrizes. As exceções de validação dos procedimentos 
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de coleta se referem as amostras de poeira e leite coletadas pela Ambios, as quais 

foram validadas com ressalvas. 

A Ambios não apresenta procedimentos adequados de controle de qualidade 

da amostragem executada, enquanto tais informações são apresentadas pelo 

Grupo EPA. Os resultados de ambas campanhas de amostragem serão analisados 

com as devidas ressalvas relativas à precisão dos resultados. 

3.2 PROCEDIMENTOS DE PRESERVAÇÃO E ENVIO DE AMOSTRAS 

A coleta de dados e os procedimentos de análise devem ser precisamente 

documentados para subsidiar a análise da amostra, conclusões derivadas dos 

dados e a confiabilidade dos dados analíticos reportados. Essa documentação pode 

ser usada para avaliar completude, comparabilidade, representatividade, precisão 

e exatidão de dados analíticos (US EPA, 1991). Essa documentação inclui cadeias 

de custódia, que são documentos que referenciam a habilidade de garantir a 

identidade e integridade da amostra desde o ponto de coleta até a produção dos 

relatórios finais.  

O Relatório Ambios apresentou tais documentos apenas para as matrizes de 

alimento (leite, ovos, frutas e tubérculos). As cadeias de custódia do Relatório EPA 

foram apresentadas em suas versões digitalizadas, e possuem registro de 

recebimento pelo laboratório através de e-mail. Considera-se que esse 

procedimento não é o ideal para garantir a integridade da amostra, e recomenda-

se que o processo envolva a apresentação física dos documentos mencionados. 

Apesar de ambos relatórios não apresentarem cadeias de custódia ou 

apresentarem cadeias de custódia incompletas, optou-se por não descartar as 

amostras coletadas pelas empresas, uma vez que os laboratórios utilizados para 

as análises laboratoriais possuem acreditação junto ao Inmetro (conforme descrito 

na Seção 3.3). Dessa forma, entende-se que as amostras recebidas pelos 

laboratórios foram devidamente validadas de acordo com os requisitos dos seus 

escopos de acreditação. 

Entretanto, reconhece-se a importância da cadeia de custódia como um 

documento que garante a qualidade dos procedimentos de preservação e envio 

das amostras coletadas e, portanto, irá avaliar os dados com as devidas ressalvas 

relacionadas à falta dessa documentação, quando necessário.  

3.3 LABORATÓRIOS 

A Tabela 3-3 apresenta os laboratórios utilizados pelas empresas para as 

análises laboratoriais das amostras coletadas. 
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Tabela 3-3: Laboratórios utilizados. 

Compartimento Ambios Tecnohidro 

Água 
Ecosystem Análises 

Ambientais 
Bioagri Ambiental 

Alimentos vegetais Tommasi Ambiental Bioagri Ambiental 

Alimentos de origem 

animal (Leite e Ovos) 
Tommasi Ambiental Bioagri Ambiental 

Poeira 
Ecosystem Análises 

Ambientais 
Bioagri Ambiental 

Solo e sedimento 
Ecosystem Análises 

Ambientais4 
Bioagri Ambiental 

Os laboratórios Ecosystem Análises Ambientais (Ecosystem) e Bioagri 

Ambiental (Bioagri) possuem escopos de acreditação conforme os requisitos do 

Inmetro e da norma brasileira ABNT NBR ISO/IEC 17.025:2017 para todos os 

compartimentos ambientais amostrados e todos os compostos químicos 

analisados. 

O laboratório Tommasi Ambiental (Tommasi), de acordo com a acreditação 

CRL 04425, não possui em seu escopo a acreditação para a análise de metais em 

amostras de leite e ovo. Contudo, este laboratório possui escopo de acreditação 

(conforme Inmetro e ABNT NBR ISO/IEC 17.025:2017) para as demais análises 

realizadas em alimentos vegetais. 

Desta maneira, os resultados das amostras de leite e ovo coletadas pela 

Ambios e analisadas pelo laboratório Tommasi não são válidos e não serão 

consideradas neste parecer técnico. Os demais compartimentos analisados pelo 

laboratório Tommasi e as análises realizadas pelos laboratórios Ecosystem e 

Bioagri são considerados válidos em termos de acreditação laboratorial. 

3.4 PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS 

Para validação dos dados a partir de procedimentos laboratoriais, foram 

avaliados: holding time e limites de quantificação. 

Avaliar o holding time das amostras significa avaliar por quanto tempo elas 

ficaram armazenadas antes da análise acontecer e, portanto, se elas ainda são 

 

4 Uma (1) amostra de solo superficial de Barra Longa foi analisada pelo laboratório 

Tommasi Ambiental. 
5 Disponível no website da Tommasi: http://tommasiambiental.com.br/wp-

content/uploads/2018/11/1-Abrir-Escopo-CRL-0442.pdf. Acessado em Outubro de 2019. 

http://tommasiambiental.com.br/wp-content/uploads/2018/11/1-Abrir-Escopo-CRL-0442.pdf
http://tommasiambiental.com.br/wp-content/uploads/2018/11/1-Abrir-Escopo-CRL-0442.pdf
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representativas do meio de onde vieram (USEPA, 1991). O holding time varia 

dependendo do procedimento de campo, da metodologia de análise e da 

conservação da amostra. Para avaliar holding time das amostragens dos Relatório 

Ambios e Relatório EPA, foi considerado um valor máximo de 180 dias para metais 

e 90 dias para Mercúrio (Code of Federal Regulations, 2018). Nenhuma amostra 

excedeu esse período, sendo que todas as amostras do Relatório EPA ficaram 

abaixo dos 65 dias e todas as amostras do Relatório Ambios ficaram abaixo dos 

41 dias. 

Os limites de quantificação utilizados pelos laboratórios precisam ser 

avaliados para garantir que esses estão abaixo dos limites regulatórios para cada 

composto dentro da legislação vigente. Ao realizar-se esta avaliação, verificou-se 

que os limites de detecção de alguns compostos analisados em determinadas 

matrizes estão acima dos valores regulamentadores aplicáveis. 

No Relatório do Grupo EPA, os compostos arsênio, chumbo, cromo e selênio 

nas matrizes ovo e tubérculos estavam com os limites de quantificação acima dos 

valores de referência utilizados. O mesmo ocorreu na análise desses compostos, 

com adição de cádmionas coletas de leite, hortaliças e frutas. Para sedimento, 

ocorreu com bário e selênio. 

Já no Relatório da Ambios, os compostos chumbo e mercúrio tiveram seus 

limites de quantificação mais altos que os valores de referência para frutas, 

hortaliças e tubérculos. 

A identificação desses problemas é especialmente relevante, pois todos 

esses casos, com exceção de bário no sedimento, tiveram resultados não-

detectados, o que não traz a certeza de que estes compostos estão abaixo do valor 

de referência legal. Dessa forma, os resultados reportados como não-detectados 

para esses compostos nas matrizes citadas acima deverão ser confirmados através 

de complementação da amostragem, garantindo-se que os limites de quantificação 

são adequados. 

Considera-se que os procedimentos laboratoriais analisados foram 

suficientes para a validação dos dados das matrizes e compostos que não foram 

destacados acima. Além disso, consideram-se válidos os resultados com detecção 

para tais compostos em destaque. 
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3.5 CONCLUSÃO DA ETAPA 

Tabela 3-4: Conclusão da etapa de validação dos dados. 

 
Avaliação 
US EPA 

Seção do 
relatório 

Ambios Tecnohidro 

Pontos de 
coleta 

Crítico 3.1.1 Não validado Validado 

Procedimentos 
de coleta 

Crítico 
3.1.2 a 
3.1.10 

Validado com ressalvas: 
poeira e leite 
Validado: demais 
matrizes 

Validado 

Controle de 
qualidade da 

amostragem 

Alto 3.1.11 Não validado Validado 

Preservação e 

envio das 
amostras 

Crítico 3.2 Validado com ressalvas Validado com ressalvas 

Laboratório Crítico 3.3 

Não validado: matriz 
leite e ovo 
Validado: demais 
matrizes 

Validado 

Procedimentos 

laboratoriais 
Crítico 3.4 

Validado com ressalvas: 
alimentos 

Validado: demais 
matrizes 

Validado com ressalvas: 
alimentos e sedimento 

Validado: demais 
matrizes 

Desta maneira, partindo do conjunto inicial de dados disponibilizados pelas 

empresas (Figura 2-1), a Tabela 3-5, a seguir, identifica para cada área alvo quais 

matrizes foram validadas. A Figura 3-1 apresenta a localização das AA no mapa. 

Tabela 3-5: Conjunto de dados utilizados. 

Compartimento AA 1 AA 2* AA 3* AA 17 AA 18 AA 19 

Sedimento 
Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

 

Ambios 

 

Água superficial 
Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

 

Ambios 

 

Ambios 

 

Água para 

consumo 

humano 

 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

 

Ambios 

 

Ambios 

 

Solo 
Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

 

Ambios 

 

Ambios 

 

Poeira 
Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

 

Ambios 

 

Ambios 

 

Alimentos 

vegetais 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

 

Ambios 

 

Ambios 

 

Alimentos de 

origem animal 

 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

Tecnohidro 

Ambios 

 

Ambios 

 

Ambios 

 

*Conjunto de dados utilizados destacados em verde e itálico. 
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Figura 3-1: AA que serão avaliadas no restante do documento. 
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4 COMPARABILIDADE DOS DADOS VALIDADOS 

De acordo com a US EPA, a comparabilidade expressa a confiança com a 

qual os dados são considerados equivalentes quando se utilizam conjuntos de 

dados coletados por equipes diferentes e analisados por laboratórios diferentes 

(US EPA, 1991, p. 33). Objetivando combinar os conjuntos de dados utilizados 

pelas empresas Ambios e Tecnohidro, foram analisados os parâmetros de 

comparabilidade sugeridos pela US EPA, conforme descrito a seguir. 

4.1 DESIGN DE AMOSTRAGEM 

A Ambios e a Tecnohidro realizaram amostragens com design semelhantes, 

sendo ambas as malhas amostrais definidas com viés, isto é, baseadas no 

conhecimento das características ou condições sob investigação e no julgamento 

profissional. 

O Guidance on Choosing a Sampling Design for Environmental Data 

Collection (guia para escolha de design amostral para coleta de dados ambientais), 

publicado em 2002 pela US EPA, diz que designs amostrais com viés podem ser 

utilizados em conjunto com outros designs amostrais, visando produzir um 

conjunto de dados robusto para a tomada de decisões. Ainda de acordo com este 

documento, outros designs amostrais podem ser usados em conjunto com a 

amostragem com viés quando os critérios de escolha dos pontos com viés são 

excedidos. Isso ocorre quando a área de abrangência dos compostos de interesse 

não é claramente definida através da amostragem com viés e, sendo necessária a 

realização de uma investigação mais aprofundada, esta pode ser realizada com 

outros critérios de design amostral. Dependendo da quantidade de informações 

históricas disponíveis e da quantidade de informações obtidas na fase de 

amostragem com viés, as fases de investigação complementar podem envolver 

qualquer um dos modelos de amostragem estatística descritos no guia. 

Em vista disto, entende-se que – em termos de design amostral – os 

conjuntos de dados podem ser utilizados de maneira agregada, desde que feitas 

as devidas ressalvas relacionadas a análise estatística de dados coletados com viés 

(US EPA, 1991). 

Tendo em vista a segmentação das áreas de estudo nos municípios de 

Mariana e Barra Longa (Seção 2.1) e as conclusões da etapa de validação de dados 

(Seção 3), na Seção 0 a seguir é apresentada a análise estatística dos conjuntos 

de dados utilizados pelo Relatório Ambios e Tecnohidro. Cabe ressaltar que as 

análises subsequentes são focadas nos dados disponíveis paras as áreas alvo 2 e 

3. 
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4.2 TEMPORALIDADE 

A Ambios e a Tecnohidro realizaram amostragens em momentos diferentes. 

A Ambios realizou a campanha de amostragem entre 3 de agosto e 23 de outubro 

de 2018; enquanto as amostras utilizadas pela Tecnohidro foram coletadas em sua 

maior parte entre 30 de outubro e 30 de novembro de 2018. Algumas amostras 

de leite e ovos utilizadas pela Tecnohidro tiveram que ser reamostradas, sendo a 

reamostragem feita entre 17 e 19 janeiro de 2019. 

Segundo o Inmet6, em Minas Gerais, durante o ano de 2018, “a transição 

da estação seca para a chuvosa ocorreu no decorrer do mês de outubro com a 

persistência das chuvas no Centro-Sul e Oeste. (...) No início de novembro, todo 

o Estado já estava com o período chuvoso estabelecido”. Assim, podemos concluir 

que os conjuntos de amostras não foram coletados sob as mesmas condições 

meteorológicas. 

Conforme descrito no Guia Nacional de Coletas e Preservação da ANA 

(2011), o período chuvoso impacta a coleta de amostras de água bruta e 

sedimento, pois “em rios, ocorre deposição de sedimentos finos no período da seca 

e lavagem desse material nas chuvas”. Segundo a Embrapa, a chuva também pode 

impactar os resultados das amostras de solo e água subterrânea, devido a possível 

lixiviação. Não foi possível localizar informações sobre o impacto do período 

chuvoso em amostras de alimentos e poeira domiciliar. 

Desta maneira, entende-se que – em termos de temporalidade – os 

conjuntos de dados de alimentos e poeira domiciliar podem ser utilizados de 

maneira agregada; porém, os conjuntos de dados de água, solo e sedimento só 

podem ser utilizados com as devidas ressalvas relacionadas ao período chuvoso. 

4.3 FILTRAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS AMOSTRAS 

Entende-se que, em termos de filtração, os conjuntos de dados podem ser 

utilizados conjuntamente, desde que sejam indicados quais resultados provém de 

amostras filtradas e quais provém de amostras não filtradas. A Ambios não realizou 

filtração em campo para a coleta de amostras de água superficial, subterrânea e 

de consumo humano. Por outro lado, a Tecnohidro realizou a filtração em campo 

das amostras desses compartimentos ambientais. Dessa forma, a interpretação 

dos dados levará em conta a diferença entre as amostras que foram filtradas (cujos 

resultados foram classificados como “dissolvidos”) e não filtradas (cujos resultados 

foram classificados como “totais”). 

 

6 Informações disponíveis no website do Inmet: 

<http://www.inmet.gov.br/portal/notas_tecnicas/2018/DEZEMBRO/boletim_5dis_201811
30.pdf>. Acesso em: 25 de setembro de 2019.  

http://www.inmet.gov.br/portal/notas_tecnicas/2018/DEZEMBRO/boletim_5dis_20181130.pdf
http://www.inmet.gov.br/portal/notas_tecnicas/2018/DEZEMBRO/boletim_5dis_20181130.pdf
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Em termos de preservação das amostras, conforme indicado na subseção 

3.2, concluiu-se que as amostras recebidas pelos laboratórios foram devidamente 

validadas em termos de procedimentos de preservação durante transporte, em 

função dos requisitos dos escopos de acreditação dos laboratórios utilizados. 

4.4 LABORATÓRIOS, METODOLOGIAS DE ANÁLISE E LIMITES DE 

QUANTIFICAÇÃO 

A Ambios e a Tecnohidro utilizaram laboratórios diferentes para as análises 

químicas de suas amostras, conforme descrito na subseção 3.3 deste documento. 

A Tabela 4-1, a seguir, apresenta os métodos de análise utilizados por estes 

laboratórios7. 

Tabela 4-1: Métodos analíticos utilizados pelos laboratórios. 

Compartimento 
Ambios Tecnohidro 

Ecosystem Tommasi Bioagri 

Água EPA 200.7 - 

Metais: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 

3125 B 

Arsênio: POP PA.235 - Rev.00 

Vegetais - POP-FQ-081 Rev. 07 

Metais: POP PA 035 - Rev. 07 

Especiação Arsênio: POP PA.234 - Rev.00  

Mercúrio: POP PA 037 - Rev. 06 

Fruta - POP-FQ-081 Rev. 07 

Metais: POP PA 035 - Rev. 07 

Arsênio: POP PA.235 - Rev.00  

Mercúrio: POP PA 037 - Rev. 06 

Leite - -* 

Metais: POP PA 035 - Rev. 07 

Especiação Arsênio: POP PA.235 - Rev.00 

Mercúrio: POP PA 037 - Rev. 06 

Ovos - -* 

Metais: POP PA 035 - Rev. 07 

Especiação Arsênio: POP PA.235 - Rev.00 

Mercúrio: POP PA 037 - Rev. 06 

Poeira EPA 200.7 - 

Metais: EPA 6010 D: 2014 

Especiação Arsênio: POP PA.234 - Rev.00 

Mercúrio: EPA 245.7: 2005 

Solo e 

sedimento 

EPA 200.78 

Nitrogênio total: 

SMEWW 4500-NH3 

B/F9 

- 

Metais: EPA 6010 D: 2014 

Especiação Arsênio: POP PA.234 - Rev.00 

Mercúrio: EPA 245.7: 2005 

*As amostras de leite e ovo analisadas pela Tommasi foram desconsideradas nesta avaliação, 

conforme exposto na subseção 3.3 deste documento. 

 

 

7 Apresenta-se nesta tabela apenas os métodos analíticos para as matrizes que os 
laboratórios possuem escopo de acreditação para os compostos analisados. 
8 Resultados de Fósforo e Potássio total são apresentados nos laudos analíticos do Relatório 
Ambios (Anexo 6), porém, não são apresentados e discutidos no relatório. 
9 Resultados de Nitrogênio Total em amostras de solo são apresentados nos laudos 

analíticos do Relatório Ambios (Anexo 6), porém, não são apresentados e discutidos no 
relatório. 
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A avaliação dos métodos analíticos utilizados pelos laboratórios permite 

concluir que os métodos aplicados são comparáveis, havendo apenas uma 

diferença dos limites de detecção de cada laboratório (ver subseção 3.3).  

4.5 COMPOSTOS ANALISADOS 

Estudo da Golder (2017a) indica que metais são os principais compostos de 

interesse potenciais para as áreas de estudo e, portanto, as campanhas de 

amostragem a serem realizadas com objetivo de fornecer resultados para estudos 

de ARSH devem permitir a caracterização adequada da ocorrência de metais nas 

áreas estudadas. 

Considera-se que a representatividade de compostos analisados está 

garantida para o conjunto de dados da Tecnohidro, uma vez que considera todos 

os metais disponíveis na Deliberação Normativa COPAM nº 166 de 2011. A Ambios 

analisa uma lista de metais menor do que a existente nessa deliberação, porém, 

todos os metais analisados pela Ambios são contemplados na deliberação e pela 

amostragem da Tecnohidro. 

Entretanto, considerando a gama de metais identificados pela Golder 

(2017a) em solo afetado e em solo não afetado pelo rejeito, não se considera a 

lista de compostos analisados pela Ambios representativa dos possíveis compostos 

de interesse nas áreas em estudo. 

Desta maneira, considera-se que apenas as áreas de estudo que possuem 

o conjunto de amostras utilizadas por ambos os Relatórios Ambios e Tecnohidro 

possuem representatividade para os compostos de interesse potenciais. 

4.6 ESTATÍSTICA 

A estimativa de concentrações de exposição específicas do meio é um 

componente importante de qualquer ARSH que objetiva a quantificação do risco. 

Estas estimativas são frequentemente iniciadas por uma análise exploratória dos 

dados disponíveis, incluindo a revisão de sumários estatísticos, assim como uma 

comparação de dados coletados em várias áreas por equipes de amostragem 

diferentes. Combinar conjuntos de dados é desejável, pois conjuntos de dados 

maiores tendem a produzir estimativas de concentrações de exposição mais 

confiáveis. Estas combinações, no entanto, são dependentes da similaridade 

estatística dos subconjuntos originais. Portanto, questões exploratórias 

importantes incluem: 

• Os dados coletados por equipes de amostragem diferentes são 

estatisticamente similares? Se sim, os subconjuntos podem ser 

combinados para formar conjuntos maiores de dados; 
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• Os dados coletados em áreas diferentes/adjacentes são 

estatisticamente similares? Se sim, os dados das áreas podem ser 

combinados para formar conjuntos maiores de dados. 

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) desenvolveu 

ferramentas estatísticas específicas para a análise de dados ambientais, incluindo 

o software ProUCL (EPA 2015). ProUCL é um programa baseado em Excel que é 

designado para a análise de conjuntos de dados ambientais com e sem não-

detecções. Foi desenvolvido para calcular concentrações basais, limiares 

defensíveis e concentrações em pontos de exposição. No entanto, foi expandido 

para realizar outras análises estatísticas e técnicas incluindo, mas não limitadas a: 

análise exploratória, análise comparativa, análise de correlação e estimativa de 

tamanho da malha amostral. Procedimentos similares são fornecidos em softwares 

estatísticos mais avançados, como o SPSS10. A base de dados desse software pode 

analisar estatisticamente grandes números de conjuntos de dados 

simultaneamente. Para essa análise foi utilizado o software SPSS. 

A lista de compostos avaliada nessa análise exploratória seguiu a lista de 

compostos analisada no Relatório Tecnohidro, uma vez que essa é uma lista mais 

abrangente e contempla os metais analisados pelo Relatório Ambios. Nesta análise 

exploratória, os dados investigados incluem concentrações medidas de 22 analitos 

(alumínio, antimônio, arsênio, arsênio III, arsênio V, arsênio III+V, bário, boro, 

cádmio, cromo, cobalto, cobre, ferro, chumbo, manganês, mercúrio, molibdênio, 

níquel, selênio, prata, vanádio e zinco) em 7 matrizes diferentes (solo, sedimento, 

poeira, água superficial, água potável, água subterrânea (nascentes) e alimentos). 

Apesar de terem sidos analisados tipos diferentes de alimentos, todos foram 

analisados em conjunto, considerando que um mesmo local produz mais do que 

um tipo de alimento. Existem 3 analitos adicionais que são investigados apenas 

em alimentos: arsenobetaína, dimetil arsênio e monometil arsênio. Amostras de 

água subterrânea se referem a amostras de água obtidas de pontos alimentados 

por poços subterrâneos ou nascentes próximas, sendo que as amostras de água 

subterrânea avaliadas no Relatório Tecnohidro são todas provenientes de 

nascentes. 

Como mencionado anteriormente, na seção 2.1, o Relatório Tecnohidro 

dividiu o local de estudo em áreas alvo. Com base na conclusão da etapa de 

validação de dados (Seção 3), todos os dados avaliados nessa etapa estão 

localizados nas AA 2 e 3, e foram coletados tanto pela Ambios quanto pelo Grupo 

EPA.  

 

10 Disponível em: https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software  

https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
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Questões específicas a considerar incluem: 

• Os dados coletados pelas duas empresas podem ser combinados? 

Essa combinação é aceitável se as concentrações relatadas da maioria 

dos analitos pelas duas empresas no compartimento ambiental de 

interesse exibirem similaridade estatística; 

• Os dados coletados nas AA 2 e 3 podem ser combinados? Essa 

combinação é aceitável se as concentrações relatadas da maioria dos 

analitos nas duas áreas alvo dentro do compartimento ambiental de 

interesse exibirem similaridade estatística. 

Consistente com os procedimentos recomendados pela US EPA (2006, 

2015), a diferença estatística entre dois conjuntos de dados é avaliada com base 

em testes paramétricos e não paramétricos, incluindo teste t de duas amostras e 

teste U de Mann-Whitney, respectivamente. Testes paramétricos são métodos 

estatísticos nos quais se supõe que a distribuição do constituinte na população seja 

conhecida como sendo distribuição normal, log-normal ou gama. Já os testes não 

paramétricos se referem a técnicas estatísticas nas quais a distribuição do 

constituinte na população é desconhecida e não está restrita a ter uma forma 

especificada. Ambos os testes geram seus próprios valores-p que correspondem à 

probabilidade de que a diferença entre os dois conjuntos de dados possa ser 

atribuída ao acaso. Em ambos os casos, se o valor-p for menor que 0,05, a 

diferença entre os dois conjuntos de dados é considerada significativa, ou seja, a 

probabilidade de a diferença ser causada por aleatoriedade é muito pequena. 

Os resultados das análises exploratórias dos conjuntos de dados gerados 

pela Ambios e pelo Grupo EPA, incluindo estatísticas sumárias, bem como testes 

paramétricos e não paramétricos de duas amostras (variáveis) são fornecidos no 

Anexo 3, nas Tabelas 1, 2 e 3. Esses resultados indicam que os dados da Ambios 

e do Grupo EPA são dominados por concentrações de analitos estatisticamente 

diferentes em todos os meios investigados. Tais resultados impedem a combinação 

dos conjuntos de dados gerados por essas duas empresas. Tendo em vista o 

discutido nas Seções 3.1 e 3.1.11 sobre, respectivamente, as incertezas para o 

georreferenciamento e confirmação dos pontos de coleta, e ausência de 

procedimentos de controle de qualidade da amostragem no Relatório Ambios, o 

conjunto de dados da Ambios não foi considerado nas análises estatísticas 

subsequentes.  

Os resultados associados às análises exploratórias dos conjuntos de dados 

do Grupo EPA nas Áreas Alvo 2 e 3, incluindo estatísticas sumárias, bem como 

testes paramétricos e não paramétricos de duas amostras são fornecidos no Anexo 

3, nas Tabelas 4, 5 e 6. Esses resultados indicam que a combinação das Áreas 

Alvo 2 e 3 do Grupo EPA é recomendada para todos os compartimentos ambientais 

investigados - uma vez que nenhum ou apenas uma minoria de analitos exibe 
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diferenças estatisticamente significativas entre as duas áreas. Adicionalmente às 

evidências estatísticas de possibilidade de se unir as AA 2 e 3 para algumas 

matrizes, as semelhanças físicas e proximidade entre ambas as áreas permitem 

que esse agrupamento ocorra. 

4.7 CONCLUSÃO DA ETAPA 

Tabela 4-2: Conclusão da etapa de comparabilidade dos conjuntos amostrais. 

 Avaliação EPA 
Seção do 

relatório 
Comparabilidade 

Design de amostragem Requisito mínimo 4.1 Sim 

Temporalidade 
Não é requisito 

mínimo 
4.2 Não 

Filtração e preservação 

das amostras 
Requisito mínimo 4.3 Sim 

Laboratórios, 

metodologias de 

análise e limites de 

detecção 

Requisito mínimo 4.4 Sim 

Compostos analisados 
Não é requisito 

mínimo 
4.5 Não 

Estatística Requisito mínimo 0 Não 
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5 SUFICIÊNCIA DOS DADOS VALIDADOS 

Conforme a US EPA (1991), em estudos de ARSH, a representatividade ou 

a suficiência dos dados reflete o nível de precisão com o qual o conjunto de dados 

ambientais é capaz de caracterizar as concentrações de compostos de interesse 

que ocorrem na área de estudo. Tendo em vista as incertezas sobre o 

georreferenciamento e confirmação dos pontos de coleta da Ambios (Seções 3.1), 

a ausência de procedimentos de controle de qualidade da amostragem no Relatório 

Ambios (Seção 3.1.11), as diferenças nos compostos analisados (Seção 4.5) e a 

não comparabilidade dos conjuntos amostrais (Seção 0), o conjunto de dados da 

Ambios não foi considerado nas análises geoestatísticas. 

A suficiência dos dados validados foi avaliada utilizando métodos estatísticos 

e geoestatísticos. Esses métodos foram utilizados para avaliar se a quantidade de 

dados disponíveis (estatística) e a distribuição desses dados (geoestatística, 

quando aplicável) é suficiente para caracterizar adequadamente os riscos 

potenciais existentes nas áreas de estudo. 

5.1 DETERMINAÇÃO ESTATÍSTICA DA MALHA AMOSTRAL 

Em muitos casos, são realizadas amostragens para estimar concentrações 

confiáveis de pontos de exposição para comparação com limites regulatórios fixos. 

Para tais objetivos de amostragem, o tamanho adequado da amostra pode ser 

determinado com base na seguinte fórmula paramétrica (Visual Sample Plan ou 

VSP 7.12, https://vsp.pnnl.gov/): 

𝑛 =
𝑆2

∆2
(𝑍1−𝛼 + 𝑍1−𝛽)

2 + 0.5𝑍1−𝛼
2  

Onde: 

n é o número de amostras; 

S é o desvio padrão estimado dos valores medidos, incluindo erros analíticos; 

 é a resolução de detecção desejada, ou seja, a diferença entre o limite 

regulatório fixo e a média representativa de uma população não-exposta; 

 é a probabilidade aceitável ou tolerável de concluir incorretamente que a 

média é menor que o limite regulatório (Erro Tipo I); 

 é a probabilidade aceitável ou tolerável de concluir incorretamente que a 

média excede o limite regulatório (Erro Tipo II); 

Z1- é o valor da distribuição normal padrão tal que a proporção da distribuição 

menor que Z1- é 1-; 

Z1- é o valor da distribuição normal padrão tal que a proporção da distribuição 

menor que Z1- é 1-. 

https://vsp.pnnl.gov/
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Os parâmetros principais de design de amostragem incluem   e , o qual 

é frequentemente uma fração do desvio padrão ou S. Por exemplo, para um  

igual à metade de S, a variação de malhas amostrais adequadas é tal qual exibida 

na Tabela 5-1. 

Tabela 5-1: Malha amostral adequada. 

 
Erro Tolerável Tipo I 

0.2 0.1 0.05 0.01 0.001 

Erro 

Tolerável 

Tipo II 

0.3 8 14 21 36 58 

0.2 12 19 27 43 67 

0.1 19 28 36 55 82 

0.05 26 36 45 66 95 

0.01 41 53 65 90 123 

0.001 63 78 92 121 158 

Nesta análise, a fórmula acima é aplicada aos compartimentos ambientais 

mais adequados para amostragem sistemática ou aleatória. Isso inclui sedimento, 

água superficial, água para consumo humano e alimentos. Para esse fim, os dados 

disponíveis são analisados para identificar compostos indicadores, específicos do 

meio. O composto indicador para cada meio é o composto com o maior número de 

amostras em excedência ao valor de referência, e a menor razão entre o limite 

regulatório e o desvio padrão, conforme listado no Anexo 3, na Tabela 7. 

Para os compostos indicadores selecionados, o número de amostras 

adequado para cada compartimento ambiental está listado na Tabela 5-2. Os 

números de amostras adicionais listados são provisórios e estão sujeitos a 

alterações caso sejam adicionados resultados de pontos de coleta pré-existentes 

ou se forem desejados parâmetros estatísticos menos conservadores. 

Tabela 5-2: Números adicionais de amostras por matriz - Estatística.  

Matriz Indicador 

Número de 

Amostras 

Limite/S 

Parâmetros de 

Projeto 

Selecionados 

Amostras 

Adicionais 

AA2 AA3 Δ/S α β AA2 AA3 

Água 

Superficial 

Manganês 

(Total) 12 6 0.11 0.2 0.05 0.20 
66 72 

Água 

Potável 

Ferro (Total e 

Dissolvido) 16 6 0.81 0.4 0.05 0.05 
19 29 

Sedimento Bário (Total) 13 10 0.18 0.2 0.05 0.20 65 68 

Ovo Selênio (Total) 7 9 0.28 0.4 0.05 0.20 13 11 

Fruta Arsênio (Total) 8 4 3.33 1.0 0.05 0.05 0 3 

Hortaliça Selênio (Total) 8 9 0.81 1.0 0.05 0.05 0 0 

Tubérculo Arsênio (Total) 6 2 0.45 0.5 0.05 0.20 8 12 
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Para complementação do conjunto de dados disponíveis para ARSH nos 

municípios de Mariana e Barra Longa, visando o atendimento do número de 

amostras indicado na Tabela 5-2, será avaliado se outros programas da Fundação 

Renova (ex.: PMQQS, PMQACH, Uso Sustentável da Terra, dentro outros) possuem 

dados coletados dentro dos limites das áreas alvo AA 2 e AA 3 e se os mesmos 

satisfazem os requisitos mínimos para um estudo de ARSH. Caso identificados 

dados em outros programas da Fundação Renova que possam ser utilizados para 

ARSH, os mesmos passarão pelos mesmos procedimentos de validação de dados 

(Seção 3) e análise de comparabilidade (Seção 4) aplicados nesse documento. 

Caso não seja atingido o número de amostras indicado na Tabela 5-2, a 

complementação do conjunto de dados será feita através de amostragem 

complementar. 

5.2 DETERMINAÇÃO GEOESTATÍSTICA DE MALHA AMOSTRAL 

Procedimentos geoestatítiscos são aplicados a meios onde amostragens 

adicionais são necessárias para preencher lacunas de dados espaciais. Esses meios 

incluem solo superficial, poeira e água subterrânea (nascentes). Para esse fim, os 

dados disponíveis são analisados para identificar analitos indicadores específicos 

do meio. Um analito indicador requer o maior número de amostras adicionais em 

cada meio, ou seja, o analito exibindo a maior excedência, conforme listado no 

Anexo 3, na Tabela 8. 

Para cada analito indicador, as seguintes etapas são executadas usando o 

ArcGIS® Geostatistical Analyst (https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/ 

geostatistical-analyst/overview): 

(1) Realizar análise exploratória de dados para determinar os 

histogramas dos dados originais e dados transformados; 

(2) Modelar o variograma direcional, incluindo a determinação de 

intervalos (correlação) em torno de cada local de amostragem 

existente; 

(3) Gerar o mapa de concentração de 95%, ou seja, o mapa que exibe 

em área uma certeza de 95% de se encontrar valores acima ou abaixo 

da concentração do limite regulatório; 

(4) Sobrepor os locais de amostragem existentes nos mapas de 95% com 

buffers de correlação em torno de cada local de amostragem 

existente; 

(5) Identificar áreas de lacunas de dados, ou seja, partes do mapa de 

95% que excedem o limite regulamentar que está fora dos buffers de 

correlação; 

(6) Inserir pontos de amostragem adicionais dentro das áreas de lacunas 

de dados para fornecer cobertura dentro do possível. 

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/%20geostatistical-analyst/overview
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/%20geostatistical-analyst/overview
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As etapas acima são conduzidas usando os dados brutos (não 

transformados) a menos que os dados transformados em log exibam distribuições 

simétricas com variogramas melhor definidos do que aqueles gerados com base 

nos dados brutos. Nesta análise, os dados investigados exibiram tendências log-

normais, portanto, as etapas 2 e 3 são conduzidas com base nos dados 

transformados em log. 

Os resultados das análises exploratórias de dados e os variogramas dos 

compostos indicadores são fornecidos no Anexo 3, sendo que o número total de 

amostras adicionais é apresentado na Tabela 5-3 e os locais de amostragem 

adicionais propostos para os compostos indicadores específicos do meio são 

exibidos na Figura 5-1 e na Figura 5-2. Os locais de amostragem adicionais 

exibidos são provisórios e estão sujeitos a alterações se resultados de pontos de 

coleta pré-existentes forem adicionados ou se forem utilizados intervalos de 

correlação menos conservadores. 

Tabela 5-3: Números adicionais de amostras por matriz - Geoestatística. 

Matriz 
Amostras 

Adicionais 

Água Subterrânea (Nascentes) 3 

Poeira domiciliar 0 

Solo 13 

 

Figura 5-1: Localização proposta - Amostras adicionais - Água Subterrânea (Nascentes). 
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Figura 5-2: Localização proposta - Amostras adicionais – Solo superficial. 
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6 CONCLUSÕES COM BASE NO CONJUNTO DE DADOS VALIDADOS 

6.1 COMPOSTOS DE INTERESSE VALIDADOS 

A seleção de compostos de interesse foi feita comparando os resultados 

analíticos aos valores de referência adotados para cada compartimento ambiental. 

Os valores de referência utilizados foram: 

• Água superficial: Conama nº 357/2005; 

• Água para consumo humano: Anexo XX da Portaria de Consolidação 

nº 5/2017 do Ministério da Saúde (Padrão de Potabilidade Brasileiro); 

• Alimentos: ANVISA RDC nº 42/2013 e FAO Codex Alimentarius; 

• Sedimentos: Resolução CONAMA nº 454/2012 – Nível 1 e US EPA 

Region 4 Ecological Risk Assessment Supplemental Guidance (março 

de 2018); 

• Solo: Resolução CONAMA nº 420/2009 – Valores de Intervenção em 

Solo e US EPA Region Screening Levels – Solo Residencial (maio de 

2019); 

• Poeira: Resolução CONAMA nº 420/2009 – Valores de Intervenção 

em Solo e US EPA Region Screening Levels – Solo Residencial (maio 

de 2019). 

A Tabela 6-1 sumariza os compostos químicos com pelo menos um resultado 

acima das referências legais (compostos de interesse) para cada compartimento 

ambiental. Salienta-se que, conforme descrito em ambos os Peer Reviews, as 

seleções dos SQIs foram realizadas corretamente pelas empresas. 
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Tabela 6-1: Lista de compostos de interesse para diferentes componentes ambientais 

Compartimento  Ambios Tecnohidro 

Solo superficial Cádmio 

Alumínio 

Antimônio 

Bário 

Cromo 

Cobalto 
Ferro 

Manganês 

Poeira 

Cádmio 

Chumbo 

Cobre 
Zinco 

Antimônio 

Arsênio 

Bário 

Cádmio 

Chumbo 
Cobre 

Ferro 

Zinco 

Sedimento 

Cádmio 

Ferro 

Manganês 

Níquel 

Alumínio 

Antimônio 

Arsênio 

Bário 
Cromo 

Ferro 

Manganês 

Mercúrio 

Níquel 

Água superficial 

Cádmio 

Ferro 

Manganês 

Alumínio 

Ferro 

Manganês 

Água para consumo 
Ferro 
Manganês 

Alumínio 
Ferro 

Água subterrânea 

(nascentes) 
- 

Alumínio 

Ferro 

Manganês 

Ovo - Selênio 

Frutas - Arsênio 

Hortaliças - Selênio 

Tubérculos - Arsênio 

 

6.2 ROTAS DE EXPOSIÇÃO VALIDADAS 

A Tabela 6-2 sintetiza as rotas de exposição consolidadas para os compostos 

de interesse em cada compartimento ambiental. 
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Tabela 6-2: Rotas de exposição consolidadas.11 

Compartimento Ponto de Exposição Via de Exposição População Receptora Tempo 

Sedimento 

Nos trechos do rio e 
das margens com 

valores acima dos 
padrões de referência 

Ingestão 

Contato Dérmico 

Residentes urbanos 

e rurais (crianças e 
adultos); 

Trabalhadores 
rurais, comerciais e 
de obras civis 

Presente 

e Futuro 

Solo superficial 

Áreas de produção 
agrícola ou próximas 

a residências e áreas 
habitadas com valores 
acima dos padrões de 
referência 

Ingestão 

Contato Dérmico 
Inalação 

Residentes urbanos 
e rurais (crianças e 

adultos); 
Trabalhadores 
rurais, comerciais e 
de obras civis 

Presente 
e Futuro 

Poeira 

Residências habitadas 

e com valores acima 
dos padrões de 
referência 

Ingestão 
Contato Dérmico 
Inalação 

Residentes urbanos 
e rurais (crianças e 

adultos); 
Trabalhadores 
rurais, comerciais e 

de obras civis 

Presente 
e Futuro 

Água superficial 

Trechos de água 

superficial em contato 
com a lama com 
valores acima dos 

padrões de referência 

Ingestão 
Contato Dérmico 

Residentes urbanos 
e rurais (crianças e 

adultos); 
Trabalhadores 
rurais, comerciais e 

de obras civis 

Presente 
e Futuro 

Água para 
consumo 

Pontos de consumo 

com valores acima 
dos padrões de 
referência 

Ingestão 
Contato Dérmico 

Residentes urbanos 

e rurais (crianças e 

adultos); 
Trabalhadores 
rurais, comerciais e 

de obras civis 

Presente 
e Futuro 

Alimentos 

Locais com cultivo em 

contato com solo e 
água contaminados 
com valores acima 

dos padrões de 
referência, pontos de 
distribuição do 
alimento contaminado 

com valores acima 
dos padrões de 
referência 

Ingestão 

Residentes urbanos 
e rurais (crianças e 

adultos); 
Trabalhadores 
rurais, comerciais e 

de obras civis 

Presente 
e Futuro 

 

6.3 DOSES DE EXPOSIÇÃO 

Conforme descrito no Peer Review do Relatório Ambios (Anexo 1), os 

cálculos de doses de exposição não foram validados. Desta maneira, este 

documento utiliza as doses de exposição que foram recalculadas e apresentadas 

no documento de Peer Review. 

 

11 Conforme descrito nas Diretrizes, a identificação da fonte de contaminação depende da 

“origem da contaminação ambiental” (MS, 2010). Este tema é parcialmete discutido na 
seção 7, já que nem todas as fontes de contaminação foram mapeadas nos estudos. 
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Conforme descrito no Peer Review do Relatório Tecnohidro (Anexo 2), os 

cálculos de doses de exposição não foram validados. Entretanto, a versão revisada 

do relatório, datada de 1º de outubro de 2019, contempla todas as recomendações 

do Peer Review e, desta maneira, este documento utiliza as doses de exposição 

apresentadas no Relatório Tecnohidro revisado. 

6.4 VALORES DE REFERÊNCIA DE SAÚDE 

As Diretrizes do MS para ARSH definem, em sua seção 7.1.6 (Comparação 

do Nível de Exposição com “Valores de Referência”): 

“Para avaliar se os contaminantes de interesse têm a possibilidade 

de comprometer a saúde, nas condições específicas de exposição 
existentes no local, deve-se comparar as estimativas da dose de 

exposição com os valores de referência de saúde. Para definir o nível 
do risco à saúde, para ocorrência de efeitos lesivos não-

carcinogênicos, podem ser utilizados como indicadores os Níveis de 

Risco Mínimo (MRL) da ATSDR e a Dose de Referência (RfD) da EPA 

ou outros valores de referência de outros países.” (Página 65) 

É importante destacar que, uma vez tomados como referência valores 

estabelecidos por órgãos de saúde internacionais, devem ser consideradas todas 

as premissas e instruções de utilização de valores de referência de saúde definidas 

por esses órgãos. 

O fluxograma de comparação das doses de exposição com valores de 

referência (ambientais e de saúde) estruturado pela ATSDR (2005a) recomenda a 

avaliação em duas etapas principais, sendo: (1) comparação das concentrações 

das substâncias químicas de interesse com valores de referência ambientais; e (2) 

comparação das doses de exposição estimadas com valores de referência de 

saúde. 

Dentre os valores de referência ambientais criados pela ATSDR, encontram-

se os parâmetros denominados EMEGs (Environmental Media Evaluation 

Guidelines – Guias de Avaliação dos Compartimentos Ambientais), mencionados 

na seção 5 (Seleção de Contaminantes de Interesse) das Diretrizes do MS para 

ARSH, e que são calculados com base nos MRLs desenvolvidos pela ATSDR. Além 

dos EMEGs, a ATSDR desenvolveu também valores de referência ambientais 

denominados RMEGs (Reference Dose Media Evaluation Guides – Guias de 

Avaliação de Compartimentos Ambientais a partir de Doses de Referência), que 

são calculados com base nas doses de referência de exposição oral crônica da 

USEPA. 

Com relação à comparação das doses de exposição com valores de 

referência de saúde, de acordo com a ATSDR: 

“os MRLs servem apenas como uma ferramenta de triagem para 

ajudar o avaliador a decidir se deve ou não proceder a uma análise 
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mais detalhada das substâncias encontradas no local de interesse. 

O objetivo dos MRLs não é definir níveis de descontaminação ou de 
ação. As doses de exposição superiores aos MRLs não pressupõem, 

necessariamente, a ocorrência de efeitos à saúde adversos.” (Página 

F-3) 

Além disso, também de acordo com a ATSDR (2005),  

“a comparação com valores de referência de saúde permitirá 
identificar (1) substâncias que se encontram abaixo de valores de 

referência conservadores e que não possuem potencial de 
representar perigo à saúde; (2) substâncias que se encontram 

acima de valores de referência e requerem avaliações mais 

detalhadas.” (Página 7-9) 

Conforme a ATSDR (2005), na ausência de MRLs, “RfDs ou RfCs da USEPA 

devem ser utilizados”. O conceito e a utilização das RfDs ou RfCs da US EPA 

seguem o mesmo racional dos MRLs da ATSDR. 

Conforme a ATSDR (2005), quando observadas excedências aos valores de 

referência de saúde, é necessária uma avaliação detalhada, que proporcione 

melhor entendimento do que essas excedências significam em termos de saúde 

pública. Essa avaliação detalhada consiste em avaliar informações sobre os 

aspectos toxicológicos de cada composto químico avaliado, incluindo as premissas 

utilizadas pelos estudos científicos que definem o valor de referência de saúde e a 

forma química desse composto que possui relevância toxicológica. 

6.5 COMPARAÇÃO ENTRE AS DOSES DE EXPOSIÇÃO E VALORES DE 

REFERÊNCIA 

As seções a seguir apresentam os compostos de interesse identificados para 

cada matriz (Seção 6.1), os resultados das comparações entre as doses de 

exposição (Seção 6.3) e os valores de referência de saúde (Seção 6.4). Os detalhes 

destas comparações são apresentados no Peer Review Ambios (para os compostos 

de interesse identificados pela amostragem realizada pela Ambios) e no Relatório 

Tecnohidro (para os compostos de interesse identificados pela amostragem 

realizada pela Tecnohidro). 

Para auxiliar na avaliação espacial das excedências identificadas, também 

são apresentados mapas com a localização dos pontos de amostragem de cada 

matriz e identificação dos pontos de excedência. Salienta-se que este documento 

considera apenas a distribuição espacial dos resultados apresentados no Relatório 

Tecnohidro, devido as ressalvas apresentadas na Seção 3.1.1. 

As possíveis implicações à saúde relacionadas a essas excedências são 

discutidas na Seção 6.6. 

As figuras apresentadas nesta seção incluem a identificação do limite da 

Região de Exposição Direta (RED) demonstrada por uma linha rosa, do limite da 
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Região de Exposição Indireta (REI) demonstrada por uma linha preta, do limite da 

Região de Não Exposição (RNE) demonstrada por uma linha amarela e dos limites 

geográficos das Áreas Alvo 2 e 3. 

6.5.1 ÁGUA SUPERFICIAL E ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 

A Tabela 6-3 apresenta os compostos de interesse específicos para as 

matrizes de água. Para estes compostos não foram observadas excedências ao 

comparar-se as doses de exposição calculadas aos valores de referência em saúde, 

não sendo identificados potenciais riscos à saúde a partir da ingestão de água 

superficial, subterrânea (nascentes) e água para consumo humano. 

Tabela 6-3: Compostos de interesse para as matrizes de água. 

Compartimento  Ambios Tecnohidro 

Água Superficial 

Cádmio 

Ferro 
Manganês 

Alumínio 

Ferro 
Manganês 

Água para Consumo 
Ferro 
Manganês 

Alumínio 
Ferro 

Água Subterrânea 

(nascentes) 
- 

Alumínio 

Ferro 

Manganês 

6.5.2 SEDIMENTO 

A Tabela 6-4 apresenta os compostos de interesse específicos para 

sedimento. Os metais destacados em laranja apresentam doses de exposição 

acima dos valores de referência de saúde. 

Tabela 6-4: Compostos de interesse para sedimento. 

Compartimento  Ambios Tecnohidro 

Sedimento 

Cádmio 
Ferro 

Manganês 

Níquel 

Alumínio 
Antimônio 

Arsênio 

Bário 

Cromo 

Ferro 
Manganês 

Mercúrio 

Níquel 

 

A Figura 6-1 apresenta os pontos de amostragem de sedimento com 

excedências para ferro. É possível observar que as excedências de ferro aos 

valores de saúde abrangem todos os pontos amostrados na calha do rio Gualaxo 

do Norte. Para ferro as doses de exposição acima dos valores de referência de 

saúde foram para o cenário hipotético de ingestão de partículas (risco não 
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carcinogênico) para crianças, residencial urbano e rural, e trabalhadores de obras 

civis. 

Figura 6-1: Quantificação de risco para Ferro em sedimento. 

 

A Figura 6-2 apresenta os pontos de amostragem de sedimento com 

excedências para manganês. Diferentemente das excedências de ferro, as 

excedências de manganês são apenas em 5 dos 22 pontos amostrados, porém, 

também é possível observar as excedências apenas na calha do Rio Gualaxo do 

Norte. Para manganês as doses de exposição acima dos valores de referência de 

saúde foram para o cenário hipotético de ingestão de partículas (risco não 

carcinogênico) para crianças, residencial urbano e rural. 
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Figura 6-2: Quantificação de risco para Manganês em sedimento. 

 

6.5.3 SOLO SUPERFICIAL 

A Tabela 6-5 apresenta os compostos de interesse específicos para solo 

superficial. Os metais destacados em laranja apresentam doses de exposição 

acima dos valores de referência de saúde. 

Tabela 6-5: Compostos de interesse para solo. 

Compartimento  Ambios Tecnohidro 

Solo superficial Cádmio 

Alumínio 

Antimônio 
Bário 

Cobalto 

Cromo 

Ferro 

Manganês 

As excedências do valor de referência de saúde para cádmio no solo 

superficial observadas para o conjunto de dados da Ambios não foram 

apresentadas em mapas uma vez que, conforme discutido na Seção 3.1.1, não foi 

possível realizar o georreferenciamento dos pontos de coleta do Relatório Ambios. 

Foram observadas duas excedências do valor de referência de saúde para cádmio 

no solo superficial, sendo uma possivelmente na AA 2 e outra possivelmente na 

AA 3. Para cádmio as doses de exposição acima dos valores de referência de saúde 
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foram para o cenário hipotético de ingestão de partículas (risco não carcinogênico) 

para crianças menores de 1 ano. 

A Figura 6-3 apresenta os pontos de amostragem de solo superficial com 

excedências para alumínio. Apenas 2 amostras apresentaram excedências às 

referências de saúde, sendo que apenas 1 destas amostras havia apresentado 

excedência ao valor legal. Conforme apresentado na figura, essas duas amostras 

são isoladas e não representam excedências generalizadas aos valores de 

referência de saúde nas áreas de estudo (AA 2 e 3). Essas excedências isoladas 

podem ser descartadas como pontos de maiores concentrações com pouca 

significância em termos de saúde pública. A inclusão desses resultados demonstra 

a natureza conservadora dos cálculos de avaliação de risco propostos. Para 

alumínio as doses de exposição acima dos valores de referência de saúde foram 

para o cenário hipotético de ingestão de partículas (risco não carcinogênico) para 

crianças, residencial urbano e rural.  

Figura 6-3: Quantificação de risco para Alumínio em solo superficial. 

 

A Figura 6-4 apresenta os pontos de amostragem de solo superficial com 

excedências para cobalto. Apenas 2 pontos apresentaram excedências aos valores 

de referência de saúde. Analogamente o que foi discutido para alumínio no solo 

superficial, essas duas amostras são isoladas e não representam excedências 

generalizadas aos valores de referência de saúde nas áreas de estudo (AA 2 e 3). 

A inclusão desses resultados demonstra a natureza conservadora dos cálculos de 

avaliação de risco propostos. Para cobalto as doses de exposição acima dos valores 
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de referência de saúde foram para o cenário hipotético de ingestão de partículas 

(risco não carcinogênico) para crianças, residencial urbano e rural, e trabalhador 

de obras civis. 

Figura 6-4: Quantificação de risco para Cobalto em solo superficial. 

 

A Figura 6-5 apresenta os pontos de amostragem de solo superficial com 

excedências para ferro. Apesar das concentrações de ferro no solo superficial 

apresentarem menos excedências que as amostras de sedimento, nesta matriz 

também é possível observar que essas excedências são encontradas em maior 

número na calha do rio Gualaxo do Norte. Para ferro as doses de exposição acima 

dos valores de referência de saúde foram para o cenário hipotético de ingestão de 

partículas (risco não carcinogênico) para crianças, residencial urbano e rural. 
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Figura 6-5: Quantificação de risco para Ferro em solo superficial. 

 

A Figura 6-6 apresenta os pontos de amostragem de solo superficial com 

excedências para manganês. Assim como foi observada uma menor abrangência 

das excedências de ferro em solo superficial quando compara-se às excedências 

de ferro no sedimento, também é possível observar esta redução de excedências 

para os resultados de manganês no solo superficial. No solo superficial, houve 

excedência de manganês em relação aos valores de referência de saúde em 3 dos 

41 pontos amostrados. Para manganês as doses de exposição acima dos valores 

de referência de saúde foram para o cenário hipotético de ingestão de partículas 

(risco não carcinogênico) para crianças, residencial urbano e rural, e trabalhador 

de obras civis. 
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Figura 6-6: Quantificação de risco para Manganês em solo superficial. 

 

6.5.4 POEIRA DOMICILIAR 

A Tabela 6-6 apresenta os compostos de interesse específicos para poeira 

domiciliar. Os metais destacados em laranja apresentam doses de exposição acima 

dos valores de referência de saúde. 

Tabela 6-6: Compostos de interesse para poeira domiciliar. 

Compartimento  Ambios Tecnohidro 

Poeira 

Cádmio 

Chumbo 

Cobre 
Zinco 

Antimônio 

Arsênio 

Bário 

Cádmio 

Chumbo 
Cobre 

Ferro 

Zinco 

As excedências do valor de referência de saúde para cádmio na poeira 

domiciliar observadas para o conjunto de dados da Ambios não foram 

apresentadas em mapas uma vez que, conforme discutido na Seção 3.1.1, não foi 

possível realizar o georreferenciamento dos pontos de coleta do Relatório Ambios. 

Foi observada uma excedência do valor de referência de saúde para cádmio na 

poeira domiciliar, possivelmente na AA 3. Para cádmio a dose de exposição acima 
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dos valores de referência de saúde foi para o cenário hipotético de ingestão de 

partículas (risco não carcinogênico) para crianças menores de 1 ano. 

A Figura 6-7 apresenta o ponto de amostragem de poeira domiciliar com 

excedência para cobre. Como é possível observar, apenas 1 das 33 amostras de 

poeira domiciliar apresentou excedência ao valor de referência de saúde. Para 

cobre a dose de exposição acima dos valores de referência de saúde foi para o 

cenário hipotético de ingestão de partículas (risco não carcinogênico) para 

crianças, residencial urbano e rural. 

Figura 6-7: Quantificação de risco para Cobre em poeira domiciliar. 

 

A Figura 6-8 apresenta os pontos de amostragem de poeira domiciliar com 

excedências para ferro. Contrário ao observado nas excedências de ferro nas 

matrizes de sedimento e solo superficial, as concentrações de ferro na poeira 

domiciliar apenas excederam o valor de referência de saúde em uma amostra. 

Para ferro a dose de exposição acima dos valores de referência de saúde foi para 

o cenário hipotético de ingestão de partículas (risco não carcinogênico) para 

crianças, residencial urbano e rural. 
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Figura 6-8: Quantificação de risco para Ferro em poeira domiciliar. 

 

6.5.5 ALIMENTOS VEGETAIS 

A Tabela 6-7 apresenta os compostos de interesse específicos para 

alimentos vegetais. Os metais destacados em laranja apresentam doses de 

exposição acima dos valores de referência de saúde. 

Tabela 6-7: Compostos de interesse para alimentos vegetais. 

Compartimento  Ambios Tecnohidro 

Frutas - Arsênio 

Hortaliças - Selênio 

Tubérculos - Arsênio 

A Figura 6-9 apresenta os pontos de amostragem com excedências para 

arsênio em frutas e a Figura 6-10 em tubérculos. Em ambos os casos, é possível 

observar apenas uma excedência ao valor de referência de saúde (amostras 

distintas). Adicionalmente, para frutas não foram detectadas as formas de arsênio 

inorgânicas (Arsênio III e V, de maior relevância do ponto de vista toxicológico) 

em nenhuma das amostras coletadas nas AA 2 e 3. Para tubérculos, no ponto de 

coleta onde foi detectada a excedência de arsênio total, não foram detectadas as 

formas inorgânicas de arsênio (Arsênio III e V). 
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Para ambos os casos as doses de exposição acima dos valores de referência 

de saúde foram para o cenário hipotético de ingestão de partículas (risco não 

carcinogênico e carcinogênico) para crianças e adultos, residencial urbano e rural, 

e trabalhadores rurais, comerciais e de obras civis. 

Figura 6-9: Quantificação de risco para Arsênio em frutas. 

 

Figura 6-10: Quantificação de risco para Arsênio em tubérculos. 
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6.5.6 ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL 

A Tabela 6-8 apresenta os compostos de interesse específicos para 

alimentos de origem animal. Os metais destacados em laranja apresentam doses 

de exposição acima dos valores de referência de saúde. 

Tabela 6-8: Compostos de interesse para alimentos de origem animal. 

Compartimento  Ambios Tecnohidro 

Ovo - Selênio 

 

A Figura 6-11 apresenta os pontos de amostragem com excedências para 

selênio em ovos. Foi observada excedência do valor de referência de saúde para 

selênio em apenas uma amostra. Cabe salientar que não houve detecções de 

selênio em nenhuma das amostras de solo superficial das regiões estudadas. Para 

selênio a dose de exposição acima dos valores de referência de saúde foi para o 

cenário hipotético de ingestão de partículas (risco não carcinogênico) para 

crianças, residencial urbano e rural. 

Figura 6-11: Quantificação de risco para Selênio em ovo. 
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6.6 IMPLICAÇÕES À SAÚDE - ANÁLISE TOXICOLÓGICA 

6.6.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE ESPECIAÇÃO E BIODISPONIBILIDADE 

Conforme descrito pela US EPA (2007), a química ambiental dos metais 

influencia diretamente seu destino ambiental e seus potenciais efeitos em 

receptores humanos e ecológicos.nA forma do metal (espécie química, composto, 

matriz e tamanho das partículas) afeta os mecanismos de transporte, a 

bioacessibilidade, a biodisponibilidade e os efeitos de um metal em um organismo 

(US EPA, 2007). 

A bioacessibilidade corresponde à fração de um composto químico presente 

em um compartimento ambiental (ex.: solo, água, alimentos) que de fato interage 

com a superfície de contato de um organismo (ex.: pele, parede do trato 

gastrointestinal) e, portanto, tem potencial de ser absorvida. A biodisponibilidade 

corresponde à fração de um composto químico em um compartimento ambiental 

que, após processo de absorção, se encontra disponível para participação nos 

processos fisiológicos de um organismo (US EPA, 2007). 

A forma na qual um metal é encontrado no meio ambiente, na água e nos 

alimentos é importante para avaliar, do ponto de vista toxicológico, quais os riscos 

potenciais decorrentes da exposição à esse metal (Klaassen, 2019). A forma 

química de um metal afeta diretamente seu potencial toxicológico, uma vez que 

os mecanismos de interação do metal com as células do organismo humano 

dependem de seu estado de oxidação e a valência. Dessa forma, em termos de 

ARSH, a especiação tem grande importância na definição de possíveis implicações 

à saúde decorrente da exposição a esses metais. 

Do ponto de vista toxicológico, a biodisponibilidade descreve a fração de um 

composto químico que se encontra disponível para causar um efeito adverso à 

saúde humana ou a um organismo. De modo geral, quanto menor a 

biodisponibilidade de um composto químico em um compartimento ambiental, 

menor a dose de exposição estimada para uma rota de exposição específica e, 

portanto, menor o risco potencial calculado. A US EPA recomenda que, para uma 

determinada área em estudo na qual os compostos de interesse potenciais são 

metais, seja considerada a biodisponibilidade específica desse metal no 

compartimento ambiental de interesse (US EPA, 2007). 

Nos últimos 30 anos, um grande número de trabalhos científicos, incluindo 

publicações em jornais acadêmicos e de órgãos regulatórios como a US EPA, 

desenvolveram métodos adequados para a determinação e estimativa da 

biodisponibilidade de um composto químico em uma área específica (Bradham, 

2018; USEPA, 2017; Juhasz, 2014). Tanto a bioacessibilidade quanto a 
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biodisponibilidade podem ser estimadas em testes laboratoriais in vitro, 

devidamente consolidados e validados pela US EPA (2017). 

Os testes laboratoriais validados pela US EPA (2017) permitem a 

determinação biodisponibilidade relativa (RBA), variável que pode ser aplicada na 

etapa de cálculo de risco. A biodisponibilidade relativa corresponde à razão entre 

a biodisponibilidade de um metal em um contexto específico (i.e. a matriz ou forma 

físico química do metal) e a biodisponibilidade desse metal em um estudo 

toxicológico de referência (US EPA, 2017). 

6.6.2 ESSENCIALIDADE E TOXICIDADE DE METAIS 

Alguns metais são essenciais para o funcionamento do organismo humano 

e possuem função fundamental em processos fisiológicos e bioquímicos (NAS/IOM, 

2003; IPCS, 2002). São metais considerados como essenciais para o organismo 

humano: cobalto, cromo trivalente, cobre, ferro, manganês, magnésio, 

molibdênio, selênio e zinco, dentro outros. Para esses metais, efeitos adversos à 

saúde podem também ocorrer quando há deficiência nutricional dos mesmos. Essa 

deficiência também pode potencializar a vulnerabilidade do organismo humano à 

outros estressores, inclusive outros metais (US EPA, 2007). A curva dose-resposta 

para metais essenciais possui formato em “U”, que indica a ocorrência de efeitos 

adversos em baixas doses (deficiência) e em altas doses. 

Por outro lado, existem metais que são considerados potencialmente tóxicos 

ao organismo humano, podendo produzir efeitos adversos classificados como não-

carcinogênicos e carcinogênicos. São metais considerados potencialmente tóxicos 

ao organismo humano: chumbo, cádmio, arsênio, mercúrio, dentro outros. Para 

esses metais, em termos de potenciais efeitos adversos à saúde, em especial 

carcinogenicidade, a via de exposição é relevante. Como exemplo, um metal pode 

ser considerado carcinogênico quando se avalia a via de exposição por inalação, 

mas não ser considerado carcinogênico quando se avalia a via de exposição por 

ingestão (US EPA, 2007). 

Existem também metais que não são essenciais, não são comprovadamente 

benéficos e que possuem baixa toxicidade para o organismo humano, caso em que 

se enquadra o alumínio. 

6.6.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PERFIS TOXICOLÓGICOS DOS METAIS QUE 

APRESENTARAM EXCEDÊNCIAS AOS VALORES DE REFERÊNCIA DE SAÚDE 

Metais Essenciais: Cobalto, Cobre, Ferro, Manganês e Selênio 
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Foram obtidas doses de exposição acima dos valores de referência para os 

seguintes metais essenciais, por compartimento ambiental: 

• Sedimento: ferro e manganês; 

• Solo superficial: cobalto, ferro e manganês; 

• Poeira domiciliar: cobre e ferro; 

• Alimentos animais: selênio (ovo). 

O valor de referência de saúde utilizado para quantificação do risco de 

exposição ao ferro em solo superficial, poeira domiciliar e sedimento corresponde 

ao valor utilizado pela US EPA (2019) como RfD, que corresponde ao PPRTV 

(Provisional Peer-Reviewed Toxicity Value) de 0,7 mg/kgPC.dia (US EPA, 2006b). 

Conforme discutido pela US EPA (2006b), esse valor de referência de saúde foi 

derivado de estudos que avaliaram a exposição a suplementos de ferro, que são 

constituídos de ferro em sua espécie Fe2+, íon ferroso. Adicionalmente, a US EPA 

(2006) destaca que a absorção oral do íon ferroso é aproximadamente três vezes 

maior que a absorção oral do íon férrico (Fe3+). Nesse sentido, para adequada 

interpretação dos resultados da quantificação de risco observados para ferro, 

devem ser obtidas informações sobre a especiação de ferro nas amostras 

coletadas, com o objetivo de identificar a proporção de íon ferroso e íon férrico. 

Conforme destacado por Golder (2017a), o ferro presente nas amostras de 

rejeitos, solos e sedimentos afetados e não afetados ocorre preodominantemente 

na forma de (hidr)óxidos de ferro. Nos rejeitos, a fração de ferro redutível 

(ferrihidrita) é menor que 1%, enquanto que nos solos não afetados pode atingir 

10%. Dessa forma, é esperado que o íon férrico (Fe3+) seja predominante nas 

amostras de solo e sedimentos das áreas de estudo (AA 2 e 3). Essa especiação 

será abordada nas ações de complementação do conjunto de dados para as áreas 

de estudo e será feita com o objetivo de atender ao preconizado pela ATSDR 

(2005) para a utilização dos valores de referência de saúde. Conforme destacado 

na Seção 6.4, quando observadas excedências aos valores de referência de saúde, 

as investigações devem ser complementadas para adequada caracterização do 

risco. 

O valor de referência de saúde utilizado para a quantificação de risco de 

manganês nas amostras de solo superficial corresponde à dose de referência (RfD) 

da US EPA, de 0,024 mg/kgPC.dia. Conforme destacado pela US EPA (1995) e 

corroborado pela ATSDR (2012), existem poucos dados que sugerem toxicidade 

relacionada à exposição oral ao manganês. Adicionalmente, a US EPA (1995) 

afirma que doses de exposição maiores que a RfD para manganês não implicam 

necessariamente em toxicidade relacionada a esse metal, sendo que muitos 

indivíduos consomem regularmente em sua dieta doses maiores que esse valor de 

referência de saúde sem apresentar efeitos adversos. Conforme discutido acima 
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(Seção 6.6.1 e 6.6.2) a forma química do metal influencia diretamente sua 

biodisponibilidade e, portanto, sua capacidade de ser absorvido pelo organismo. A 

absorção no trato gastrointestinal é considerada a principal via de absorção de 

manganês, sendo que a absorção desse metal é dependente da solubilidade da 

forma química em que ele se encontra (ATSDR, 2012). Cloreto e sulfeto de 

manganês são consideradas as formas mais solúveis desse metal e, portanto, as 

formas mais facilmente absorvidas no trato gastrointestinal. Estudos demonstram 

que a biodisponibilidade relativa dos óxidos de manganês MnO, MnO2 e MnCO3 é, 

em média, 57,7, 32,9 e 27,8, respectivamente, enquanto que a biodisponibilidade 

relativa de MnSO4 se aproxima de 100% (WONG-VALLE, 1989). Nesse sentido, 

para adequada interpretação dos resultados da quantificação de risco observados 

para manganês, devem ser obtidas informações sobre a especiação desse metal 

nas amostras coletadas, com o objetivo de identificar a forma química 

predominante nessas amostras. Essa especiação será abordada nas ações de 

complementação do conjunto de dados para as áreas de estudo e será feita com 

o objetivo atender ao preconizado pela ATSDR (2005) para a utilização dos valores 

de referência de saúde. Conforme destacado na Seção 6.4, quando observadas 

excedências aos valores de referência de saúde, as investigações devem ser 

complementadas para adequada caracterização do risco. 

O valor de referência de saúde utilizado para a quantificação de risco de 

cobalto nas amostras de solo superficial corresponde ao PPRTV da US EPA de 

0,0003 mg/kgPC.dia. Esse valor de PPRTV foi derivado de um LOAEL de 1 

mg/kgPC.dia (US EPA, 2008), aplicando-se um fator de incerteza de 10 (fator para 

contabilizar a extrapolação de um estudo de exposição subcrônica para exposição 

crônica). A maior dose de exposição calculada pelo Relatório Tecnohidro foi da 

ordem de 0,003 mg/kgPC.dia, significativamente menor que o valor de LOAEL 

utilizado pela US EPA (2008). Dessa forma, entende-se que a excedência de risco 

observada para cobalto no solo superficial não reflete perigo à saúde pública das 

áreas estudadas. Adicionalmente, os estudos utilizados para a determinação do 

LOAEL para definição do PPRTV de cobalto foram baseados em experimentos que 

avaliaram a exposição ao cloreto de cobalto. Conforme destacado por Klaasen 

(2019), cloreto de cobalto apresenta porcentagem de absorção oral de 30%, 

enquanto óxidos de cobalto apresentam porcentagem de absorção oral de 5%. 

Nesse sentido, para adequada interpretação dos resultados da quantificação de 

risco observados para cobalto, devem ser obtidas informações sobre a especiação 

desse metal nas amostras coletadas, com o objetivo de identificar a forma química 

predominante nessas amostras. Essa especiação será abordada nas ações de 

complementação do conjunto de dados para as áreas de estudo. 

O valor de referência de saúde utilizado para a quantificação de risco de 

selênio nas amostras de ovo corresponde ao nível de risco mínimo (MRL) para 

exposição crônica de 0,005 mg/kgPC.dia. Esse valor de MRL foi derivado de um 
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NOAEL de 0,015 mg/kgPC.dia (ATSDR, 2003), aplicando-se um fator de incerteza 

de 3 (para contabilizar a variabilidade de sensibilidade em humanos). A maior dose 

de exposição calculada pelo Relatório Tecnohidro foi da ordem de 0,0056 

mg/kgPC.dia, significativamente menor que o valor de NOAEL utilizado pela ATSDR 

(2003). Dessa forma, entende-se que a excedência de risco observada para selênio 

em ovo não reflete perigo à saúde pública das áreas estudadas. 

O valor de referência de saúde utilizado para a quantificação de risco de 

cobre nas amostras de poeira domiciliar corresponde à dose de referência (RfD) 

da US EPA, de 0,04 mg/kgPC.dia. Esse valor foi calculado a partir da concentração 

de uma concentração de cobre em água de consumo humano de 1,3 mg/L, na qual 

foram observadas irritações do sistema gastrointestinal. Similarmente, Klaasen 

(2019) reporta que os efeitos adversos à saúde relacionados à exposição oral 

(ingestão) ao cobre em excesso são relacionados a irritações gastrointestinais, 

observadas após exposição aguda à água de consumo humano com altas 

concentrações de cobre. Não existem estudos reportando efeitos de exposição 

crônica ao cobre através da ingestão (ATSDR, 2004). Uma vez que a concentração 

de cobre que excedeu o valor de referência de saúde somente foi detectada em 

uma única amostra de poeira domiciliar (Ver Seção 6.5.4), em uma residência 

específica, será feito um mapeamento das possíveis fontes de metais na poeira 

domiciliar nesse local. 

Metais não essenciais, não comprovadamente benéficos e de baixa toxicidade: 

Alumínio 

Conforme apresentado na Seção 6.5.3, alumínio apresentou excedências ao 

valor de referência de saúde para ingestão de partículas de solo superficial. As 

excedências ocorreram em dois pontos localizados na área alvo 2, um localizado 

na região de exposição indireta e outro na região de não exposição. 

O valor de referência de saúde utilizado para a quantificação de risco de 

alumínio corresponde ao nível de risco mínimo (MRL) para exposição crônica de 1 

mg/kgPC.dia. Esse valor de MRL foi derivado de um LOAEL de 100 mg/kgPC.dia 

(ATSDR, 2008), aplicando-se um fator de incerteza de 300 (fator de 3 pela 

utilização de LOAEL mínimo, 10 para a extrapolação de estudos feitos em animais, 

10 para contabilizar a variabilidade em humanos) e um fator de ajuste de 0,3 (para 

contabilizar potenciais diferenças de biodisponibilidade do lactato de alumínio, 

utilizado pelo estudo do qual o LOAEL foi obtido). A maior dose de exposição 

calculada pelo Relatório Tecnohidro foi da ordem de 2,5 mg/kgPC.dia, 

significativamente menor que o valor de LOAEL utilizado pela ATSDR (2008). 

Em termos de toxicocinética, a quantidade de alumínio que é absorvida pelo 

organismo humano através da ingestão e inalação é extremamente baixa, sendo 

que menos que 1% do alumínio presente na dieta é absorvido (Klaassen, 2019). 

Alumínio não é absorvido através da pele. 



63 / 93 

A toxicidade aguda do alumínio em humanos é rara. A grande maioria dos 

casos de intoxicação por alumínio em humanos estão relacionados à exposição 

ocupacional ou a pacientes com falência renal crônica. 

Tendo como base o exposto acima, entende-se que as excedências de risco 

observadas para alumínio no solo superficial não refletem perigo à saúde pública 

das áreas estudadas. 

Metais potencialmente tóxicos: Arsênio e Cádmio 

Conforme apresentado na Seção 6.5.5, arsênio apresentou excedências ao 

valor de referência de saúde para ingestão de frutas e tubérculos, 

respectivamente. A excedência ao valor de referência de saúde para ingestão de 

frutas ocorreu na área alvo 2, enquanto a excedência ao valor de referência de 

saúde para a ingestão de tubérculos ocorreu na área alvo 3, sendo que ambas 

excedências foram observadas na região de não exposição. O valor de referência 

de saúde utilizado para a quantificação de risco de arsênio corresponde ao nível 

de risco mínimo (MRL) para exposição crônica ao arsênio inorgânico de 0,0003 

mg/kgPC.dia. Entretanto, as excedências de risco observadas foram calculadas 

com base nas concentrações de arsênio total. 

Não foram detectadas concentrações de arsênio inorgânico (Arsênio III e 

Arsênio V) na amostra de fruta da área alvo 2 que apresentou excedência de risco, 

assim como na amostra de tubérculos da área alvo 3 que apresentou excedência 

de risco. Dessa forma, as excedências observadas não refletem em perigo à saúde 

pública das áreas estudadas. 

Conforme discutido acima, a biodisponibilidade tem papel importante na 

avaliação de potenciais implicações à saúde decorrentes da exposição a metais. 

Especificamente para o arsênio, a US EPA (2017) possui testes laboratoriais in 

vitro para estimativa de sua bioacessibilidade. Amostras de frutas e tubérculos a 

serem coletadas para a complementação do conjunto de dados serão 

encaminhadas para a realização de testes in vitro. 

De acordo com ATSDR (2012), a absorção pela via oral (ingestão) de cádmio 

varia entre 1 e 10%, podendo exceder ligeiramente essa faixa quando ocorre 

deficiência de ferro. Não existem estudos que indicam efeitos carcinogênicos 

relacionados ao cádmio pela via de ingestão. Cádmio não foi detectado nas áreas 

alvo 2 e 3 nas amostras de solo superficial coletadas pela Tecnohidro. As ações de 

complementação da malha amostral dessas áreas permitirá concluir sobre a 

ocorrência de cádmio no solo superficial e sua exata localização. 
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7 CORRELAÇÃO COM O ROMPIMENTO 

De acordo com a Nota Técnica SUBVPS/SES-MG N°11/2017, aprovada pela 

Deliberação 106 do Conselho Interfederativo, a ARSH deve estabelecer os 

compostos de interesse, rotas de exposição e populações expostas e 

potencialmente expostas aos compostos químicos decorrentes do rompimento. Em 

adicional, a Cláusula 108 do TTAC diz que “o programa [de saúde] deverá prever 

medidas e ações necessárias à mitigação dos danos causados à saúde da 

população diretamente atingida pelo EVENTO”. Portanto, a correlação com o 

evento é uma premissa básica para o desenvolvimento dos estudos de ARSH 

relacionados ao rompimento da barragem de Fundão. Como ferramentas para 

avaliar possível correlação dos compostos de interesse identificados em uma área 

de estudo e revisar os níveis de concentração encontrados, as Diretrizes do MS 

citam a determinação dos níveis basais, a amostragem em localidades de 

referência e a distribuição espacial desses contaminantes. 

O Relatório Ambios não permite conclusões sobre a correlação entre as 

detecções encontradas e o rompimento da barragem de Fundão, por não 

apresentar uma discussão sobre as concentrações basais da região estudada, não 

ter realizado amostragens em locais de referência e por não permitir o 

georreferenciamento de seus pontos de coleta. Apesar disso, o relatório da Ambios 

traz conclusões sobre a correlação com o rompimento sem o embasamento técnico 

necessário. 

O Relatório Tecnohidro dividiu suas amostras ambientais em três áreas de 

impacto: Região de Exposição Direta (RED); Região de Exposição Indireta (REI); 

e Região de Não Exposição (RNE). Além disso, o relatório traz uma discussão 

adequada sobre os níveis de concentrações basais, que o relatório trata como 

concentrações de background. Essa discussão apresenta valores trazidos no 

estudo de Souza et al (2015), coletados anteriormente ao rompimento da 

barragem. Juntamente a esses valores são trazidos os percentis 95% dos valores 

encontrados em cada região de exposição e em cada área alvo. A comparação 

desses valores fomenta a discussão de correlação entre os valores encontrados 

para cada composto e o evento de rompimento da barragem de Fundão. 

Os itens a seguir apresentam a discussão sobre a distribuição espacial das 

concentrações detectadas para todos os compostos que apresentaram doses de 

exposição acima dos valores de referência de saúde, por compartimento 

ambiental. 
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Em adicional, para as amostras de sedimento, solo superficial e poeira 

domiciliar são apresentadas análises estatísticas da distribuição espacial nas áreas 

de exposição (RED, REI e RNE). Esta análise inclui: 

• Resumos estatísticos específicos para cada composto que apresentou 

excedências ao valor de referência de saúde, em cada região de 

exposição; 

• Comparação entre RED e RNE: para identificar os analitos que 

possuem concentrações médias mais altas na RED do que as medidas 

na RNE; 

• Resumo da análise ANOVA: a região de exposição é considerada um 

fator significativo por essa análise se sua significância for menor que 

0,05: 

• O detalhamento deste cálculo é apresentado no Anexo 6. 

O objetivo principal dessas análises exploratórias é identificar os compostos 

que podem ser relacionados aos impactos provenientes do rompimento da 

barragem. Para que um composto seja considerado relacionado ele deve exibir 

duas características estatísticas: (1) sua concentração média na RED deve exceder 

sua concentração média na RNE; e (2) suas concentrações em várias regiões 

devem exibir diferenças estatisticamente significativas, ou seja, a região de 

exposição é considerada um fator significativo. 

7.1 SEDIMENTOS 

A seguir são apresentadas duas figuras (Figura 7-1 e Figura 7-2) para 

elucidar a discussão de correlação com o rompimento da barragem de Fundão. 

Tais figuras trazem os pontos nos quais houve excedência aos valores de 

referência legais para sedimento.  
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Figura 7-1: Concentração de manganês em sedimento. 

 

Figura 7-2: Concentração de ferro em sedimento. 
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A Tabela 7-1 apresenta os resumos estatísticos para ferro e manganês, 

juntamente com a comparação entre RED e RNE e a significância (análise ANOVA). 

Tabela 7-1: Resumo estatístico dos resultados de ferro e manganês em sedimento. 

Composto 
Região de 

exposição 
Nº* 

Valor 

Mínimo** 

Valor 

máximo** 
Média** 

Desvio 

Padrão** 

RED> 

RNE 

Signifi-

cância 

Ferro 
RED 23 116000 417000 179913 70936 

Sim Sim 
RNE 8 8150 175000 81619 74306 

Manganês 
RED 23 191 6030 1350 1454 

Sim Não 
RNE 8 100 839 399 304 

* Número de amostras ** Valores em mg/kg 

Tanto para ferro quanto para manganês, os pontos de amostragem que 

apresentaram resultados acima dos valores de referência legais estão 

predominantemente na RED e REI. Para manganês, ocorre excedência ao valor de 

referência legal em apenas um ponto localizado na RNE. Para ferro, também ocorre 

apenas uma excedência pontual ao valor de referência, localizada na RNE. Todos 

os outros pontos localizados na RNE apresentaram concentrações próximas ao 

valor de referência para ferro em sedimentos. 

Com base nos dados de ferro e manganês disponíveis e os resultados das 

análises ANOVA, conforme apresentado na Tabela 7-1, podemos concluir que 

apenas os valores de ferro na RED podem ser vistos como relacionados ao 

rompimento da barragem. 

7.2 SOLO SUPERFICIAL 

A seguir são apresentadas figuras (Figura 7-3 a Figura 7-6) para elucidar a 

discussão de correlação com o rompimento da barragem de Fundão. Tais figuras 

trazem os pontos nos quais houve excedência dos padrões legais de solo superficial 

para alumínio, cobalto, ferro e manganês. Cada figura é acompanha de duas 

tabelas: (1) uma apresenta os resumos estatísticos, juntamente com a 

comparação entre RED e RNE e a significância (análise ANOVA); (2) outra 

apresenta a comparação das concentrações basais observadas no estudo de Souza 

et al (2015) aos percentis 95% dos valores encontrados nas AA 2 e 3. 
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Figura 7-3: Concentração de alumínio em solo superficial. 

 

Tabela 7-2: Resumo estatístico dos resultados de alumínio em solo superficial. 

Composto 
Região de 
exposição 

Nº* 
Valor 

Mínimo** 
Valor 

máximo** 
Média** 

Desvio 
Padrão** 

RED> 
RNE 

Signifi-
cância 

Alumínio 

RED 17 2970 39300 15609 13288 

Não Sim REI 7 4040 79400 39191 24188 

RNE 20 15900 70700 45765 14182 

* Número de amostras ** Valores em mg/kg 

Tabela 7-3: Concentrações basais e percentil 95% nas áreas alvo para alumínio no solo superficial. 

Valores 

em mg/kg 

Souza et al (2015) AA 2 AA 3 

Mínimo Máximo RNE REI RED RNE REI RED 

Alumínio 104.500 156.430 60.266 79.400 31.964 52.436 46.100 27.166 

Para o alumínio existe apenas um ponto onde ocorre excedência ao valor de 

referência da US EPA (77.000 mg/kg), sendo detectada concentração de 

79.400 mg/kg. Conforme demonstrado na Tabela 7-2, o alumínio apresentou 

valores mais baixos para as áreas estudadas do que as concentrações basais. Em 

adicional, conforme demonstrado na Tabela 7-3, as concentrações detectadas na 

RED são menores que as concentrações detectadas na RNE quando se comparam 

os valores máximos, mínimos e as médias, sendo inclusive a média de valores na 

RED menor que o valor mínimo detectado na RNE. 

Além disso, corroborando esta análise, a análise ANOVA indica que há uma 

diferença significativa entre os resultados da RED e da RNE. Dessa forma, não é 
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possível correlacionar a ocorrência de alumínio no solo superficial com o 

rompimento da barragem de Fundão. 

Figura 7-4: Concentração de cobalto em solo superficial. 

 

Tabela 7-4: Resumo estatístico dos resultados de cobalto em solo superficial. 

Composto 
Região de 

exposição 
Nº* 

Valor 

Mínimo** 

Valor 

máximo** 
Média** 

Desvio 

Padrão** 

RED> 

RNE 

Signifi-

cância 

Cobalto 

RED 17 3 46 7 10 

Não Não REI 7 2 10 4 3 

RNE 20 2 188 14 41 

* Número de amostras ** Valores em mg/kg 

Tabela 7-5: Concentrações basais e percentil 95% nas áreas alvo para cobalto no solo superficial. 

Valores 

em mg/kg 

Souza et al (2015) AA 2 AA 3 

Mínimo Máximo RNE REI RED RNE REI RED 

Cobalto 3,66 8,39 7,31 3,04 22,73 188 10 4,28 

Para o cobalto ocorreram duas excedências ao valor de referência da 

CONAMA 420/2009 para solo de uso agrícola (35 mg/kg), sendo uma dessas 

excedências acima também do valor de referência para solo residencial (65 

mg/kg). Cabe ressaltar que uma excedência foi detectada na RED (46,1 mg/kg) e 

outra detectada na RNE (188 mg/kg). Cobalto foi detectado abaixo do valor de 

referência legal em todas as amostras de solo superficial coletadas ao longo de 

todas as regiões de exposição das AA 2 e 3, com resultados variando entre 12,2 

(localizado na RNE) e 1,57 (também localizado na RNE) mg/kg, com exceção das 

excedências. A Tabela 7-5 mostra que os percentis 95% de cobalto – com exceção 
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dos valores na RED da AA 2 e na RNE da AA 3 - são menores que as concentrações 

basais. É importante salientar que os percentis 95% que estão superiores as 

concentrações basais são influenciados pelas duas excedências. 

Conforme a Tabela 7-4, o valor médio de cobalto na RED é menor que o 

valor médio na RNE, e a análise ANOVA indica que as diferenças entre as regiões 

de exposição não são significativas, indicando que os valores de cobalto estão 

distribuídos nas regiões de exposição. Dessa forma, não é possível correlacionar a 

ocorrência de cobalto no solo superficial com o rompimento da barragem de 

Fundão. 

Figura 7-5: Concentração de ferro em solo superficial. 

 

Tabela 7-6: Resumo estatístico dos resultados de ferro no solo superficial. 

Composto 
Região de 
exposição 

Nº* 
Valor 

Mínimo** 
Valor 

máximo** 
Média** 

Desvio 
Padrão** 

RED> 
RNE 

Signifi-
cância 

Ferro 

RED 17 80100 247000 159853 52355 

Sim Sim REI 7 17300 199000 68114 68660 

RNE 20 10600 119000 35725 26568 

* Número de amostras ** Valores em mg/kg 

Tabela 7-7: Concentrações basais e percentil 95% nas áreas alvo para ferro no solo superficial. 

Valores 

em mg/kg 

Souza et al (2015) AA 2 AA 3 

Mínimo Máximo RNE REI RED RNE REI RED 

Ferro 18.760 69.110 33.430 25.900 186.288 42.215 126.000 177.004 

Ferro apresenta evidências tanto visuais quanto estatísticas de que há 

correlação com o rompimento da barragem, já que os valores em RNE são 
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semelhantes aos valores basais encontrados, e que há um enriquecimento do 

composto na RED. Além disso, analogamente aos resultados de sedimentos, 

observa-se que as excedências ao valor de referência da US EPA (55.000 mg/kg) 

ocorrem predominantemente na RED. 

O resumo estatístico apresentado na Tabela 7-6 indica que os valores 

máximos, mínimos e médios da RED são superiores aos valores na REI e RNE; e 

as análises ANOVA demonstram que a região de exposição é considerada um fator 

significativo, indicando a correlação. Dessa forma, é possível correlacionar as 

concentrações de ferro no solo superficial detectadas na RED com o rompimento 

da barragem de Fundão. 

Figura 7-6: Concentração de manganês em solo superficial. 

 

Tabela 7-8: Resumo estatístico dos resultados de manganês no solo superficial. 

Composto 
Região de 
exposição 

Nº* 
Valor 

Mínimo** 
Valor 

máximo** 
Média** 

Desvio 
Padrão** 

RED> 
RNE 

Signifi-
cância 

Manganês 

RED 17 204 6080 909 1431 

Não Não REI 7 17 460 220 178 

RNE 20 40 10000 1176 2532 

* Número de amostras ** Valores em mg/kg 
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Tabela 7-9: Concentrações basais e percentil 95% nas áreas alvo para manganês no solo superficial. 

Valores 

em mg/kg 

Souza et al (2015) AA 2 AA 3 

Mínimo Máximo RNE REI RED RNE REI RED 

Manganês 134,03 235,31 334,30 109 1.418 10.000 460 520,20 

Para manganês, diferentemente do observado para os resultados do mesmo 

composto nos sedimentos, observa-se que as excedências ao valor de referência 

da US EPA (1.800 mg/kg) não se concentram na RED. O maior e o segundo maior 

resultado observado para manganês no solo superficial das AA 2 e 3 foram 

detectados na RNE. 

Apesar da Tabela 7-9 indicar que os percentir 95% de manganês econtram-

se acima das concentrações basais, as análises estatísticas (Tabela 7-8) mostram 

que a média da RED é inferior à média da RNE e que a região de exposição não é 

considerada um fator significativo. Dessa forma, não é possível correlacionar a 

ocorrência de manganês no solo superficial com o rompimento da barragem de 

Fundão. 

7.3 POEIRA DOMICILIAR 

A seguir são apresentadas figuras (Figura 7-7 e Figura 7-8) para elucidar a 

discussão de correlação com o rompimento da barragem de Fundão. Tais figuras 

trazem os pontos nos quais houve excedência dos padrões legais para poeira. 

Figura 7-7: Concentração de cobre em poeira. 
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Figura 7-8: Concentração de ferro em poeira. 

 

Tabela 7-10: Resumo estatístico dos resultados de cobre e ferro em poeira. 

Composto 
Região de 

exposição 
Nº* 

Valor 

Mínimo** 

Valor 

máximo** 
Média** 

Desvio 

Padrão** 

RED> 

RNE 

Signifi-

cância 

Cobre 

RED 6 8 23700 3963 9669 

Sim Não REI 13 9 154 35 37 

RNE 16 8 200 45 45 

Ferro 

RED 6 3020 41300 16295 17549 

Não Não REI 13 4460 30300 13558 8720 

RNE 16 4480 118000 21276 27208 

* Número de amostras ** Valores em mg/kg 

Cobre foi detectado acima do valor de referência da CONAMA 420/2009 para 

solo de uso agrícola (200 mg/kg) em apenas um ponto de coleta de amostra de 

poeira domiciliar, sendo detectada concentração de 23.700 mg/kg na RED. 

Salienta-se que o segundo valor mais alto encontrato na RED foi de 27,3 mg/kg. 

Uma possível fonte de metais na poeira domiciliar seria o solo superficial no 

entorno da residência amostrada e o sedimento próximo à essa residência. 

Entretanto, todos resultados de cobre das amostras de solo superficial e sedimento 

da área alvo 2 e 3 estão abaixo dos valores de referência legais. Todas as amostras 

de solo superficial coletadas para a região no entorno dessa detecção variam entre 

6,98 e 5 mg/kg, valores significativamente menores do que o valor reportado. 

Analogamente, no ponto de coleta de sedimento mais próximo dessa residência 

foi detectada concentração de cobre de foi 3,98 mg/kg.  
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Além disso, o resumo estatístico (Tabela 7-10) indica que, apesar da média 

de cobre na RED ser superior à da RNE, ela é altamente influênciada pelo valor 

máximo de 23.700 mg/kg, já que a segunda maior concentração (27,3 mg/kg) é 

significamente menor e abaixo da média da RNE. A análise ANOVA indica que a 

região de exposição não é considerada um fator significativo na análise deste 

composto. Dessa forma, não é possível correlacionar a ocorrência de cobre na 

poeira domiciliar com o rompimento da barragem de Fundão. Como ação ambiental 

(Ver Seção 8.2) foi proposto coleta de novas amostras na residência para o 

mapeamento da possível fonte de cobre na poeira domiciliar dessa residência 

específica. 

Ferro foi detectado acima do valor de referência da US EPA (55.000 mg/kg) 

em apenas um ponto de coleta de amostra de poeira domiciliar, sendo detectada 

concentração de 118.000 mg/kg na RNE. Apesar de as concentrações de ferro no 

solo superficial e sedimento apresentarem excedências ao longo das AA 2 e 3, 

sendo essas excedências observadas em maior quantidade na RED, a mesma 

distribuição espacial não é observada para a poeira domiciliar. O resumo estatístico 

apresentado na Tabela 7-10 indica que a média de ferro na RED é inferior à média 

e a análise ANOVA indica que a região de exposição não é considerada um fator 

significativo na análise deste composto. Dessa forma, não é possível correlacionar 

a ocorrência de ferro na poeira domiciliar com o rompimento da barragem de 

Fundão. Como ação ambiental (Ver Seção 8.2) também foi proposto coleta de 

novas amostras na residência para o mapeamento da possível fonte de cobre na 

poeira domiciliar dessa residência específica. 

7.4 ALIMENTOS VEGETAIS 

A seguir são apresetadas figuras (Figura 7-9 e Figura 7-10) para elucidar a 

discussão de correlação com o rompimento da barragem de Fundão. Tais figuras 

trazem os pontos nos quais houve excedência dos padrões legais para alimentos 

vegetais (tubérculos e frutas). 

Tanto para tubérculos quanto para frutas, houve apenas uma excedência ao 

valor de referência da RDC nº 42/2013 da Anvisa (0,5 mg/kg), sendo detectadas 

concentrações de 1,35 mg/kg e 1,13 mg/kg, respectivamente, ambas na RNE. É 

importante ressaltar que para as ambas as matrizes, arsênio total foi detectado 

apenas nesses pontos com excedência localizados na RNE. Dessa forma, não é 

possível correlacionar a ocorrência de arsênio em tubérculos e frutas com o 

rompimento da barragem de Fundão.  
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Figura 7-9: Concentração de arsênio em tubérculos. 

 

Figura 7-10: Concentração de arsênio em fruta. 
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7.5 ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL 

A Figura 7-11 é apresentada abaixo para elucidar a discussão de correlação 

com o rompimento da barragem de Fundão. Essa figura traz os pontos nos quais 

houve excedência dos padrões legais para alimentos de origem animal (ovo). 

Selênio foi detectado em três amostras de ovo acima do valor de referência 

do Decreto nº 55.871/65, uma localizada na RED (3,13 mg/kg) e duas localizadas 

na RNE (2,37 mg/kg, AA 3; 2,04, AA 2). Selênio não foi detectado em nenhuma 

das outras amostras de ovo coletadas nas AA 2 e 3. Dessa forma, não é possível 

correlacionar a ocorrência de selênio em ovos com o rompimento da barragem de 

Fundão. 

Figura 7-11: Concentração de selênio em ovo. 

 

7.6 CONCLUSÃO DA ETAPA 

Com base nos itens acima, os compostos de interesse cujas concentrações 

na RED apresentam correlação com o rompimento da barragem de Fundão são: 

• No sedimento: ferro; 

• No solo superficial: ferro. 

Para os outros compartimentos ambientais, a ocorrência dos compostos que 

apresentaram excedência aos valores de referência de saúde não pode ser 

correlacionada com o rompimento da barragem de Fundão. 
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8 RECOMENDAÇÕES 

8.1 COMPLEMENTAÇÃO DA MALHA AMOSTRAL 

8.1.1 QUANTIDADE E LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM 

A atividade de complementação da malha amostral será dividida em três 

etapas: 1) busca de dados em programas da Fundação Renova; 2) análise da 

representatividade do novo conjunto de dados; 3) realização de amostragem 

complementar, se necessário. O objetivo desta complementação é atender ao 

quantitativo demonstrado na Tabela 8-1. 

Tabela 8-1: Quantitativo de amostras complementares por matriz. 

Matriz Quantidade de Novas Amostras 

Sedimento AA 2: 65 

AA 3: 68 

Água superficial AA 2: 66 

AA 3: 72 

Água para consumo humano AA 2: 19 
AA 3: 29 

Água subterrânea (nascentes) 
AA 2 e 3: 3 

Solo superficial 
AA 2 e 3: 13 

Alimentos AA 2: 21 

AA 3: 26 

Caso sejam identificados dados coletados por outros programas da 

Fundação Renova nas áreas em estudo, estes deverão passar pela mesma análise 

de validação e comparabilidade executada nas seções 3 e 4 deste relatório. Desta 

maneira será garantida a aplicabilidade destes dados a uma ARSH.  

Após a identificação de dados que possam ser utilizados na ARSH, uma 

análise de representatividade do novo conjunto de dados será realizada. A 

amostragem complementar será realizada apenas caso as amostras identificadas 

nos programas da Fundação Renova não sejam suficientes para garantir a 

representatividade (estatística e geoestatística) da malha amostral. 

As novas amostragens devem seguir as recomendações da seção 5 sobre 

suas localizações e distribuição entre as áreas alvo. Para as matrizes de água para 

consumo humano e alimentos, os locais de amostragem devem ser definidos junto 

à comunidade, para que se possa garantir que existe rota de exposição.  
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8.1.2 PROCEDIMENTOS AMOSTRAIS 

Para que as amostras sejam comparáveis com as já realizadas, é necessário 

que os procedimentos de amostragem, compostos a serem analisados e valores 

de referência sigam os procedimentos reconhecidos nacionalmente e/ou 

internacionalmente. É necessário prever a realização de análises especiadas e 

testes de biodisponibilidade. 

8.1.3 PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DA QUALIDADE 

Os procedimentos de qualidade para as novas amostragens devem seguir 

os padrões da ABNT NBR 16.435:2015 para duplicatas, brancos de equipamento 

e de campo. Além disso, destaca-se a importância da apresentação da 

documentação de preparação e envio original, em forma de cadeias de custódia. 

8.1.4 LABORATÓRIOS 

Os laboratórios escolhidos para desenvolver as análises devem possuir 

certificação pela NBR ISO-IEC 17.025 para as matrizes e analitos selecionados e 

os limites de quantificação devem atender aos requisitos das legislações aplicáveis. 

8.1.5 CRONOGRAMA DAS AÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

Tabela 8-2: Cronograma das ações de complementação de informações. 

Ações 
Período (dias) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 

Análise dos dados 
da FR: Validação, 
comparabilidade e 
suficiência                            

Amostragem 
complementar e 
recebimento dos 
resultados 
analíticos*                           

Análise dos dados 
da amostragem 
complementar                          

Apresentação dos 
resultados da 
amostragem 
complementar                           

Mapeamento das 
fontes de poeira 

domiciliar*                                

Análise dos dados 
do mapeamento de 
poeira domiciliar**                             

Apresentação dos 
resultados do 
mapeamento de 
poeira domiciliar                                           

* Depende da liberação da área pela comunidade: Necessário apoio das secretarias municipais 
** São necessários 3 meses para acúmulo de massa (poeira em suspensão) em um ponto de controle 
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8.1.6 CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DO GAISMA NAS AA 1, 17, 18 E 19 

Conforme discutido na Seção 3, as AA 1, 17, 18 e 19 precisam de 

complementação de dados ambientais para adequada caracterização de potenciais 

riscos à saúde humana. Neste sentido, nestas áreas serão implementadas as fases 

I a IV da GAISMA. A Figura 8-1 apresenta o cronograma de implantação da 

GAISMA. 

Figura 8-1: Cronograma GAISMA. 
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8.2 AÇÕES AMBIENTAIS 

As ações ambientais apresentadas a seguir serão executadas após a etapa 

de complementação da malha amostral para as áreas alvo 2 e 3 ser concluída. As 

subseções a seguir descrevem as ações ambientais recomendadas considerando-

se a separação da área alvo por contexto de exposição, incluindo um plano de 

monitoramento ambiental continuado e medidas de reabilitação ambiental. 

8.2.1 PLANO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL CONTINUADO 

O Plano de Monitoramento Ambiental Continuado será implementado após 

a etapa de finalização da Amostragem Complementar para suficiência dos dados, 

durante e após a implantação das medidas de Reabilitação Ambiental. 

8.2.2 PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS DE REABILITAÇÃO AMBIENTAL 

Após a etapa de finalização da Amostragem Complementar para suficiência 

dos dados nas áreas alvo 2 e 3, são propostas medidas de reabilitação 

fundamentadas no contexto de exposição: 

▪ Contexto A - Margens sem cobertura vegetal: 

Soluções de estabilização de taludes (com e sem presença de 

talvegues), com o objetivo de redução dos processos erosivos e 

eliminação do cenário de exposição direta ao sedimento. 

▪ Contexto B e C - Áreas próximas ou afastadas das margens sem 

vegetação, com ou sem ocupação: 

Solução de Fitorremediação com o objetivo de eliminação do cenário 

de exposição direta à lama e redução das concentrações e 

disponibilidade de metais pela vegetação. Necessariamente antes da 

implantação, deverá ser realizados um Projeto Piloto para seleção das 

espécies a serem utilizadas, validação da eficiência de extração e 

definição dos custos finais. 

Cabe ressaltar que algumas destas medidas de reabilitação ambiental, como 

a revegetação de áreas expostas, já vem sendo implementadas desde o período 

emergencial. 

8.3 AÇÕES DE SAÚDE 

Esta seção apresenta as recomendações para as ações de saúde divididas 

em dois eixos principais: 1) implementação de programa de capacitação e 
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reciclagem dos profissionais de saúde; e 2) otimização da rede regional de 

referência toxicológica. O objetivo das açoes de saúde é apoiar os municípios e os 

profissionais de saúde na identificação de casos que possam ser relacionados à 

intoxicação por metais. 

8.3.1 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DOS 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Propõe-se que o programa de capacitação e reciclagem seja segmentado 

em três níveis: básico, médio e avançado (de referência).  

Recomenda-se que o conteúdo do treinamento inclua: 

• Gestão da Informação de Saúde; 

• Princípios e conceitos de ARSH e toxicologia de metais; 

• Sinais e sintomas relacionados à exposição aos metais; 

• Levantamento do histórico completo de exposição – identificação de 

hábitos alimentares, ocupacionais e recreacionais relacionados à 

exposição aos metais; 

• Exames físicos para identificação de sintomas relacionados à 

exposição aos metais; 

• Direcionamento e interpretação de testes de laboratório para 

avaliação da intoxicação por metais; 

• Direcionamento de diagnóstico e acompanhamento de intoxicação 

por metais. 

8.3.2 OTIMIZAÇÃO DA REDE REGIONAL DE REFERÊNCIA TOXICOLÓGICA 

As medidas propostas para otimização da rede de referência toxicológica 

incluem: 

• Elaboração/revisão do protocolo de avaliação toxicológica para metais 

(fluxos e serviços); 

• Identificação e otimização dos laboratórios de referência estadual 

para exames clínicos (toxicologia de metais); 

• Otimização dos laboratórios regionais do Vigiágua para execução do 

PMQACH. 
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9 CONCLUSÃO DO PARECER TÉCNICO 

O objetivo deste parecer foi analisar as técnicas e metodologias utilizadas 

nos estudos de ARSH realizados pela Ambios e Tecnohidro, de maneira a fornecer 

argumentos técnicos e científicos para concluir-se a respeito de: validação dos 

dados; comparabilidade e suficiência dos dados validados; conclusões com base 

no conjunto de dados validados; correlação com o rompimento; e recomendações 

de ações futuras. 

As análises realizadas para validação, comparabilidade e suficiência dos 

dados foram a base científica das conclusões e recomendações descritas neste 

documento. 

Foram identificados compostos químicos acima dos valores de referência 

legais nas matrizes avaliadas. Entretanto, não existem excedências aos valores de 

referência de saúde para as matrizes de água superficial e água para consumo 

humano. As excedências de valores de referência de saúde para as demais 

matrizes são demonstradas na Tabela 9-1. Conforme exposto na Seção 6.4, 

excedências aos valores de referência de saúde “não pressupõem, 

necessariamente, a ocorrência de efeitos à saúde adversos.” (ATSDR, 2005, 

Página F-3). Conforme a ATSDR (2005), quando observadas excedências aos 

valores de referência de saúde, é necessária uma avaliação detalhada, que 

proporcione melhor entendimento do que essas excedências significam em termos 

de saúde pública. Essa avaliação detalhada consiste em avaliar informações sobre 

os aspectos toxicológicos de cada composto químico avaliado, incluindo as 

premissas utilizadas pelos estudos científicos que definem o valor de referência de 

saúde e a forma química desse composto que possui relevância toxicológica. 

Tabela 9-1: Resumo das excedências aos valores de referência em saúde. 

Compartimento e 

compostos com 
valores acima das 
referências de saúde 

Ponto de Exposição 
Via de 
Exposição 

População Receptora Tempo 

Sedimento: 

- Ferro 
- Manganês 

Nos trechos do rio e 

das margens com 
valores acima dos 
padrões de referência 

Ingestão 

Residentes urbanos 

e rurais (crianças); 
Trabalhadores de 
obras civis 

Presente 
e Futuro 

Solo superficial: 
- Alumínio 

- Cádmio 
- Cobalto 

- Ferro 

- Manganês 

Áreas de produção 
agrícola ou próximas 

a residências e áreas 
habitadas com valores 

acima dos padrões de 

referência 

Ingestão 

Residentes urbanos 

e rurais (crianças); 
Trabalhadores de 

obras civis 

Presente 
e Futuro 

Poeira: 
- Cádmio 
- Cobre 

- Ferro 

Residências habitadas 
e com valores acima 
dos padrões de 

referência 

Ingestão 
Residentes urbanos 
e rurais (crianças); 

Presente 
e Futuro 
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Compartimento e 
compostos com 

valores acima das 
referências de saúde 

Ponto de Exposição 
Via de 

Exposição 
População Receptora Tempo 

Alimentos: 
- Arsênio 
- Selênio 

Locais com cultivo em 
contato com solo e 
água contaminados 

com valores acima 
dos padrões de 
referência, pontos de 
distribuição do 

alimento contaminado 
com valores acima 
dos padrões de 

referência 

Ingestão 

Residentes urbanos 

e rurais (crianças e 
adultos); 
Trabalhadores 

rurais, comerciais e 
de obras civis 

Presente 
e Futuro 

As excedências aos valores de referência de saúde dos metais apresentados 

acima foram avaliadas detalhadamente (Ver Seção 6.6). Essa avaliação incluiu 

aspectos relevantes relacionados à exposição a metais: especiação, 

biodisponibilidade e essencialidade. Adicionalmente, foram revisados os estudos 

utilizados para a definição dos valores de referência de saúde dos compostos 

apresentados na Tabela 9-1 para interpretação detalhada das excedências 

observadas. As conclusões da avaliação detalhada são apresentadas a seguir: 

• Metais Essenciais: Cobalto, Cobre, Ferro, Manganês e Selênio  

Para ferro, o valor de referência de saúde utilizado foi derivado de 

estudos que avaliaram a exposição a suplementos de ferro, que são 

constituídos de ferro em sua espécie Fe2+, íon ferroso. Destacando que 

a absorção oral do íon ferroso é aproximadamente três vezes maior que 

a absorção oral do íon férrico - Fe3+ (US EPA, 2006). Nesse sentido, para 

adequada interpretação dos resultados da quantificação de risco 

observados para ferro, devem ser obtidas informações sobre a 

especiação de ferro nas amostras coletadas, com o objetivo de identificar 

a proporção de íon ferroso e íon férrico. Essa especiação será abordada 

nas ações de complementação do conjunto de dados para as áreas de 

estudo e será feita com o objetivo atender ao preconizado pela ATSDR 

(2005) para a utilização dos valores de referência de saúde. Tendo como 

base as observações de Golder (2017a), é esperado que o íon férrico 

seja predominante nas amostras de solo superficial e sedimentos das 

áreas de estudo (AA 2 e 3), o que influenciaria diretamente na absorção 

por meio da ingestão. 

Para manganês, a absorção no trato gastrointestinal é considerada 

sua principal via de absorção, sendo essadependente da solubilidade da 

forma química em que o metal se encontra (ATSDR, 2012). Cloreto e 

sulfeto de manganês são consideradas as formas mais solúveis desse 

metal e, portanto, as formas mais facilmente absorvidas no trato 

gastrointestinal. Estudos demonstram que a biodisponibilidade relativa 
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dos óxidos de manganês MnO, MnO2 e MnCO3 é, em média, 57,7, 32,9 

e 27,8, respectivamente, enquanto que a biodisponibilidade relativa de 

MnSO4 se aproxima de 100% (Valle, 1989). Nesse sentido, para 

adequada interpretação dos resultados da quantificação de risco 

observados para manganês, devem ser obtidas informações sobre a 

especiação desse metal nas amostras coletadas, com o objetivo de 

identificar a forma química predominante nessas amostras. Essa 

especiação será abordada nas ações de complementação do conjunto de 

dados para as áreas de estudo e será feita com o objetivo atender ao 

preconizado pela ATSDR (2005) para a utilização dos valores de 

referência de saúde. Conforme destacado pela US EPA (1995) e 

corroborado pela ATSDR (2012), existem poucos dados que sugerem 

toxicidade relacionada à exposição oral ao manganês. Adicionalmente, a 

US EPA (1995) afirma que doses de exposição maiores que a RfD para 

manganês não implicam necessariamente em toxicidade relacionada a 

esse metal, sendo que muitos indivíduos consomem regularmente em 

sua dieta doses maiores que esse valor de referência de saúde sem 

apresentar efeitos adversos.  

Para cobalto, o valor de referência de saúde utilizado para a 

quantificação de risco foi baseado em experimentos que avaliaram a 

exposição ao cloreto de cobalto. Conforme destacado por Klaasen 

(2019), cloreto de cobalto apresenta porcentagem de absorção oral de 

30%, enquanto óxidos de cobalto apresentam porcentagem de absorção 

oral de 5%. Nesse sentido, para adequada interpretação dos resultados 

da quantificação de risco observados para cobalto, devem ser obtidas 

informações sobre a especiação desse metal nas amostras coletadas, 

com o objetivo de identificar a forma química predominante nessas 

amostras. Essa especiação será abordada nas ações de complementação 

do conjunto de dados para as áreas de estudo. A maior dose de 

exposição calculada pelo Relatório Tecnohidro foi da ordem de 0,003 

mg/kgPC.dia, significativamente menor que o valor de LOAEL utilizado 

pela US EPA (2008) para a definição do valor de referência de saúde. 

Dessa forma, entende-se que a excedência de risco observada para 

cobalto no solo superficial não reflete perigo à saúde pública das áreas 

estudadas. 

Para selênio, a maior dose de exposição calculada pelo Relatório 

Tecnohidro foi da ordem de 0,0056 mg/kgPC.dia, significativamente 

menor que o valor de NOAEL utilizado pela ATSDR (2003) para a 

definição do valor de referência de saúde. Dessa forma, entende-se que 
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a excedência de risco observada para selênio em ovo não reflete perigo 

à saúde pública das áreas estudadas. 

Para cobre, não existem estudos reportando efeitos de exposição 

crônica ao cobre através da ingestão (ATSDR, 2004). Uma vez que a 

concentração de cobre que excedeu o valor de referência de saúde 

somente foi detectada em uma única amostra de poeira domiciliar, em 

uma residência específica, será feito um mapeamento das possíveis 

fontes de metais na poeira domiciliar nesse local. 

• Metais não essenciais, não comprovadamente benéficos e de baixa 

toxicidade: Alumínio 

A maior dose de exposição calculada pelo Relatório Tecnohidro foi 

da ordem de 2,5 mg/kgPC.dia, significativamente menor que o valor de 

LOAEL utilizado pela ATSDR (2008) para a definição do valor de 

referência de saúde. Em termos de toxicocinética, a quantidade de 

alumínio que é absorvida pelo organismo humano através da ingestão e 

inalação é extremamente baixa, sendo que menos que 1% do alumínio 

presente na dieta é absorvido (Klaassen, 2019). A toxicidade aguda do 

alumínio em humanos é rara. A grande maioria dos casos de intoxicação 

por alumínio em humanos estão relacionados à exposição ocupacional 

ou à pacientes com falência renal crônica. Portanto, entende-se que as 

excedências de risco observadas para alumínio no solo superficial não 

refletem perigo à saúde pública das áreas estudadas. 

• Metais potencialmente tóxicos: Arsênio 

A excedência ao valor de referência de saúde para ingestão de 

frutas ocorreu na área alvo 2, enquanto a excedência ao valor de 

referência de saúde para a ingestão de tubérculos ocorreu na área alvo 

3, sendo que ambas excedências foram observadas na região de não 

exposição. O valor de referência de saúde utilizado para a quantificação 

de risco de arsênio corresponde ao nível de risco mínimo (MRL) para 

exposição crônica ao arsênio inorgânico. Entretanto, as excedências de 

risco observadas foram calculadas com base nas concentrações de 

arsênio total. Não foram detectadas concentrações de arsênio inorgânico 

(Arsênio III e Arsênio V) na amostra de fruta da área alvo 2 que 

apresentou excedência de risco, assim como na amostra de tubérculos 

da área alvo 3 que apresentou excedência de risco. Dessa forma, as 

excedências observadas não refletem em perigo à saúde pública das 

áreas estudadas. A biodisponibilidade tem papel importante na avaliação 

de potência implicações à saúde decorrentes da exposição à metais. 
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Especificamente para o arsênio, a US EPA (2017) possui testes 

laboratoriais in vitro para estimativa da bioacessibilidade relativa de 

arsênio. Amostras de frutas e tubérculos a serem coletadas para a 

complementação do conjunto de dados também serão encaminhadas 

para a realização de testes in vitro. 

Conforme discutido na Seção 7, apenas as concentrações do composto ferro 

no sedimento e no solo superficial observadas na região de exposição direta (RED) 

possuem correlação com o rompimento da barragem. Para os outros 

compartimentos ambientais, a ocorrência dos compostos que apresentaram 

excedência aos valores de referência de saúde não pode ser correlacionada com o 

rompimento da barragem de Fundão. 

Conforme a avaliação detalhada das excedências de saúde, apesar dos 

resultados validados serem conclusivos, eles não representam por completo as 

áreas em estudos (AA 2 e 3), sendo necessário preencher algumas lacunas de 

informação, conforme recomendação da ATSDR (2005). Adicionalmente, as AA 1, 

17, 18 e 19 não possuem informações conclusivas, já que a malha amostral válida 

é substancialmente pequena. Desta maneira, as ações de complementação da 

malha amostral (Seção 8.1) devem ser implantadas para que a representatividade 

seja garantida e para que as ações ambientais descritas neste relatório sejam 

implantadas. As ações ambientais descritas na Seção 8.2 somente serão executdas 

após a finalização da complementação da malha amostral nas áreas alvo 2 e 3. 

As ações de saúde (Seção 8.3) serão implantadas considerando os 

resultados dos estudos, conforme acordado com o setor de saúde responsável. 

Importante destacar que ARSH analisam dados ambientais empíricos e, a 

partir destas informações e com base em modelagens matemáticas, concluem 

sobre possíveis riscos à saúde pública. Sendo assim, não é objetivo de ARSH 

abordar análises epidemiológicas e/ou possíveis doenças da população que reside 

nas áreas de estudo. 
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foi elaborado respeitando os termos do pedido e/ou contrato firmado com a empresa contratante 
e em conformidade com as normas técnicas vigentes e recomendadas pelos órgãos especializados. 

As recomendações e conclusões expressas neste relatório são limitadas às condições físicas 
da área no momento da elaboração deste documento e na veracidade das informações e 
documentos disponibilizados pela empresa contratante e por terceiros. A NewFields não se 
responsabiliza pelas recomendações e conclusões expressas neste relatório em caso de mudanças 
das condições físicas da área e/ou inclusão de informações novas ou complementares posteriores a 
sua elaboração. 

Este relatório é confidencial e destina-se ao uso exclusivo da empresa contratante. Não é 
permitida a divulgação, reprodução ou utilização parcial das informações e/ou resultados deste 
documento. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este parecer técnico apresenta a avaliação do “Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana 
em Localidades Atingidas pelo Rompimento da Barragem de Fundão - MG” (Relatório Final), 
elaborado pela empresa Ambios Engenharia e Processos (Ambios) e entregue à Fundação Renova 
(Fundação) em 21 de março de 2019. Conforme determinado na Nota Técnica SUBVPS/SES-MG nº 
11/2017 (aprovada com ressalvas pela Deliberação nº 106 do Conselho Interfederativo - CIF), o 
estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana (ARSH) deve ser elaborado utilizando a metodologia 
do Ministério da Saúde (MS) denominada “Diretrizes para a Elaboração de um Estudo de Avaliação 
de Risco à Saúde Humana por Exposição a Contaminantes Químicos” (Diretrizes), publicada em 
2010. 

Esta avaliação visa prover suporte técnico para a equipe do Programa de Apoio à Saúde Física 
e Mental da População Impactada (Programa de Saúde) da Fundação , fornecendo argumentos 
técnicos para garantir que a avalição de risco contratada esteja em conformidade com a 
metodologia do Ministério da Saúde. 

Este documento inclui considerações e avaliações realizadas por especialistas em meio 
ambiente e toxicologia. Apesar da equipe da NewFields ter avaliado os relatórios parciais emitidos 
pela Ambios (Relatórios Parciais 1, 2 e 3), este parecer técnico considera apenas as informações 
apresentadas no Relatório Final e seus anexos. 

Como será discutido neste parecer técnico, o Relatório Final apresenta a consolidação de 
todas as informações apresentadas nos relatórios parciais e está estruturado em 8 tópicos 
principais, os quais são listados a seguir, juntamente com o respectivo capítulo do relatório, e 
seguem a estruturação proposta pelas Diretrizes: 

• Antecedentes; 

• Capítulo I: Avaliação dos dados existentes; 

• Capítulo II: Preocupações da comunidade; 

• Capítulo III: Contaminantes de interesse; 

• Capítulo IV: Mecanismos de transporte; 

• Capítulo V: Rotas de exposição; 

• Capítulo VI: Implicações para a saúde pública; 

• Capítulo VII: Conclusões e recomendações. 

2. AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA 

A metodologia de avaliação de risco à saúde humana foi estabelecida no Brasil pelo 
Ministério da Saúde, no ano de 2010. Tais Diretrizes se baseiam nas experiências adquiridas pelo 
MS na aplicação de avaliações de risco utilizando a metodologia desenvolvida pela Agency for Toxic 
Substances and Disease Registry (ATSDR) e adequação desta metodologia à realidade brasileira. 
Como consequência, a ATSDR é constantemente mencionada e referenciada nas Diretrizes do MS. 
Dessa forma, a metodologia de ARSH da ATSDR deve ser consultada quando não são detalhados 
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procedimentos específicos para componentes de um estudo de avaliação de risco nas Diretrizes do 
MS. 

3. INFORMAÇÕES DO LOCAL 

Para esta etapa da ARSH, as Diretrizes do MS exigem, em sua Seção 3: avaliação inicial da 
área; visita a área com acompanhamento dos órgãos de saúde e meio ambiente; estratégia de 
comunicação; e análise de antecedentes, de aspectos demográficos, do uso do solo, do uso dos 
recursos naturais, de contaminações ambientais, de rotas ambientais e de dados sobre efeitos na 
saúde. 

Sobre a visita a área, as Diretrizes salientam que “um discurso comum deve fazer parte da 
retórica de todos que irão ao local, buscando evitar pânico ou informações desajustadas sobre a 
área de risco.” As Diretrizes requerem que as informações do local sejam validadas quanto as 
metodologias utilizadas e validade estatística. 

3.1 ANTECEDENTES 

As Diretrizes requerem que esta análise inclua: histórico da região; dados geográficos; 
organização político administrativa; e descrição do local contaminado, salientando que 
“dependendo das dimensões da contaminação, pode-se partir da situação estadual, até o sítio 
contaminado”. 

A Ambios discorre sobre o empreendimento da Samarco e o rejeito produzido, a 
caracterização do rompimento, descrição dos danos causados pelo rompimento, o histórico da 
mineração no Brasil e o histórico de barragens de rejeito em Minas Gerais. Entretanto, o Relatório 
Final não faz uma análise do histórico do uso e ocupação do solo da região. Analisar apenas os 
impactos do rompimento da barragem de Fundão nas áreas em estudo, não incorporando 
acontecimentos prévios ao rompimento e o contexto econômico regional, está em discordância 
com as Diretrizes. 

3.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Seguindo a metodologia do MS, as populações dos locais de interesse e suas imediações 
devem ser caracterizadas quanto a distribuição etária, sexo, condições socioeconômicas, culturais, 
étnicas, e atividades comuns nas comunidades (residenciais, recreativas e ocupacionais).  

A Ambios descreve de maneira satisfatória as informações sociodemográficas do município 
de Mariana, incluindo história do município, localização geográfica, caracterização da população, 
bases salariais, economia, escolaridade e expectativa de anos de estudo. Além disso, descreve 
individualmente nove distritos de Mariana, incluindo informações como: história, economia, 
população local, festejos e locais de interesse da comunidade. 

Entretanto, a Ambios descreve de maneira rasa as informações sociodemográficas de Barra 
Longa, incluindo apenas uma breve descrição da localização, população e escolaridade do 
município. Desta maneira, o Relatório Final traz informações insuficientes para a compreensão dos 
aspectos demográficos de Barra Longa. 
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3.3 USO DO SOLO E RECURSOS NATURAIS 

Como o uso do solo influencia diretamente o contato da população com as possíveis fontes 
de contaminação, as Diretrizes do MS recomendam as seguintes avaliações: acessibilidade aos 
locais; uso e ocupação do solo para fins residenciais, agrícolas, comerciais e industriais; presença de 
escolas, hospitais, creches e asilos; locais de disposição de resíduos e descartes; usos recreativos; 
usos futuros planejados; localização de fontes públicas e privadas de abastecimento de água; 
localização de sistemas de drenagem; áreas agropecuárias circunvizinhas e biota. 

O Relatório Final não apresenta uma descrição do uso do solo e dos recursos naturais dos 
municípios estudados, apenas descreve os impactos do rompimento à vegetação, biota, recursos 
hídricos e infraestruturas físicas. Sendo assim, a análise dos compartimentos ambientais 
possivelmente impactados fica prejudicada e desprovida de informações importantes para 
contextualização das condições das áreas estudadas. 

3.4 CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL 

As Diretrizes do MS para ARSH requerem que este item contemple um “levantamento das 
substâncias químicas e suas concentrações” em cada compartimento ambiental das áreas em 
estudo. 

O Relatório Final apresenta a discussão de que dados ambientais coletados em estudos de 
investigação ambiental raramente serão considerados adequados para a ARSH. Não há discussão 
detalhada para embasar esta afirmação e é incorreto afirmar que os conjuntos de dados coletados 
pela Fundação não podem ser utilizados na avaliação de risco à saúde humana. 

Além disso, a Ambios afirma que dados ambientais existentes coletados por terceiros 
deveriam ser validados em termos de técnicas de amostragem e procedimentos analíticos 
laboratoriais usados. Os procedimentos de garantia e controle da qualidade (GQ/CQ) dos dados são 
exigidos pela metodologia do MS, porém, não são apresentados no Relatório Final. 

De acordo com o 1º relatório parcial da Ambios, quatro estudos desenvolvidos pela 
Fundação Renova foram analisados e validados em relação aos dados ambientais coletados em 
Mariana e Barra Longa. A Ambios concluiu em seu primeiro relatório parcial que os dados 
ambientais desses estudos seriam usados para avaliar qualitativamente as tendências dos dados 
coletados durante suas campanhas de amostragem. No entanto, no Relatório Final, nenhuma 
análise de tendências de dados é apresentada e os quatro estudos validados pela Ambios não estão 
sendo referenciados para consideração das concentrações basais das áreas de estudo. É 
fundamental que tanto a distribuição espacial quanto o sequenciamento temporal dos dados sejam 
considerados. Esta é uma prática padrão e consistente com a orientação das Diretrizes do MS. 

3.4.1 Considerações sobre a inércia da lama de rejeitos 

A Ambios afirma que a classificação dos rejeitos como inerte quanto a liberação de 
substâncias tóxicas, conforme apresentado pela Golder (2017a), está equivocada. 

A norma brasileira vigente que versa sobre a classificação de resíduos é a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 10.004/2004. Conforme essa norma, os resíduos são 
classificados como: 

• Classe I – Perigosos: são aqueles cujas propriedades físicas, químicas ou 
infectocontagiosas podem acarretar em riscos à saúde pública e/ou riscos ao meio 
ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada. Uma das 



Parecer Técnico – Avaliação do “Estudo de ARSH em Localidades Atingidas pelo Rompimento da Barragem do Fundão” 

NewFields Brasil    Rua Bento Gonçalves, 1731, Sala 181 / Novo Hamburgo - RS   CEP 93410-395    T. (51) 3066 4870 

10/34 

características que podem levar o resíduo à sua classificação como perigoso é a sua 
toxicidade. A norma ABNT 10.004, em conjunto com ABNT 10.005 e 10.006 definem 
procedimentos e parâmetros para classificação do resíduo quanto à sua toxicidade; 

• Classe II – Não perigosos: 

o A – Não inertes: podem apresentar propriedades como biodegradabilidade, 
combustibilidade ou solubilidade em água; 

o B – Inertes: quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma 
representativa, segundo a ABNT NBR 10.007/2004, e submetidos a um 
contato dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, à temperatura 
ambiente, conforme ABNT NBR 10.006/2004, não tiverem nenhum de seus 
constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 
potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, 
conforme anexo G, da NBR 10.004. 

A Golder (2017a) conduziu testes para classificação de resíduos conforme a metodologia da 
ABNT em 52 amostras, sendo quatro amostras de rejeitos (oriundos de Germano) e as demais 
amostras de solos e sedimentos afetados e não afetados pela deposição de rejeitos. Considerando 
o conjunto total de 52 amostras coletadas pela Golder (2017a), nenhuma amostra excedeu os 
limites máximos em extrato obtido a partir de ensaios de lixiviação estabelecidos pelo Anexo G da 
ABNT NBR 10.005/2004. Portanto, nenhuma amostra coletada no âmbito do Programa de 
Caracterização Geoquímica de Rejeitos, Solos e Sedimentos foi classificada como tóxica. 

A Ambios também faz questionamentos quanto à remobilização e biodisponibilização de 
contaminantes a partir dos solos e sedimentos. 

O Programa de Caracterização Geoquímica (Golder, 2017a) realizou vários testes para avaliar 
a reatividade/mobilidade dos metais traço nos rejeitos, solos e sedimentos. Foram feitos testes de 
lixiviação de curto prazo (testes padronizadas da ABNT, testes de elutriação, pH dependente e 
extração sequencial) e testes cinéticos de longo prazo (colunas e células húmidas). Todos estes 
testes permitem entender o comportamento do material e medir a sua reatividade e a mobilidade 
de metais traço. Portanto, o que a Ambios discute em teoria, foi testado na prática pela Golder 
(2017a) e os resultados indicam que o potencial de mobilização de metais dos rejeitos, solos e 
sedimentos é baixo. Isto inclui resultados de uma variedade de testes de lixiviação em laboratório, 
bem como dados de monitoramento da qualidade da água dos rios. Os rejeitos apresentam alguns 
dos mais baixos potenciais de mobilização de metais observados neste estudo, enquanto os 
sedimentos e solos não afetados podem apresentar um potencial de mobilização de metais 
significativamente maior. 

Os testes geoquímicos demonstram que a mobilidade de metais é baixa porque a maior 
parte dos metais-traço é efetivamente sequestrada na forma de (hidr)óxidos de ferro e/ou alumínio 
cristalinos insolúveis. A mobilidade de metais-traço é controlada pelas reações de sorção em 
ferrihidrita. Os testes geoquímicos confirmaram a presença deste sorvente, sendo as tendências de 
concentração no lixiviado consistentes com o comportamento de sorção conhecido desta fase 
mineral. 

Ao citar a observação, referente ao estudo da Golder (2017b), de que: 

“Dados desses estudos sobre os sedimentos indicam que após a avalanche da lama 
de rejeitos, o contaminante cádmio, por exemplo, apresentou picos de alteração 
de maior magnitude onde as concentrações chegam a atingir valores até cerca de 
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uma ordem de grandeza mais elevados que os máximos históricos e/ou o nível 
regulatório (...)” 

A Ambios não leva em consideração que, após o pico observado, a concentração de cádmio 
voltou a apresentar concentrações dentro da faixa histórica. 

Dessa forma, considera-se que as observações da Ambios em sua seção “Considerações 
Sobre a Inércia Ambiental da Lama de Rejeitos” não levam em consideração todo o conteúdo 
discutido nos estudos de caracterização geoquímica dos rejeitos, solos e sedimentos afetados e não 
afetados, apesar destes estudos serem citados no Relatório Final. Da mesma forma, as observações 
da Ambios não consideram as tendências observadas pelos dados de monitoramento ambiental da 
Fundação coletados até o presente momento. 

3.4.2 Amostragem ambiental realizada pela Ambios 

A Ambios não apresentou procedimentos padronizados para as campanhas de amostragem 
realizadas em Mariana e Barra Longa. As Diretrizes do MS para ARSH especificam no item 5.3 os 
requisitos mínimos para avaliação de dados ambientais e técnicas de amostragem, e no item 5.8 
como determinar se os dados ambientais são representativos e confiáveis. Embora estabeleça o que 
precisa ser verificado, as Diretrizes não descrevem quais parâmetros específicos são necessários 
para validar cada requisito de avaliação dos dados ambientais. No entanto, a ATSDR - 
constantemente mencionada nas Diretrizes do Ministério da Saúde - estabeleceu explicitamente os 
parâmetros para validação de cada um desses requisitos no Capítulo 5 do seu manual de avalição 
de risco à saúde pública “Public Health Assessment Guidance Manual (Update)” (ATSDR, 2005a), 
mencionando as técnicas de amostragem padronizadas da Agência de Proteção Ambiental dos 
Estados Unidos (USEPA) e os procedimentos laboratoriais necessários. 

Como o Brasil possui seus próprios procedimentos padronizados de amostragem e análises 
laboratoriais, eles devem ser usados para verificar os requisitos de validação dos dados ambientais 
mencionados nas seções 5.3 e 5.8 das Diretrizes do MS para ARSH. 

As localizações dos pontos de coleta de amostras da Ambios são apresentadas nas tabelas 
de resultados analíticos da seção sobre seleção de contaminantes de interesse do Relatório Final. 
Entretanto, as coordenadas apresentadas nessas tabelas não permitem a identificação da notação 
utilizada para reportar latitude e longitude, gerando incertezas para o georreferenciamento e 
confirmação dos pontos de coleta. A notação utilizada para apresentação das coordenadas deve ser 
ajustada pela Ambios, trazendo transparência à localização dos pontos de coleta. Além disso, para 
facilitar o entendimento da localização espacial das amostras, é sugerido a inclusão de mapas 
identificando as amostras coletadas para cada compartimento ambiental. 

Ainda sobre a localização dos pontos de coleta, o Relatório Final precisa descrever 
claramente e de forma consistente os locais de amostragem. De acordo com o Anexo 4 e 5, algumas 
das amostras de poeira foram coletadas em casas onde não há moradores; entretanto, esta 
informação não é apresentada para todas as amostras. A aplicabilidade dos dados coletados em 
casas inabitadas deve ser discutida, a fim de definir se esses dados podem ser considerados 
relevantes e representativos de uma exposição domiciliar real. Além disso, deve ser realizada uma 
análise de como esses resultados podem ser utilizados para o estabelecimento de uma rota de 
exposição completa. A mesma clareza e consistência deve ser aplicada na descrição das amostras 
dos demais compartimentos ambientais. 

Com relação aos laboratórios utilizados para realização das análises laboratoriais, devem ser 
apresentados os escopos de acreditação conforme os requisitos do Inmetro e da norma brasileira 
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ABNT NBR ISO/IEC 17.025:2017, para todos os compartimentos ambientais amostrados e todos os 
compostos químicos analisados. De acordo com o escopo de acreditação CRL 0442, o laboratório 
Tommasi Ambiental não possui em seu escopo a análise de metais em amostras de leite e ovo. 

As Diretrizes do MS para ARSH salientam que os dados ambientais devem ser avaliados para 
validação antes de serem utilizados no estudo de avaliação de risco. Em sua seção 5.3.2, é citado 
como parte integrante da avaliação dos dados e técnicas de amostragem: 

“A Revisão Resumida de Dados é elaborada pela equipe de campo. Este resumo 
documenta a validade dos tempos de conservação das amostras, o desempenho 
dos instrumentos, calibração, brancos, recuperação substituta, recuperação das 
adições de padrões a uma matriz e identificação do composto.” 

Essa revisão resumida dos dados não é apresentada no Relatório Final da Ambios e deve ser 
parte integrante do documento, garantindo a validação dos resultados analíticos das amostras 
coletadas. 

É importante ressaltar que os planos de amostragem apresentados pela Ambios (Anexo 4 e 
5 do Relatório Final) não fazem menção à coleta e uso de brancos (brancos de equipamento, de 
campo, de viagem e de temperatura) durante as campanhas de amostragem. Essas amostras são 
parte integrante de campanhas de amostragem de compartimentos ambientais e visam garantir o 
controle de qualidade da amostragem e das análises laboratoriais. 

3.5 ROTAS AMBIENTAIS 

Seguindo o exposto nas Diretrizes do MS para ARSH, as características ambientais da área 
podem interferir nas rotas de exposição. Dessa forma, as Diretrizes definem que algumas 
informações são: 

“essenciais, tais como: topografia; tipo e localização de solo na maior escala 
possível; cobertura dos solos - que influenciará na infiltração e, consequentemente 
na velocidade de escoamento superficial; precipitação anual; temperatura; e 
hidrogeologia e a localização dos corpos superficiais em relação à área 
contaminada.” 

Para Mariana são apresentados apenas informações relacionas à geologia, clima, 
geomorfologia, pedologia e vegetação; enquanto que para Barra Longa este tipo de informação não 
é apresentado. O Relatório final não apresenta informações para a realização de uma análise 
completa das rotas ambientais, faltando informações consideradas essenciais pelas Diretrizes do 
MS, como por exemplo topografia, cobertura do solo e hidrogeologia. 

3.6 DADOS SOBRE EFEITOS NA SAÚDE 

Em relação as informações sobre os efeitos na saúde, a metodologia do MS para ARSH afirma 
que: 

“A equipe de avaliadores deverá estar familiarizada com a informação do local 
disponível e a utilidade que esta tem para conduzir a avaliação de saúde. Até onde 
seja possível, devem-se investigar as preocupações da comunidade com sua saúde 
e buscar dados sobre efeitos na saúde provocados pelas condições ambientais.” 

O Anexo I das Diretrizes apresenta possíveis fontes para a verificação destas informações. 

A Ambios apresenta dados de saúde de Mariana relativos à saúde mental e perfil geral dos 
agravos em saúde notificados. Para Barra Longa, são apresentados: dados relativos à infraestrutura 
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de saúde; cobertura da Estratégia de Saúde da Família (ESF); percentual de uso do SUS e planos 
privados; principais agravos e doenças; e ações de saúde realizadas desde o rompimento da 
barragem. 

O Relatório Final avalia 4 estudos de saúde relacionados às áreas estudadas: 

1) EPISUS, 2016: “Estudo sobre o Perfil Epidemiológico da População de Barra Longa – 
MG, Pós-Desastre, 2016”. Secretaria de Vigilância em Saúde/MS (análise apresentada 
no Apêndice I); 

2) EPISUS, 2018: “Dois anos pós-desastre da barragem do Fundão: perfil epidemiológico 
e toxicológico da população de Barra Longa, MG, 2018”. Secretaria de Vigilância em 
Saúde/MS (análise apresentada no Apêndice II); 

3) ISS e Greenpeace, 2017: “Avaliação dos riscos em saúde da população de Barra 
Longa/MG afetada pelo desastre” (análise apresentada no Anexo I); 

4) ISS, 2018: “Resultados de Exames Toxicológicos - Proposta de Novos Estudos - 
Contextualização sobre os Metais encontrados” (análise apresentada no Anexo I). 

Considerando os dados de saúde e relatórios de saúde apresentados no Relatório Final, a 
NewFields considera satisfatório o levantamento de informações sobre os efeitos na saúde da 
população das áreas em estudo. 

4. PREOCUPAÇÕES DA COMUNIDADE 

As Diretrizes do MS para ARSH, em sua Seção 4, determinam que o levantamento das 
preocupações da comunidade deverá ser realizado em três fases distintas: preparatória (antes de 
visitar a área); visita à área; e socialização das informações da ARSH. As preocupações da 
comunidade com a sua saúde subsidiam as implicações à saúde pública e norteiam a comunicação 
do risco às populações expostas. 

As Diretrizes do MS descrevem que a fase preparatória serve para mapear os diferentes 
atores da comunidade, “definir a estratégia de comunicação, antes de visitar o local, assim como a 
metodologia que será aplicada para levantar as preocupações da comunidade”, estabelecer canais 
de comunicação, e explorar técnicas e métodos para validar as informações da população. Apesar 
desta fase não estar descrita no Relatório Final da Ambios, a NewFields entende que ela foi 
realizada, pois ela é evidenciada nos relatos de visita às áreas. Entretanto, mesmo considerando as 
evidências de realização, sugere-se que esta fase seja descrita no relatório, trazendo mais robustez 
às conclusões em relação as preocupações das comunidades. 

Sobre as visitas as áreas, as Diretrizes afirmam que: 

“Durante a realização das visitas à área, pode-se perceber a necessidade de 
levantar informações junto à população, utilizando-se de instrumentos de 
investigação, tais como, formulários, questionários e entrevistas. A necessidade de 
uso desses instrumentos precisa ser bem avaliada, pois implica no desenho de um 
estudo de investigação que, para ser construído e validado, necessita da seleção da 
área, bem como da amostra da população e realização de um teste piloto.” 

A Ambios realizou a articulação com as comunidades com o auxílio dos Agentes 
Comunitários de Saúde e visitou as áreas com o acompanhamento de profissionais das Secretarias 
Estaduais e/ou Municipais de Saúde. Conforme sugerido pelas Diretrizes do MS, que salientam que 



Parecer Técnico – Avaliação do “Estudo de ARSH em Localidades Atingidas pelo Rompimento da Barragem do Fundão” 

NewFields Brasil    Rua Bento Gonçalves, 1731, Sala 181 / Novo Hamburgo - RS   CEP 93410-395    T. (51) 3066 4870 

14/34 

cada área de estudo possui características próprias, a Ambios tratou das preocupações de Mariana 
e Barra Longa de forma distinta. Novamente, apesar de não estar descrito no Relatório Final o 
processo de construção e validação da seleção da área e da amostra da população, a NewFields 
conclui – com base na descrição das visitas às áreas de estudo – que esta etapa foi realizada. Sugere-
se trazer estas informações em mais detalhes para o Relatório Final, não deixando dúvidas de sua 
execução. 

Em ambas as comunidades a Ambios realizou entrevistas e rodas de conversa com os 
moradores, e analisou os dados por meio da metodologia de Análise de Conteúdo (CAREGNATO & 
MUTTI, 2006). Não fica evidenciado no relatório a execução do teste piloto dos questionários 
aplicados nas entrevistas (conforme recomendado pelas Diretrizes e descrito anteriormente). 
Entretanto, a NewFields entende que os questionários foram aplicados como guias das conversas, 
não em um formato fixo de perguntas e respostas, o que dispensaria a aplicação do teste piloto. 

Desta maneira, a NewFields entende que a etapa de levantamento das preocupações da 
comunidade foi realizada de maneira satisfatória, sendo recomendado, apenas, um maior 
detalhamento das fases descritas nas Diretrizes.  

As preocupações levantadas para Mariana e Barra Longa são descritas nos subitens a seguir. 

4.1 MARIANA 

A Ambios organizou as preocupações da comunidade de Mariana em quatro categorias, 
sumarizadas a seguir, e deu atenção maior aos moradores de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e 
Paracatu de Cima. 

• Saúde da população atingida: predominantemente relacionadas à saúde mental, 
dengue e febre amarela; 

• Consumo de água e alimentos: predominantemente relacionadas ao consumo de 
água, frutas, legumes, verduras, ovos e leite; 

• Meio ambiente e saúde: predominantemente relacionadas à exposição a poeira 
(intensificada pelo aumento no fluxo de veículos) e a problemas dermatológicos, 
respiratórios, alérgicos, sinusites, coceiras e câncer; 

• Condições e qualidade de vida: predominantemente relacionadas à saúde mental. 

4.2 BARRA LONGA 

Em Barra Longa a Ambios deu atenção maior aos moradores de dezesseis (16) áreas (Barreto, 
Gesteira, Mandioca, Jurumirim, Nova Barra, Tanque, São Gonçalo, Volta da Capela, Rua Primeiro de 
Janeiro, Rua Capitão Manoel Carneiro, Morro Batalha, Bairro do Rosário, Praça Manoel Lino Mol, 
Rua Matias Barbosa, Morro Vermelho e Morro Cemitério). As preocupações da comunidade de 
Barra Longa podem ser sumarizadas da seguinte forma: 

• Saúde da população atingida: predominantemente relacionadas à saúde mental e 
labirintite, reações alérgicas dermatológicas e respiratórias, dengue, febre amarela, 
diarreia e Alzheimer; 

• Consumo de água e alimentos: predominantemente relacionadas ao consumo de 
água, frutas, legumes, verduras, ovos, leite e carne; 

• Peixes do rio e saúde: relacionada ao consumo de pescados do rio; 
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• Meio ambiente e saúde: predominantemente relacionadas à exposição a lama, a 
poeira (intensificada pelo aumento no fluxo de veículos) e a problemas 
dermatológicos, respiratórios, alérgicos, oftalmológicos, coceiras e câncer; 

• Condições e qualidade de vida: predominantemente relacionadas à saúde mental. 

Além disso, a Ambios salientou a preocupação da comunidade de Barra Longa com os 
diversos estudos em desenvolvimento na região, os resultados contraditórios e a falta de respostas 
concretas à população. Diferentemente dos entrevistados de Mariana, os entrevistados de Barra 
Longa consideram que todos os moradores do município são impactados. 

5. DETERMINAÇÃO DOS CONTAMINANTES DE INTERESSE 

A seleção de contaminantes de interesse foi feita comparando os resultados analíticos 
obtidos a valores de referência adotados para cada compartimento ambiental. A seleção foi baseada 
na concentração máxima detectada para cada elemento químico em todos os compartimentos 
amostrados nas campanhas de amostragem da Ambios. As concentrações dos metais analisados nas 
amostras coletadas são apresentadas em tabelas, conforme recomendação das Diretrizes do MS 
para ARSH. 

Os valores de referência utilizados foram: 

• Água para consumo humano, água superficial e água subterrânea: Anexo XX da 
Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde (Padrão de Potabilidade 
Brasileiro); 

• Alimentos: ANVISA RDC nº 42/2013 e FAO Codex Alimentarius; 

• Sedimentos: Resolução CONAMA nº 454/2012 – Nível 1; 

• Solo: Resolução CONAMA nº 420/2009 – Valores de Prevenção em Solo; 

• Poeira: Resolução CONAMA nº 420/2009 – Valores de Prevenção em Solo. 

A Ambios conclui adequadamente a seleção de contaminantes de interesse após a 
comparação com os valores de referência. Entretanto, existem inconsistências nos valores de 
referência apresentados nas tabelas de resultados da seção de Determinação dos Contaminantes 
de Interesse (página 206). Essas inconsistências devem ser corrigidas, para que os valores de 
referência dos padrões legais utilizados sejam apresentados corretamente e não gerem erros de 
interpretação. 

Os valores de referência para alimentos, advindos da FAO - Codex Alimentarius (FAO, 2011), 
apresentados no Relatório Final nas Tabelas 2 (página 207), Tabela 4 (página 209), Tabela 9 (página 
217) e Tabela 11 (página 219) não estão corretos. Os valores do Codex são tipicamente baseados 
em consumo diário, semanal e mensal por peso corporal. Para oligoelementos, que são nutrientes 
essenciais e constituintes inevitáveis dos alimentos, é expressa uma faixa de ingestão diária, sendo 
que o valor mais baixo representa o nível de essencialidade e o valor superior representa a dose 
diária tolerável máxima admissível (PMTDI). Por exemplo, o cobre tem uma ingestão diária variando 
entre 0,05 (essencialidade) e 0,5 (PMTDI) mg/kg de peso corporal (PC). A Ambios apresenta o valor 
do Codex como uma concentração simples de mg/kg, que é incorreta, pois o valor é mg/kg de peso 
corporal e ao longo de um período de tempo definido (dia, semana ou mês). A Ambios está 
utilizando o valor de essencialidade de 0,05 mg/kgPC de cobre como valor de referência, enquanto 
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o correto é o valor PMTDI de 0,5 mg/kg de peso corporal por dia, o que significa que um adulto 
pesando 70 kg tem um PMTDI de 3,5 mg de cobre. Para cádmio, os valores de referência 
apresentados para frutas e leite não são compatíveis com a documentação mais atual disponível 
(FAO, 2011). 

Os valores de referência para solo, valores de prevenção advindos da Resolução CONAMA 
nº 420/2009, apresentados no Relatório Final nas Tabelas 6 (página 213) e Tabela 8 (página 215) 
não estão corretos. 

Os valores de referência para sedimentos, valores para água doce - Nível 1 advindos da 
Resolução CONAMA nº 454/2012, apresentados no Relatório Final nas Tabelas 7 (página 214) e 
Tabela 16 (página 224) não estão corretos. 

Na página 221 do relatório final, para a seleção de contaminantes de interesse de Barra 
Longa, a Ambios cita valores de concentrações de cobre, níquel e chumbo que foram detectados 
nas amostras de poeira domiciliar no seu parágrafo sobre discussão das concentrações detectadas 
nos sedimentos. Essa citação deve ser removida, para evitar interpretações errôneas. 

Inicialmente, a seleção de contaminantes de interesse foi feita separadamente para Mariana 
e Barra Longa. Subsequentemente, a Ambios combinou as excedências para ambos os municípios e 
elaborou uma lista única de contaminantes de interesse. Esse tipo de combinação para duas áreas 
distintas não é recomendado pelas Diretrizes do MS para ARSH, conforme sua Seção 5.7. 

É importante salientar que, independente da adoção da premissa de pior cenário, as 
Diretrizes do Ministério da Saúde especificam em sua Seção 5 que, para a seleção de contaminantes 
de interesse: “deve ser realizada uma revisão dos níveis de concentração natural dos contaminantes 
nos compartimentos ambientais locais”. O Relatório Final da Ambios não apresenta discussão 
relacionada a essas concentrações basais. 

Também não foi apresentada avaliação espacial e temporal dos dados ambientais 
disponíveis para Mariana e Barra Longa, conforme especificado pelas Diretrizes do MS em sua Seção 
5.1.1, que afirma que na etapa de seleção de contaminantes de interesse, “o avaliador deve 
assinalar as tendências ao discutir os dados (...) Considerando, de forma específica, a distribuição 
espacial, os ‘pontos críticos’, as mudanças de concentração no tempo e as diferenças de 
contaminação entre os compartimentos ambientais.” 

6. ROTAS DE EXPOSIÇÃO 

6.1 ALIMENTOS 

De acordo com a Ambios, metais não aparentam estar atualmente disponíveis para serem 
absorvidos por vegetais e gramíneas. Entretanto, a Ambios sugere que devido a eventos naturais, 
mecanismos de transporte e transformação – incluindo participação microbiana, metais podem se 
tornar biodisponíveis e serem absorvidos por vegetais e gramíneas no futuro. 

Além disso, a Ambios também sugere que o material particulado suspenso (poeira) gerado 
a partir de solo superficial contaminado e mobilizado pela ação dos ventos, pode se acumular em 
solos onde vegetais folhosos são cultivados, e subsequentemente, os metais presentes nesse 
particulados podem ser absorvidos por tais organismos, levando a uma nova rota de exposição. 
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No entanto, embora os metais não estejam sendo absorvidos pelos vegetais e não terem 
sido apresentados argumentos baseados em estudos técnicos que discutem o potencial dos metais 
se tornarem biodisponíveis, a Ambios conclui que a ingestão de vegetais, tubérculos e raízes é uma 
via de exposição potencial futura. 

A Ambios deve basear suas suposições sobre a biodisponibilidade de metais em solos 
impactados e absorção de metais por vegetais e gramíneas em referências bibliográficas e, quando 
possível, em estudos conduzidos na Bacia do Rio Doce. Além disso, a Ambios deve apresentar uma 
discussão detalhada sobre quais seriam as condições que poderiam alterar a mobilização de metais 
no futuro. Conforme descrito na seção 3.4.1 deste Parecer Técnico, segundo a Golder (2017a), os 
solos e sedimentos afetados e não afetados têm baixo potencial para mobilização de metais na área 
estudada. 

A Ambios também conclui que as áreas impactadas pela lama de rejeitos e áreas no entorno, 
que podem vir a se tornar impactadas pela poeira, deveriam ser monitoradas e que a produção de 
alimentos deveria ser evitada nessas localidades. Essa recomendação não é corroborada pelos 
dados ambientais disponíveis e é capaz de gerar uma percepção de risco equivocada na população 
dos municípios estudados. 

6.2 SOLO SUPERFICIAL 

Exposição à cádmio através de contato direto (ingestão acidental e contato dérmico) e 
ingestão de partículas de solo contaminado presentes na poeira domiciliar é considerada pela 
Ambios uma rota de exposição completa, no presente e passado. Essas rotas de exposição também 
são consideradas como rotas potenciais futuras para os locais onde partículas de solo contaminado 
mobilizadas pela ação dos ventos serão depositadas. 

Nas discussões relativas à rota de exposição relacionada ao solo superficial, a Ambios faz 
diversas considerações que não são adequadamente embasadas por estudos realizados no local ou 
por bibliografia científica específica. Tal embasamento deve ser apresentado pela Ambios. 

A discussão apresentada pela Ambios indica que não foi feita nenhuma consideração sobre 
concentrações basais e locais de referência – a discussão de ambos os tópicos são recomendações 
importantes das Diretrizes do MS para ARSH. Além disso, a Ambios não faz qualquer consideração 
em relação a outras fontes potenciais dos contaminantes de interesse selecionados, conforme 
indicado na seção 6.3 das Diretrizes. O cádmio é um contaminante muito comum em fertilizantes 
usados no Brasil e isso é bem documentado por cientistas brasileiros em publicações recentes como 
Gonçalves et al. (2014). 

6.3 SEDIMENTOS 

Exposição a cádmio presente em sedimentos através da ingestão de biota aquática é 
considerada pela Ambios uma rota de exposição completa futura. 

A rota de exposição para sedimentos não foi considerada pela Ambios uma rota completa 
no presente e passado em função da ausência de fauna aquática. A Ambios considera que em algum 
ponto haverá a revitalização natural da biota aquática, que potencialmente será consumida por 
humanos. 

As Diretrizes do MS para ARSH descrevem as condições necessárias para uma rota de 
exposição ser considerada completa no futuro devendo, obrigatoriamente, apresentar a “existência 
de uma contaminação atual em um ponto de exposição ou em um compartimento ambiental que 
poderia chegar a ser um ponto de exposição em dias, semanas ou meses (áreas em via de 
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urbanização em local contaminado).” Sendo assim, como não há evidências da contaminação atual 
da biota aquática, esta rota de exposição não pode ser considerada completa, mesmo que 
futuramente. 

Todas as considerações da Ambios relacionadas a como a concentração de cádmio 
encontrada nos sedimentos seria bioacumulada nos organismos aquáticos não permitem 
conclusões sobre a possibilidade desses organismos serem contaminados. São citados fatores de 
bioacumulação em organismos de água doce variando de 3 a 4.190, faixa extremamente ampla para 
concluir assertivamente sobre a bioacumulação.  

Dessa forma, por existirem poucas evidências técnicas que embasem a conclusão dessa rota 
de exposição aos sedimentos como completa, essa rota de exposição deve ser considerada 
potencial. 

6.4 POEIRA 

Exposição a cádmio, cobre, níquel e zinco através da ingestão e inalação de poeira domiciliar 
é considerada pela Ambios uma rota de exposição completa, no presente e passado. 

Essa rota de exposição também é considerada pela Ambios como uma rota futura completa, 
com base na consideração de que não serão tomadas ações de mitigação para geração de poeira. O 
relatório não menciona: (1) as ações em curso, executadas pela Fundação, para o controle de poeira; 
(2) as ações de recuperação sendo executadas pela Fundação. 

A Ambios afirma que, pela localização da coleta de amostras, é razoável assumir que a poeira 
é proveniente principalmente do “novo solo superficial” gerado pelos rejeitos. Entretanto, como 
não são consideradas localidades de referência e o Relatório Final não apresenta uma discussão 
sobre as concentrações basais da região estudada, essa ARSH não permite conclusões sobre a 
correlação entre as detecções encontradas pela Ambios e o rompimento da barragem.  

Adicionalmente, o Relatório Final não apresenta discussão com relação à topografia e 
padrões de direção dos ventos nas áreas estudadas, fatores importantes para embasar a suposição 
de que a poeira domiciliar coletada é predominantemente formada pelo material particulado de 
áreas afetadas pela lama de rejeitos. 

Além disso, a amostragem de poeira domiciliar ocorreu em locais de difícil acesso e 
raramente limpos. Isso pode significar que os contaminantes estavam presentes antes do 
rompimento. Isso também implica que, se os contaminantes vieram dos rejeitos, então a 
concentração encontrada pode ser acumulada dos 3 anos que se passaram após o rompimento. 
Dessa forma, as concentrações detectadas na poeira não seriam concentrações às quais a população 
estaria exposta constantemente durante sua rotina diária e, portanto, essas concentrações não 
representariam condições passadas, atuais ou futuras de exposição. 

Alguns locais de amostragem de poeira para Mariana e Barra Longa estavam dentro de casas 
e edificações atualmente abandonadas. A Ambios não apresenta uma discussão sobre como os 
dados de poeira coletados para esses locais serão interpretados, uma vez que não há receptores. 
Isso deve ser esclarecido pela Ambios. 

6.5 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS 

O resumo das rotas de exposição apresentado no Quadro 10 do Relatório Final deve conter 
os compostos relacionados às rotas de exposição apresentadas e a classificação de rota completa 
ou potencial. 
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Adicionalmente, o Quadro 10 não é totalmente consistente com o discutido na seção sobre 
rotas de exposição do Relatório Final. A rota de exposição relacionada à água para consumo é 
discutida como uma rota de exposição futura, e no Quadro 10 é apresentada como uma rota de 
exposição no presente e passado. Estas informações devem ser corrigidas, evitando interpretações 
errôneas dos resultados apresentados. 

Na seção 6.5. - Identificação de Populações Receptoras, as Diretrizes do MS salientam que:  

“O último elemento de uma rota de exposição é a população que está 
potencialmente ou de fato exposta, por meio das vias de exposição, aos 
contaminantes presentes na área. Cada rota deve ser considerada com relação às 
populações (trabalhadores, residentes, populações de passagem, pescadores) que 
devem ser identificadas com a maior precisão possível. Por exemplo, se a única rota 
de exposição for via solo contaminado em uma área residencial ao longo do limite 
norte de uma zona de estudo, os residentes de dita área seriam a população de 
interesse para a rota e não toda comunidade que habitasse em um raio de 1 Km da 
área de estudo. Entretanto, todos os usuários de um abastecimento de água 
municipal deveriam ser a população exposta de interesse, caso seja observado a 
contaminação deste abastecimento. Caso a contaminação tenha sido constatada 
em um poço privado, a população exposta seria somente a de usuários deste poço.” 

O Relatório Final não apresenta uma discussão em relação a identificação das populações 
receptoras em Mariana e Barra Longa, deixando de fora um elemento fundamental do 
estabelecimento das rotas de exposição. 

7. IMPLICAÇÕES À SAÚDE PÚBLICA 

7.1 CÁLCULO DA DOSE DE EXPOSIÇÃO 

7.1.1 Vias de Exposição Avaliadas 

As Diretrizes do MS para ARSH indicam, em sua seção 7.1.5 (Cálculo da Dose de Exposição), 
que “Quando calculamos a dose de exposição de cada grupo químico, levamos em conta todas as 
vias pelas quais o agente químico penetra no organismo humano para cada um dos subgrupos 
populacionais definidos, crianças, adultos, idosos”. 

No entanto, a discussão apresentada na seção “Cálculo da Dose de Exposição aos 
Contaminantes de Interesse Definidos” do Relatório Final se baseia apenas nos resultados 
calculados para a ingestão de solo e poeira. Inalação ou contato dérmico com solo e poeira não 
foram mencionados nessa seção do relatório. De acordo com a seção “Rotas de Exposição em 
Mariana e Barra Longa” do Relatório Final, inalação foi considerada uma via de exposição na rota 
de exposição completa para solo e poeira, enquanto contato dérmico foi considerado uma via de 
exposição na rota de exposição completa para solo. 

A Ambios deve discutir em seu documento o motivo pelo qual essas vias de exposição não 
foram avaliadas - na seção de cálculo da dose de exposição - com adequado embasamento técnico 
e descrição de quais fatores impossibilitam a avaliação dessas doses. 
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7.1.2 Taxas de Ingresso de Substâncias Químicas no Organismo Humano 

Em sua seção 7.1.5 (Cálculo da Dose de Exposição), as Diretrizes do MS para ARSH indicam 
que, na determinação das taxas de ingresso a serem utilizadas para o cálculo das doses de 
exposição: 

“Podem ser usadas estimativas pré-definidas como valores básicos de inalação 
diária de ar (m³.dia-1), ingestão de solo (mg.dia-1) e de água (L.dia-1) e do consumo 
de alimentos. No entanto, o ideal é que pelo menos em relação à taxa de ingestão 
de alimentos, o cálculo seja baseado em informações locais específicas da 
população exposta.” 

O estudo realizado pela Ambios não contemplou o levantamento de informações específicas 
a respeito das taxas de ingresso no organismo humano. Nesse sentido, a Ambios utilizou valores de 
taxa de ingresso pré-definidos.  

Cabe ressaltar que somente foram calculadas pela Ambios as doses de exposição via ingestão 
de solo e poeira. Dessa forma, as taxas de ingresso consideradas no cálculo da dose de exposição 
realizado pela Ambios referem-se a taxas de ingestão pré-definidas. 

Para o cálculo da dose de exposição por ingestão de solo, as Diretrizes do MS para ARSH não 
especificam taxas de ingestão pré-definidas a serem utilizadas. No Anexo II das Diretrizes do MS são 
citados os resultados de pesquisas que indicam uma taxa de ingestão de solo entre 50 e 200 mg/dia 
(Calabrese et al, 1989; Davis et al, 1990) para crianças, sem faixa etária especificada, enquanto para 
adultos é indicada uma taxa de ingestão de 50 mg/dia (Calabrese et al, 1990). 

Apesar das taxas citadas pelas Diretrizes do MS para ARSH, as doses de exposição calculadas 
pela Ambios foram obtidas com o uso de taxas de ingestão recomendados no Apêndice G do 
documento “Public Health Assessment Guidance Manual (Update)” da ATSDR (2005a). 

Para o cálculo da dose de exposição, conforme especificado pela ATSDR (2005a), na ausência 
de fatores de exposição específicos da área de estudo, devem ser utilizados fatores de exposição 
derivados de estudos populacionais, como os apresentados no documento “Exposure Factors 
Handook” da USEPA, que está em constante atualização. 

Em 2017, a USEPA atualizou o Capítulo 5 do “Exposure Factors Handook”, que está 
relacionado aos fatores de exposição de ingestão de solo e poeira. A Tabela 7-1 apresenta os valores 
recomendados para ingestão de solo, poeira e a combinação de ambas as fontes conforme 
atualização supracitada da USEPA (2017). 
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Tabela 7-1: Valores recomendados pela USEPA para ingestão de solo, poeira e a combinação de ambas as matrizes 

Tabela 5-1. Valores Diários Recomendados para Ingestão de Solo, Poeira e Solo + Poeira (mg/dia)a 

 

Faixa Etária 

Solo + Poeira Solob Poeirac 

Tendência 
Central da 
População 

Gerald 

Percentil 
Superior da 
População 

Gerale 

Tendência 
Central da 
População 

Geralf 

Percentil 
Superior da 
População 

Geralf 
Alotriofagia 

por solog Geofagiah 

Tendência 
Central da 
População 

Geralf 

Percentil 
Superior da 
População 

Geralf 

< 6 meses 40 100 20 50 - - 20 60 

6 meses a 
<1 ano 70 (60-80) 200 30 90 - - 40 100 

1 até <2 
anos 90 200 40 90 1.000 50.000 50 100 

2 até <6 
anos 60 200 30 90 1.000 50.000 30 100 

1 até <6 
anos 80 (60-100) 200 40 90 1.000 50.000 40 100 

6 até <12 
anos 60 (60-60) 200 30 90 1.000 50.000 30 100 

12 anos até 
idade 
adulta 

30 (4-50) 100 10 50 - 50.000 20 60 

Fonte: U.S. Environmental Protection Agency. Update for Chapter 5 of the Exposure Factors Handbook – Soil and Dust 
Ingestion. Setembro 2017. 

A Ambios assume a mesma taxa de ingestão tanto para ingestão de solo quanto para 
ingestão de poeira, sendo: 200 mg/dia para crianças de todas as idades abaixo de 17 anos; e 100 
mg/dia para adultos. 

Para ambas as taxas de ingestão, a Ambios não justifica o uso desses valores, os quais não 
são consistentes com as orientações mais atuais de exposição a solo e poeira publicadas pela USEPA 
em 2017. 

Adicionalmente, por ter aplicado a mesma taxa de ingestão tanto para a ingestão de solo 
quanto para de ingestão de poeira, o cálculo realizado pela Ambios superestima as taxas totais de 
ingestão. Conforme apresentado na Tabela 7-1, a USEPA claramente define que a ingestão diária de 
200 mg inclui ambas as exposições (solo e poeira). Os cálculos da Ambios resultam em um total de 
400 mg de solo e poeira que poderia ser ingerido por crianças menores de 17 anos em um dia, sendo 
200 mg/dia relacionados à ingestão de solo e 200 mg/dia à ingestão de poeira. 

Ao comparar a suposição da Ambios com o sugerido pela USEPA (2017), o uso incorreto das 
taxas de ingestão pela Ambios se torna evidente. Para crianças abaixo de 17 anos, a Ambios aplica 
uma taxa de ingestão de solo que é equivalente à taxa máxima de ingestão de solo e poeira (solo + 
poeira) sugerida pela USEPA (2017). A taxa de ingestão sugerida pela USEPA para a ingestão de solo 
+ poeira considera (i) o solo, seja de fontes internas ou externas, (ii) a poeira como uma combinação 
de poeira acumulada ao ar livre, poeira acumulada no interior e material particulado suspenso que 
é inalado, posteriormente aprisionado em muco e movido do sistema respiratório para o trato 
gastrointestinal, e (iii) material originário do solo e localizado em superfícies de piso interno que foi 
levado para dentro pelos ocupantes da edificação. Sendo assim, é evidente que a USEPA não está 
subestimando as exposições a solo e poeira. A ATSDR não considera a ressuspensão de poeira, e 
subsequente inalação, como uma rota de exposição. 
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As Tabela 7-2 e Tabela 7-3 apresentam as doses de exposição calculadas para Mariana, 
aplicando as taxas de ingestão de solo e poeira sugeridas pela USEPA à equação das Diretrizes do 
MS para o cálculo da dose de exposição de ingestão de solo. Essas tabelas apresentam também os 
resultados da dose de exposição considerando como concentração de entrada a média das 
concentrações detectadas que excedem os valores de referência para cada compartimento 
ambiental (média das excedências). A médias das excedências é sugerida pelas Diretrizes do MS 
para uso nos cálculos das doses de exposição. 

Tabela 7-2: Doses de exposição ao Cádmio para ingestão de solo, mg/kg PC.dia - Mariana – Comparação entre cálculos 
da Ambios e do MS, usando taxas de ingestão da USEPA. 

 Ambios Ministério da Saúde 

Faixa Etária Baseada na 
concentração máx. 

Baseada na média 
das excedências 

Baseada na 
concentração máx. 

Baseada na média 
das excedências 

Criança (< 1 ano) 0,0003174 0,0002036 0,0001428 0,0000916 

Criança (1 - 11 anos) 0,0001058 0,0000679 0,0000476 0,0000305 

Criança (12 - 17 anos) 0,0000635 0,0000407 0,0000159 0,0000102 

Adulto (> 17 anos) 0,0000227 0,0000145 0,0000113 0,0000073 

Observação: mg/kg PC.dia: miligramas por kg de peso corporal (PC) por dia. Os resultados em laranja representam doses 
acima do MRL de cádmio para ingestão, considerando a exposição crônica. 

Tabela 7-3: Doses de exposição ao Cádmio para ingestão de poeira, mg/kg PC.dia - Mariana - Comparação entre 
cálculos da Ambios e do MS, usando taxas de ingestão da USEPA. 

 Ambios Ministério da Saúde 

Faixa Etária Baseada na 
concentração máx. 

Baseada na média 
das excedências 

Baseada na 
concentração máx. 

Baseada na média 
das excedências 

Criança (< 1 ano) 0,0002864 0,0000986 0,0001432 0,0000493 

Criança (1 - 11 anos) 0,0000955 0,0000329 0,0000477 0,0000164 

Criança (12 - 17 anos) 0,0000573 0,0000197 0,0000172 0,0000059 

Adulto (> 17 anos) 0,0000205 0,0000070 0,0000123 0,0000042 

Observação: mg/kg PC.dia: miligramas por kg de peso corporal (PC) por dia. Os resultados em laranja representam doses 
acima do MRL de cádmio para ingestão, considerando a exposição crônica. 

Ao aplicar as taxas de ingestão sugeridas pela USEPA (que são baseadas nos mais recentes 
estudos científicos relacionados aos fatores de exposição ao solo e à ingestão de poeira) na equação 
citada pelas Diretrizes do MS, as doses de exposição são reduzidas em cerca de 50% quando 
comparadas aos resultados da Ambios. Como pode ser visto nas Tabela 7-2 e Tabela 7-3, a taxa de 
ingestão desempenha um papel significativo no cálculo da dose de exposição. Portanto, a seleção 
dos fatores de exposição deve ser adequadamente referenciada pela Ambios e com base nos 
estudos mais recentes disponíveis. 

A Tabela 7-4 apresenta os resultados para o cálculo da dose de exposição ao cádmio em 
Mariana considerando as taxas de ingestão de solo e poeira sugeridas pela USEPA. Esses resultados 
incluem ingestão de solo e poeira ao mesmo tempo. Ao aplicar essas taxas de ingestão, conforme 
recomendado pela USEPA, deve-se considerar que 45% das ingestões diárias estão relacionadas ao 
solo, enquanto 55% da ingestão está relacionada à poeira. Os resultados apresentados na Tabela 
7-4 foram calculados aplicando as porcentagens de ingestão sugeridas pela USEPA e duas 
concentrações: a máxima concentração detectada e a média das excedências observadas para solo 
e poeira em Mariana. 
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Tabela 7-4: Dose de exposição calculadas para exposição ao Cádmio usando taxas de ingestão de solo + poeira da 
USEPA. 

Faixa Etária 
Dose de Exposição (mg/kg PC.dia) 

Baseada na 
concentração máx. 

Baseada na média 
das excedências 

Criança (< 1 ano) 0,0003004 0,0002428 

Criança (1 - 11 anos) 0,0001001 0,0000809 

Criança (12 - 17 anos) 0,0000300 0,0000242 

Adulto (> 17 anos) 0,0000215 0,0000173 

Observação: mg/kg PC.dia: miligramas por kg de peso corporal (PC) por dia. Os resultados em laranja representam doses 
acima do MRL de cádmio para ingestão, considerando a exposição crônica. 

É importante destacar que as doses de exposição apresentadas na Tabela 7-4 representam 
doses de exposição para ingestão tanto de solo quanto de poeira, baseados nos fatores de exposição 
mais atuais para essa via de exposição. Ao comparar os resultados da Tabela 7-4 com a soma das 
doses de exposição calculadas pela Ambios para ingestão de solo e poeira, os resultados da Ambios 
são duas vezes mais altos, corroborando a superestimativa da dose de exposição. 

Os resultados na Tabela 7-4 também permitem avaliar como a concentração utilizada para 
o cálculo impacta o resultado da dose de exposição. 

Mesmo simulando o pior cenário, premissa também sugerida pelas Diretrizes do MS para o 
cálculo da dose de exposição, a Ambios deve discutir em seu relatório a distribuição espacial das 
concentrações detectadas e o quanto a dose de exposição obtida é representativa da exposição dos 
receptores considerados pela Ambios. 

7.2 COMPARAÇÃO DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO COM “VALORES DE REFERÊNCIA” 

As Diretrizes do MS para ARSH definem, em sua seção 7.1.6 (Comparação do Nível de 
Exposição com “Valores de Referência”): 

“Para avaliar se os contaminantes de interesse têm a possibilidade de comprometer 
a saúde, nas condições específicas de exposição existentes no local, deve-se 
comparar as estimativas da dose de exposição com os valores de referência de 
saúde. Para definir o nível do risco à saúde, para ocorrência de efeitos lesivos não-
carcinogênicos, podem ser utilizados como indicadores os Níveis de Risco Mínimo 
(MRL) da ATSDR e a Dose de Referência (RfD) da EPA ou outros valores de referência 
de outros países.” 

É importante destacar que, uma vez tomados como referência valores estabelecidos por 
órgãos de saúde internacionais, devem ser consideradas todas as premissas e instruções de 
utilização de valores de referência de saúde definidas por esses órgãos. Todas essas premissas e 
considerações necessárias para uso desses valores de referência devem ser discutidas pela Ambios 
em seu relatório final, trazendo adequado embasamento às conclusões apresentadas na seção de 
implicações à saúde. 

O fluxograma de comparação das doses de exposição com valores de referência (ambientais 
e de saúde) estruturado pela ASTDR (2005) recomenda a avaliação em duas etapas principais, 
sendo: (1) comparação das concentrações das substâncias químicas de interesse com valores de 
referência ambientais; e (2) comparação das doses de exposição estimadas com valores de 
referência de saúde. 
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Dentre os valores de referência ambientais criados pela ATSDR, encontram-se os parâmetros 
denominados EMEGs (Environmental Media Evaluation Guidelines – Guias de Avaliação dos 
Compartimentos Ambientais), mencionados na seção 5 (Seleção de Contaminantes de Interesse) 
das Diretrizes do MS para ARSH, e que são calculados com base nos MRLs desenvolvidos pela ATSDR. 
Além dos EMEGs, a ATSDR desenvolveu também valores de referência ambientais denominados 
RMEGs (Reference Dose Media Evaluation Guides – Guias de Avaliação de Compartimentos 
Ambientais a partir de Doses de Referência), que são calculados com base nas doses de referência 
de exposição oral crônica da USEPA. 

O relatório final da Ambios não faz menção a esses valores de referência ambientais, mesmo 
sendo existentes para exposição crônica aos compostos químicos selecionados como 
contaminantes de interesse, com exceção de cobre e chumbo. 

Com relação à comparação das doses de exposição com valores de referência de saúde, de 
acordo com a ATSDR: 

“os MRLs servem apenas como uma ferramenta de triagem para ajudar o avaliador 
a decidir se deve ou não proceder a uma análise mais detalhada das substâncias 
encontradas no local de interesse. O objetivo dos MRLs não é definir níveis de 
descontaminação ou de ação. As doses de exposição superiores aos MRLs não 
pressupõem, necessariamente, a ocorrência de efeitos à saúde adversos”. 

Além disso, também de acordo com a ATSDR (2005), 

“a comparação com valores de referência de saúde permitirá identificar (1) 
substâncias que se encontram abaixo de valores de referência conservadores e que 
não possuem potencial de representar perigo à saúde; (2) substâncias que se 
encontram acima de valores de referência e requerem avaliações mais detalhadas”. 

Conforme a ATSDR (2005a), na ausência de MRLs, “RfDs ou RfCs da USEPA devem ser 
utilizados”. A Ambios não segue essa determinação em seu relatório final, e não discute sobre os 
valores de dose de referência da USEPA para os compostos selecionados como contaminantes de 
interesse. Como exemplo, a Ambios afirma que não existem doses de referência estabelecidas para 
exposição crônica oral ao cobre, mesmo existindo valor de RfD para esse composto, determinado 
nas tabelas HEAST desenvolvidas pela USEPA (ver Seção 7.3.2 deste Parecer Técnico). 

Conforme o exposto acima, conclui-se que a Ambios não utiliza adequadamente os valores 
de referência ambientais e de saúde citados pelas Diretrizes do MS para ARSH. 

7.2.1 Considerações Adicionais 

A ATSDR (2005) apresenta em sua seção 7.5 (“Presenting Screening Analysis Findings in the 
Public Health Assessment Document”), considerações importantes quanto a apresentação dos 
resultados da comparação das doses de exposição com os valores de referência de saúde. Tais 
considerações, apresentadas a seguir, são importantes para a comunicação acessível e transparente 
dos resultados obtidos e devem ser adotadas pela Ambios em seu Relatório Final: 

• A avaliação de risco à saúde humana deve incluir um resumo do processo de 
comparação das doses de exposição com os valores de referência de saúde. Esse 
resumo deve ser escrito em termos não-técnicos e deve incluir uma descrição do uso 
e das limitações desse tipo de comparação; 

• Esse resumo deve salientar que o processo de estimativa das doses de exposição e 
comparação com os valores de referência é uma etapa de triagem das substâncias 
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químicas a serem avaliadas detalhadamente, enfatizando que esse processo de 
triagem não identifica efeitos adversos à saúde; 

• O documento de avaliação de risco à saúde humana deve indicar claramente todas 
as considerações utilizadas para a seleção das concentrações das substâncias 
químicas de interesse, valores de referência ambientais, variáveis para a estimativa 
da dose de exposição e valores de referência de saúde; 

• Deve também ser indicado claramente quais substâncias foram selecionadas para 
uma avaliação mais detalhada da exposição e o porquê dessa seleção; assim como 
quais substâncias foram determinadas como não tendo potencial de representar 
perigo à saúde e o porquê. 

7.3 ESTABELECIMENTO DAS IMPLICAÇÕES SOBRE A SAÚDE DAS POPULAÇÕES EXPOSTAS DAS 
LOCALIDADES DE MARIANA E BARRA LONGA 

A principal conclusão da seção de implicações à saúde humana do relatório final da Ambios 
é que há perigo para as populações expostas em Mariana e Barra Longa por meio de ingestão, 
inalação e absorção dérmica de partículas de solo superficial e/ou poeira domiciliar contaminadas. 

Absorção dérmica não é considerada uma via de exposição para a rota de exposição de 
poeira domiciliar apresentada pela Ambios no Capítulo V do relatório final. A seção de implicações 
à saúde apresentada no relatório final da Ambios deve ser consistente com as rotas de exposição 
apresentadas no Capítulo V, e o texto deve ser reescrito de forma a deixar claro quais vias de 
exposição são consideradas para cada compartimento ambiental. Caso a Ambios considere que 
absorção dérmica é uma via de exposição da rota de exposição de poeira domiciliar, devem ser 
apresentados argumentos devidamente embasados em estudos científicos disponíveis, que 
indiquem que esta é uma rota relevante para indivíduos expostos à poeira domiciliar. 

Para embasar sua principal conclusão, a Ambios afirma que seus estudos ambientais 
observaram concentração de cádmio no solo superficial acima dos limites de segurança, estando a 
população exposta à estas concentrações desde o rompimento da barragem de Fundão. 
Considerando que esta consideração é baseada no resultado de um único evento de amostragem, 
a Ambios deve esclarecer qual o seu critério para considerar tal ocorrência temporal (3 anos) da 
concentração detectada. Além disso, salienta-se novamente que, como a Ambios não considerou 
localidades de referência e o Relatório Final não apresenta uma discussão sobre as concentrações 
basais da região estudada, esta ARSH não permite conclusões sobre a correlação entre as detecções 
encontradas pela Ambios e o rompimento da barragem. Dessa forma, todas as conclusões 
relacionadas a esta correlação não possuem embasamento técnico. 

A Ambios também afirma que não é possível calcular as doses de exposição por inalação de 
partículas de poeira. Essa afirmação é correta para as áreas avaliadas no município de Mariana. 
Entretanto, existem estações de monitoramento da qualidade do ar em Barra Longa que fornecem 
informações relevantes para avaliação da exposição a partículas de poeira relacionas às atividades 
de recuperação da área urbana de Barra Longa, incluindo a caracterização química do material 
particulado em suspensão na atmosfera de Barra Longa, feita pela empresa Ecosoft em 2016 
(Ecosoft, 2017). A Ambios teve acesso a essas informações, porém, não discute ou avalia os 
resultados de monitoramento da qualidade do ar em Barra Longa em nenhum momento em seu 
relatório final. 

A seguir são discutidas as conclusões da Ambios das implicações à saúde relacionadas aos 
contaminantes de interesse. 
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7.3.1 Cádmio 

A Ambios afirma que as doses de exposição por ingestão de solo e poeira domiciliar 
estimadas estão acima do MRL para exposição crônica ao cádmio para todas as faixas etárias em 
Barra Longa e para crianças menores de 11 anos em Mariana. Além disso, afirma que a exposição 
ao cádmio está subestimada e, pelo uso do princípio da precaução, a população acima de 11 anos 
em Mariana também deve ser objeto de ações de saúde específicas. 

Cabe ressaltar que as doses de exposição da Ambios são superestimadas, conforme discutido 
na seção 7.1.2 deste documento. Apesar disso, utilizando as taxas de ingestão de solo e poeira 
atualizadas da USEPA (2017), o MRL de exposição crônica oral ao cádmio também é excedido para 
crianças com menos de 1 ano para Mariana e para todas as faixas etárias de Barra Longa – 
considerando as concentrações máximas detectadas nessas localidades. 

Dessa forma, conforme recomendação da ATSDR (2005), e conforme o discutido no item 7.2 
desse documento, a exposição ao cádmio deve ser avaliada mais detalhadamente. Dentre os fatores 
a serem avaliados estão, por exemplo: avaliação crítica dos estudos que foram utilizados para o 
desenvolvimento do valor de referência de saúde utilizado; comparação das doses de exposição 
estimadas com dados de dose-resposta relevantes para o contaminante estudado para a via de 
exposição avaliada; avaliação de características específicas do contaminante que possam influenciar 
a exposição na área de estudo; e, avaliação de dados disponíveis sobre agravos à saúde das áreas 
estudadas. 

Um ponto a ser também levado em consideração na avaliação da exposição ao cádmio diz 
respeito a comparação com concentrações basais e avaliação de todas as fontes de contaminação 
existentes nas áreas de estudo. A avaliação de concentrações basais é um requisito das Diretrizes 
do MS para ARSH que não é apresentado pela Ambios, assim como a discussão da distribuição 
espacial e temporal dos contaminantes. 

A maior concentração de cádmio detectada no solo em Mariana é de 15,87 mg/kg e em Barra 
Longa é de 22,47 mg/kg. As concentrações basais de cádmio no solo são inferiores a 2 mg/kg, de 
acordo com a Golder (2017a). Cádmio é um metal associado a atividades antropogênicas como 
aplicação de fertilizantes e combustão veicular. Sendo assim, as concentrações de cádmio no solo 
são tipicamente mais altas próximo a rodovias ou onde há atividades agrícolas. Adicionalmente, o 
rejeito não está associado ao cádmio, de acordo com a Golder (2017a). 

7.3.2 Cobre 

A Ambios afirma que as doses de exposição por ingestão estão acima do MRL para exposição 
oral intermediária ao cobre para crianças de até 1 ano de idade em Mariana. Além disso, afirma que 
o período de exposição de interesse é relativo à exposição crônica, para o qual não existe MRL ou 
RfD. Dessa forma, de acordo com a Ambios, na ausência de valores de referência de saúde 
disponíveis, utilizando o princípio da precaução, todas as faixas etárias da população de Mariana 
devem ser objeto de ações de saúde relacionadas à exposição ao cobre. 

Em sua seção sobre cálculo das doses de exposição aos contaminantes de interesse a Ambios 
afirma que a utilização do MRL definido para exposição intermediária “falha ao dimensionar 
adequadamente o risco da ocorrência de efeitos à saúde em situações de exposição crônica” e que, 
em geral, observa-se uma associação positiva entre maior duração de exposição e ocorrência de 
efeitos adversos à saúde. Essa afirmação não está correta, considerando o processo de 
desenvolvimento dos MRLs feito pela ATSDR. 
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Conforme o Apêndice G da ATSDR (2005a), os MRLs são desenvolvidos quando existem 
dados suficientes e confiáveis para identificar órgãos alvo dos contaminantes e/ou os efeitos a 
saúde mais sensíveis relacionados à uma determinada duração de exposição para uma via de 
exposição específica. Dessa forma, a ausência de um MRL definido para exposição crônica não 
necessariamente implica no fato de que a essa exposição estaria relacionada à maior ocorrência de 
efeitos adversos à saúde (como exposto pela Ambios), mas sim que não existem estudos conclusivos 
e confiáveis para permitir a elaboração de MRL para exposição crônica.  

Cabe ressaltar que existem casos para metais, tais como alumínio, nos quais o MRL oral para 
exposição intermediária e crônica são iguais. Tal observação não permite conclusões a respeito da 
magnitude de ocorrência de efeitos adversos à saúde advindos da exposição intermediária e crônica 
ao alumínio, uma vez que devem ser avaliados os estudos utilizados para a derivação do MRL 
selecionado, assim como as premissas utilizadas pela ATSDR para sua elaboração – tais como a 
aplicação de fatores de segurança. 

Adicionalmente, não é correto afirmar que não existe dose de referência oral para cobre. A 
USEPA desenvolveu as tabelas HEAST (Health Effects Assessment Summary Tables), que apresentam 
dose de referência (RfD) oral para cobre, que inclusive é utilizada para a determinação dos valores 
de referência da USEPA denominados Regional Screening Level’s. Conforme exposto anteriormente, 
o uso dos valores de RfD é recomendado pelas Diretrizes do MS. 

Tendo como base o exposto acima, as doses de exposição ao cobre por ingestão de poeira 
são inferiores ao RfD da USEPA e, portanto, cobre não excede o valor de referência de saúde 
disponível. 

7.3.3 Chumbo 

A Ambios conclui que, por terem sido detectadas concentrações de chumbo nas amostras 
de poeira domiciliar coletadas em Mariana e não existindo parâmetros de segurança estabelecidos 
para exposição humana ao chumbo, aplicando-se o princípio da precaução, todas as faixas etárias 
da população exposta em Mariana devem ser objeto de ações específicas de saúde. 

É correto afirmar que não existem valores de referência de saúde (MRL e RfD) para exposição 
crônica ao chumbo. Entretanto, existem metodologias consolidadas e validadas, desenvolvidas pela 
USEPA, para avaliar a exposição ao chumbo em crianças (de 0 a 7 anos) e/ou adultos através dos 
compartimentos ambientais solo e poeira: o modelo Integrated Exposure Uptake BioKinetic (IEUBK) 
para avaliação de exposição de crianças ao chumbo; e o Adult Lead Model (ALM) para avaliação de 
exposição de adultos ao chumbo. As crianças são tipicamente consideradas o receptor mais sensível; 
portanto, se a exposição estimada para crianças não for significativa, é improvável que as exposições 
de adultos sejam relevantes. 

Em particular, o IEUBK é um modelo desenvolvido com base em modelos biocinéticos (PBPK 
– Physiologically Based Pharmacokinetic). Esse modelo é citado pela ATSDR no Perfil Toxicológico 
de Chumbo (ATSDR, 2007) como sendo uma das formas de avaliar a probabilidade de crianças 
abaixo de 7 anos expostas ao chumbo apresentarem concentrações desse metal no sangue que 
excedem um valor de referência. 

O IEUBK considera a exposição através de ar, água, solo, poeira e alimentos. A exposição por 
contato dérmico ao chumbo é considerada de pequena relevância toxicológica. Utilizando dados de 
entrada específicos de cada local estudado, o IEUBK calcula uma distribuição do nível de chumbo 
no sangue em uma população de crianças de 0 a 7 anos. A distribuição calculada utiliza uma média 
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geométrica padrão altamente conservadora, um valor alvo de chumbo no sangue e uma 
porcentagem de excedência desse valor alvo de 2,5% ou 5%. 

O IEUBK é utilizado internacionalmente há décadas, sendo o valor alvo de chumbo no sangue 
definido por órgãos de saúde. Nos EUA, o valor alvo atual do nível de chumbo no sangue é 5 µg/dL, 
valor recentemente atualizado. Em 2012, os EUA utilizavam um valor alvo de chumbo no sangue 
igual a 10 µg/dL. Esse mesmo valor (10 µg/dL) foi selecionado pela OMS em 2010 e não foi revisado 
posteriormente pela organização. 

No Brasil, não existe um valor alvo do nível de chumbo no sangue de crianças. Um estudo de 
2018 publicado por da Rocha Silva et al (2018), com dados de mais de 2.000 crianças em São Paulo, 
obteve um percentil de 97,5% para chumbo no sangue de crianças abaixo de 7 anos de 13,9 µg/dL, 
um valor significativamente acima do valor alvo de 5 µg/dL da CDC (Centers of Disease Control and 
Prevention) dos EUA e da USEPA. 

Os cálculos do IEUBK podem ser facilmente executados para os dados de Mariana e Barra 
Longa; no entanto, um nível alvo de chumbo no sangue deve ser definido. Cálculos iniciais no 
modelo IEUBK foram realizados pela NewFields e indicam que, se um nível alvo de chumbo no 
sangue de 10 µg/dL – valor abaixo dos resultados encontrados na população de estudo de da Rocha 
Silva et al (2018) – fosse utilizado, uma exposição significativa ao chumbo não ocorreria. Um nível 
alvo de chumbo no sangue de 10 µg/dL (comparado ao valor de 5 µg/dL utilizado nos EUA) seria um 
valor apropriado para a realidade brasileira, dado o valor do percentil 97,5% de 13,9 µg/dL 
observado no estudo de da Rocha Silva et al (2018). 

7.3.4 Níquel 

A Ambios afirma que não existem parâmetros científicos de segurança conhecidos para 
exposição ao níquel e que, considerando o princípio da precaução, todas as faixas etárias da 
população expostas em Barra Longa devem ser objeto de recomendações de saúde específicas. 

É incorreto afirmar que não existem parâmetros científicos para avaliar exposição crônica ao 
níquel. A ATSDR possui RMEGs que devem ser utilizados para avaliação das concentrações de níquel 
observadas nos compartimentos ambientais amostrados. 

O RMEG de níquel no solo para crianças é de 1.000 mg/kg. A maior concentração de níquel 
no solo em Mariana é de 5,23 mg/kg e em Barra Longa é de 13,49 mg/kg; e a maior concentração 
de níquel na poeira em Mariana é de 19,65 mg/kg e em Barra Longa é de 142,6 mg/kg. Portanto, 
níquel não é um composto que representa perigo potencial à saúde da população. 

A alergia ao níquel é um problema toxicológico complexo. Nos EUA, o níquel é o alérgeno 
cutâneo mais comumente detectado em crianças submetidas a testes clínicos (Jacob, 2015). O fator 
chave nesta sensibilização é a exposição a objetos de metal que liberam quantidades significativas 
de níquel “livre”, por exemplo, bijuterias/joias – particularmente usadas através de pele perfurada 
(brincos), moedas e brinquedos. A taxa de sensibilização ao níquel normalmente encontrada em 
crianças dos EUA é de aproximadamente 7,6% e taxas semelhantes foram encontradas em todo o 
mundo. 

Uma questão fundamental é a exposição ao níquel através da via de exposição oral em 
crianças já sensibilizadas (alérgicas ao níquel). De acordo com o Perfil Toxicológico para Níquel da 
ATSDR (2005c),  

“embora alguns indivíduos sensíveis possam reagir a doses orais muito baixas de 
níquel, o limiar para dermatite em indivíduos sensibilizados ao níquel aparenta ser 
em torno de 0,01 mg Ni/kg de peso corporal; uma dose de aproximadamente 0,06 
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mg Ni/kg de peso corporal resultará em uma resposta nos indivíduos mais 
sensibilizados.”  

Este limiar é significativamente maior que a maior dose de exposição (0,0017 mg/kgPC, 
considerando o exposto na seção 7.1.2) associada ao níquel em Barra Longa considerando a ingestão 
de solo e poeira. Assim, para aquelas crianças que apresentam sensibilização pré-existente ao 
níquel, a dose potencial de exposição estimada em Barra longa não apresenta risco toxicológico 
significativo. 

Estudos científicos indicam que “a exposição oral antes da exposição sensibilizadora, 
também pode ajudar a prevenir a sensibilização ao níquel em alguns indivíduos” (ATSDR, 2005c, 
página 114). Assim, esses estudos indicam que a indução de tolerância oral (exposição ao níquel por 
indivíduos não sensibilizados) reduz o risco de sensibilização futura ao níquel. 

Desta maneira, utilizar o princípio da precaução como justificativa para considerar todas as 
faixa etárias com exposição significativa ao níquel é incorreto e não justificado por (i) cálculos reais 
da dose de exposição que compreendam crianças alérgicas ou previamente sensibilizadas ao níquel 
e limites de novas exposições que possam desencadear um efeito adverso, e (ii) uma consideração 
do fenômeno de indução de tolerância oral. 

7.3.5 Zinco 

Embora a Ambios tenha selecionado zinco como um contaminante de interesse paras as vias 
de exposição de ingestão e inalação de poeira no passado, presente e futuro, e terem sido calculadas 
doses de exposição ao zinco pela ingestão de poeira, a exposição ao zinco não é discutida na seção 
relacionada às implicações para a saúde humana do Relatório Final. 

A ATSDR possui MRL para exposição oral crônica ao zinco (0,3 mg/kgPC.dia). Ao comparar o 
valor da dose máxima de exposição ao zinco para crianças com menos de 1 ano de idade (levando 
em consideração o discutido na Seção 7.1.2) ao MRL da ATSDR, não se verifica excedência ao valor 
de referência de saúde. Portanto, a exposição ao zinco na poeira não representa um perigo 
potencial à saúde da população. 

Apesar disso, a Ambios cita novamente o zinco como um contaminante de interesse na 
poeira domiciliar em Barra Longa e Mariana no Capítulo VII de seu Relatório Final, que diz respeito 
às conclusões e recomendações de saúde. 

Tendo em vista o exposto acima, zinco não deve ser incluído como um composto de interesse 
na seção de recomendações de saúde apresentadas pela Ambios. 

7.3.6 Considerações Adicionais 

O princípio da precaução é usado como mecanismo para gestão de riscos ambientais, 
objetivando evitar riscos futuros em situações onde não há evidência científica sobre prejuízo 
potencial para o meio ambiente e/ou a saúde humana. Em casos onde há risco potencial à saúde 
humana, as cortes Brasileiras têm apoiado a aplicação do princípio da precaução, o usando para 
fortalecer a necessidade de mais avaliações e estudos técnicos. 

O Relatório Final utiliza este princípio para concluir sobre as implicações na saúde, citando a 
falta de parâmetros conhecidos para a exposição humana e uma subestimativa de exposição para 
os municípios estudados. A Ambios está utilizando o princípio da precaução até mesmo em 
situações onde existem dados científicos para estimar a exposição, por exemplo: os cálculos para 
exposição da Ambios (dados científicos) determinam que concentrações de cobre em Mariana 
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excedem o limite de risco mínimo a saúde para crianças de até 1 ano em casos de ingestão de poeira; 
a partir disto, eles consideram que existe exposição crônica (que não pode ser concluída sem a 
avaliação de dados históricos) e usa o princípio da precaução para extrapolar o risco para todas as 
faixas etárias, e não apenas para ingestão mas para inalação e absorção dérmica. 

A NewFields entende que o princípio da precaução só deve ser invocado quando houver uma 
significante ausência de informações toxicológicas. Esta situação não existe para os COCs 
selecionados pela Ambios. 

7.4 RESPOSTAS ÀS PREOCUPAÇÕES DA COMUNIDADE 

As Diretrizes do MS para ARSH em sua Seção 7.3, afirmam que “deve haver o cuidado de 
nortear as pesquisas e estudos no sentido de não só estabelecer o risco existente para a população 
exposta, mas também procurar as respostas às questões apresentadas pela mesma.” As Diretrizes 
também concluem que: 

“Ao término de todo o estudo de avaliação de risco, a equipe de investigadores 
deve fazer uma reunião com a população, com o objetivo de transmitir todo o 
conteúdo dos estudos. Dados de análises ambientais e de saúde devem ser 
transmitidos de modo consolidado, para que não se crie um clima de conflito 
dentro da comunidade.” (seção 4) 

Diferente da abordagem realizada no levantamento das preocupações da comunidade, na 
qual a Ambios trata as preocupações de Mariana e Barra Longa separadamente, a Ambios responde 
às preocupações de maneira agrupada. Conforme descrito anteriormente, o agrupamento de áreas 
distintas não é recomendado pelo MS, tanto pelo fato de as preocupações das comunidades serem 
distintas, quanto pelo fato de as áreas serem fisicamente diferentes (contaminantes de interesse 
diferentes). Sendo assim, as preocupações devem ser respondidas em separado para cada área de 
estudo. 

As preocupações da comunidade relacionadas a câncer, labirintite, Alzheimer, problemas 
oftalmológicos e o consumo de carne não foram respondidas no estudo da Ambios. 

Os itens a seguir avaliam as respostas às preocupações das comunidades fornecidas pela 
Ambios. 

7.4.1 Poeira 

Quanto às preocupações da comunidade relacionadas à poeira, a Ambios afirma: 

“O presente Estudo de avaliação de risco indica que os problemas respiratórios e 
dermatológicos referidos pela população podem estar associados com a exposição 
à poeira oriunda da lama da barragem, e seus contaminantes específicos.” 

Conforme discutido na Seção 6.4, como a Ambios não considerou localidades de referência 
e o Relatório Final não apresenta uma discussão sobre as concentrações basais da região estudada, 
essa ARSH não permite conclusões sobre a correlação entre as detecções encontradas pela Ambios 
e o rompimento da barragem. Dessa forma, todas as conclusões relacionadas a esta correlação não 
possuem embasamento técnico.  

Em seguida a Ambios afirma que “a poeira domiciliar analisada a partir dos estudos 
ambientais está contaminada por cádmio, chumbo, níquel, cobre e zinco.” Entretanto, a Ambios não 
indica para qual município esta afirmação é aplicável. É importante destacar que os dados de poeira 
de Mariana não apresentam resultados acima do valor de referência para níquel. Da mesma forma, 
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os dados de poeira para Barra Longa não apresentam resultados acima dos valores de referência 
para chumbo. Generalizar os resultados detectados para ambos os municípios não é apoiado pelas 
Diretrizes do MS. 

7.4.2 Dengue, Febre Amarela e Saúde Mental 

As Diretrizes afirmam, em sua Seção 7.3 - Resposta às Preocupações da Comunidade, que o 
objetivo desta seção é “tentar esclarecer algumas dúvidas da população, dentro do escopo de ação 
deste relatório e do que é possível para a equipe.” Como o estudo de ARSH conclui sobre implicações 
à saúde baseados na definição dos contaminantes de interesse, rotas de exposição e populações 
expostas e potencialmente expostas aos compostos químicos, ele não pode concluir sobre doenças 
vetoriais e implicações à saúde mental, já que os contaminantes de interesse não estão relacionados 
diretamente à ocorrência destes agravos. 

É importante salientar que ambos os temas serão estudados nos “Estudos Epidemiológicos” 
a serem contratados pela Fundação Renova através do acordo Fapes e Fapemig, seguindo o 
estabelecido nas Deliberações 106 e 197 do Comitê Interfederativo. 

Além disso, as conclusões apresentadas no Relatório Final para dengue e febre amarela não 
são corroboradas pelos dados apresentados pela própria Ambios: 

a) Dengue: 

Utilizando dados do SINAN, a Ambios realiza uma comparação dos dados de casos 
dengue em 2015 e 2016 para Mariana e Barra Longa e, também, compara estes dados 
com dados de municípios de aporte populacional semelhante a estes. A conclusão 
apresentada pela Ambios para ambos os municípios é que houve aumento nos casos de 
dengue quando se compara 2015 e 2016, mas que este aumento também é evidenciado 
nos municípios de referência, o que indica um aumento generalizado de casos no Brasil 
entre 2015 e 2016. 

Entretanto, para ambos os municípios, a Ambios conclui que estudos detalhados 
deveriam ser conduzidos para realização de uma avaliação adequada. O texto não 
apresenta argumentos para requerer informações adicionais para avaliação da 
ocorrência de casos de Dengue nos dois municípios.  

b) Febre Amarela: 

A Ambios menciona um boletim epidemiológico publicado pelo Ministério da 
Saúde em 2017, que afirma que em 2017 o Brasil passaria por um dos maiores surtos de 
febre amarela da história recente. O texto também salienta que houveram casos de febre 
amarela em municípios vizinhos não atingidos e que muitos casos de Mariana ocorreram 
em localidades não atingidas. 

Para Mariana é concluído que mais estudos são necessários para avaliar a 
situação e para Barra Longa não é apresentada uma conclusão. O texto não apresenta 
argumentos para requerer informações adicionais para avaliação da ocorrência de casos 
de febre amarela nos dois municípios. 
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

As Diretrizes do MS para ARSH reportam que o último capítulo da avaliação deve elaborar 
“conclusões e recomendações para atender aos propósitos da avaliação de risco e discutir as 
preocupações da comunidade”. Para tanto devem ser levados em consideração “as definições de 
saúde da Constituição, os princípios e diretrizes do SUS, as limitações do modelo de avaliação de 
risco e especificidades do processo de adoecimento da população”. A partir dessas premissas e dos 
resultados dos passos anteriores da ARSH, se categoriza o risco do local, e se elaboram 
recomendações para a situação atual. 

O estudo da Ambios discorre sobre as premissas estabelecidas pelo MS. Como exposto no 
presente documento, algumas informações e dados coletados foram mal interpretados, e as 
conclusões do estudo refletem isso. 

A NewFields concorda com a categorização dos locais como Categoria A, porém as ações em 
saúde precisam ser modificadas para englobar as correções necessárias ao estudo da Ambios, 
considerando que, em análise dos dados ambientais apresentados pela Ambios, o único 
contaminante que requer estudos complementares para avaliação da exposição é o cádmio, 
considerando as rotas de exposição ao solo superficial e à poeira domiciliar. 

9. CONCLUSÃO DO PARECER TÉCNICO 

A avaliação do “Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana em Localidades Atingidas pelo 
Rompimento da Barragem de Fundão - MG” (Relatório Final), elaborado pela empresa Ambios 
Engenharia e Processos (Ambios), permite concluir que o estudo foi executado seguindo os passos 
principais recomendados pelas Diretrizes do Ministério da Saúde para avaliação de risco à saúde 
humana (ARSH). 

Entretanto, a avaliação crítica desse estudo observou pontos importantes das Diretrizes do 
Ministério da Saúde para ARSH que não foram abordados ou não foram abordados adequadamente 
pela Ambios. Adicionalmente, foram observadas inconsistências técnicas que requerem revisão por 
parte da equipe técnica da Ambios, antes que o estudo possa ser considerado uma ferramenta 
adequada para tomada de decisão de ações de saúde nos municípios estudados. 

 

 

______________________________ 

Gary Krieger, Vice-Presidente, MD, MPH, DABT, DTM&H 
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MEMORANDO 

De: NewFields 
Para: Kelly Cardoso e Wagner Tonon, Equipe de Saúde da Fundação Renova 
Assunto: Resumo da avaliação do Relatório EPISUS 2016 
Data: 20 de março, 2019 

INTRODUÇÃO 

Esse memorando técnico apresenta a avaliação da NewFields do relatório da EPISUS de 2016, 
intitulado “Estudo sobre o Perfil Epidemiológico da População de Barra Longa – MG, Pós-Desastre, 
2016”, elaborado pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS). 

O Perfil Epidemiológico de Barra Longa de 2016 foi baseado em dois estudos diferentes: 

• Visitas ambulatoriais de janeiro de 2014 a junho de 2016; 

• Estudo transversal da população com 360 pessoas residentes de Barra Longa há pelo 
menos um ano antes do evento; com os seguintes objetivos: 

o Características demográficas da população; 

o Prevalência das principais doenças e agravos; 

o Divisão da população total em “afetados” e “não-afetados” com base em 
critérios de exposição auto reportada aos rejeitos; 

o Características e comparação entre grupos de afetados e não-afetados. 

1 ESTUDOS DE 2016 – REVISÃO DE VISITAS AMBULATORIAIS 

A revisão de registros ambulatoriais abrangeu o período de janeiro de 2014 a junho de 2016. 
A população do estudo foi a população residente de Barra Longa. Este é um estudo descritivo 
delineado sem dados individuais. Os registros das consultas de saúde das unidades de saúde da 
cidade de Barra Longa foram a fonte de dados. Os resumos de dados são “ecológicos” por serem 
medidas agregadas (resumos) de observações derivadas de indivíduos em um grupo (população de 
Barra Longa). Este tipo de delineação de estudo é limitado e não pode gerar riscos relativos ou odds 
ratios de um resultado relativo à exposição. De maneira crítica, a análise dos dados foi baseada em 
(i) “diagnóstico médico” conforme descrito no registro de consulta e/ou (ii) categorização de 
“manifestações clínicas”. Não há mais nenhuma descrição fornecida, o que se caracteriza como um 
problema metodológico, pois: 

• Não se sabe qual tipo de profissional fez o “diagnóstico” – por exemplo, enfermeira, 
médico, assistente de saúde, etc.; 

• Pode haver inconsistências/variabilidades importantes em como um “diagnóstico” 
foi feito e registrado; 

• A classificação de “manifestações clínicas” não é descrita; então provavelmente há 
variação extrema em como esta foi determinada e codificada. 

A revisão da frequência longitudinal de cuidados médicos (Figura 1 do relatório) demonstra 
a questão: 

• As frequências pré-evento de 2015 foram pelo menos 20% superiores a 2014. Não há 
dados de 2015 para novembro (pós-evento, como era esperado). Da mesma forma, 
os dados de dezembro de 2015 são altamente impactados pelo evento; portanto, é 
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lógico supor que houve um aumento significativo na frequência de visitas de 
cuidados em 2015 antes do evento - causa desconhecida; 

• Os dados de 2016 são dados parciais (6 meses) com concomitância de pós-evento e 
estação chuvosa; 

• Existe uma questão relacionada à completude dos dados: (i) para dados de 2014, 74% 
dos registros estão incompletos, (ii) 2015 - 20% e (iii) 2016 - 22%; 

o De fato, os dados de 2014 não são úteis e comparáveis aos dados de 2015 
e/ou 2016; 

o Portanto, a “linha de base” pré-evento deve ser de janeiro a outubro de 2015; 

• Os dados de 2016 são afetados pelo evento, pois (i) recursos médicos adicionais 
importantes foram adicionados em Barra Longa e (ii) a presença de recursos médicos 
tende a criar “demanda de serviço”; 

• A revisão dos dados de “prevalência de diagnóstico” confirma a precaução que deve 
ser exercida: 

o O conjunto de dados de 2014 é quatro vezes menor que os dados de 2015; 

o Os dados de “diabetes” – um “aumento” de 10 vezes de 2014 para 2015 
ilustra os problemas de comparabilidade; 

• Assumindo que 2015 (janeiro a outubro) é de fato a “linha de base” pré-evento, 
temos indicações que uma carga significativa de doenças estava presente em Barra 
Longa relacionada a problemas respiratórios e cardiovasculares; 

• Comparação entre 2015 e 2016 é difícil pois os períodos de tempo são diferentes; 

• As diferenças extremas entre maio de 2015 e maio de 2016 são concomitantes com 
a mudança na prestação do serviço. 

Concomitâncias ocorrem quando uma variável é associada com a exposição e também 
influencia o resultado da doença. 

A comparação entre Dengue de fevereiro de 2016 e fevereiro de 2015 mostrada no relatório 
da EPISUS é enganosa e carece de contexto. Dados de casos de Dengue de Minas Gerais (MG) vindos 
da Secretaria de Saúde (2012-2016) são mostrados na Figura 1. 

Figura 1: Dados de casos de dengue em Minas Gerais. 

 
Fonte: Boletim epidemiológico de monitoramento dos casos de Dengue, Febre Chikungunya e 
Febre; Zika. Nº 20, Semana Epidemiológica 21, 23/05/2016. 

Esses dados ilustram inequivocamente que houve um aumento de 15 vezes nos casos de 
Dengue relatados entre fevereiro de 2015 e fevereiro de 2016 em todo MG. Portanto, é óbvio que 



Parecer Técnico: Avaliação do “Estudo de ARSH em Localidades Atingidas pelo Rompimento 
da Barragem do Fundão – MG” - Apêndice I  

NewFields Brasil    Rua Bento Gonçalves, 1731, Sala 181 - Centro, Novo Hamburgo, RS, 93410-395    T. (51) 3066 4870 / (51) 3036 4970 3/4 

(i) houve um aumento geral significativo de Dengue, ou seja, uma “epidemia” em todo MG e (ii) 
Barra Longa tinha recursos médicos significativamente mais disponíveis para a busca e notificação 
de casos. 

Os dados reais do SINAN para Barra Longa para o mês de fevereiro de 2016 relatam apenas 
77 casos de dengue, e não “123”, conforme o relatório EPISUS. A provável diferença é que EPISUS 
combinou dados de casos registrados com dados de casos suspeitos, o que inflou os números 
globais. 

Os dados de dengue de Barra Longa não indicam necessariamente um surto de Dengue 
relacionado ao evento: 

• Houve um grande aumento geral nos casos em MG entre 2016 e 2015 - 
aproximadamente 15 vezes; 

• O relatório EPISUS mistura casos suspeitos com registrados, que inflacionam 
artificialmente a carga do caso. 

No geral, os dados da revisão de pacientes ambulatoriais do EPISUS de 2016 devem ser 
usados de forma cética e cautelosa, se forem usados. Como um estudo descritivo básico para a 
população de Barra Longa, essa delineação não pode gerar riscos numéricos individuais 
relacionados a uma métrica de exposição. 

2 ESTUDOS DE 2016 – ESTUDO TRANSVERSAL 

Um estudo transversal geral (isto é, um “registro fotográfico”) foi realizado para: 

• Descrever características demográficas gerais de Barra Longa; 

• Estimar prevalência de doenças; 

• Fornecer uma triagem para depressão e dependência ao álcool; 

• Identificar características de indivíduos vivendo na “área afetada”; 

• Fazer recomendações. 

O período do estudo foi pré-evento, adicionado de novembro 2015 a julho de 2016. Utilizou-
se uma amostra populacional de 360 indivíduos. Várias exposições críticas e “definições” 
geográficas foram utilizadas neste estudo para definir e categorizar os indivíduos por “exposição”: 

• Afetados – residência impactada diretamente pelos rejeitos/lama e/ou localizada 
nos arredores de áreas diretamente impactadas; 

• Não-afetados – não impactado diretamente pelos rejeitos/lama e/ou não localizado 
nos arredores de áreas diretamente impactadas. 

Os dados demográficos indicaram que a população total do estudo era uma população mais 
velha (idade mediana de 49 anos) com baixos níveis de escolaridade (72% com ensino fundamental 
ou menos). A maioria dos entrevistados era rural (59%) versus urbana (40%). Os moradores urbanos 
viviam todos na “cidade central”. 

75 dos entrevistados da pesquisa foram identificados como afetados, contra 285 não 
afetados. Esses resultados indicam que a maioria dos moradores do Barra Longa em geral não foi 
diretamente afetada. Este número é consistente com o cadastro da Renova (porcentagem de 
pessoas cadastradas em Barra Longa versus população total) e é consistente com o mapeamento 
da lama/rejeito, que demonstrou extensão limitada. 
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Houve uma diferenciação (estatisticamente significativa) entre os residentes nas áreas 
afetadas versus não afetadas com base na exposição à lama, água + lama e poeira. A “percepção de 
saúde” positiva auto reportada entre afetados e não afetados foi idêntica. Em termos de “sinais e 
sintomas” auto reportados, houve uma diferença entre afetados e não afetados para (i) 
irritabilidade, (ii) insônia e (iii) dor muscular. Não houve diferença para a outra lista de 
sintomas/sinais incluindo: 

• Dores nas juntas; 

• Coriza; 

• Febre; 

• Olhos irritados; 

• Tosse; 

• Cansaço; 

• Fraqueza; 

• Dor de garganta; 

• Dor de cabeça; 

• Falta de apetite. 

Em termos das diferenças no “diagnóstico médico” entre afetados e não afetados, o achado 
positivo foi relacionado à dengue e possivelmente à dermatite. Os números de casos dos outros 
diagnósticos, incluindo doença respiratória e rinite de depressão, foram baixos e não significativos 
estatisticamente. Da mesma forma, o uso de álcool, tabagismo e uso de drogas ilícitas e aumento 
do uso de medicamentos de prescrição importantes (medicamentos ansiolíticos, antidepressivos, 
anti-hipertensivo) não foram estatisticamente diferentes. 

Os achados gerais devem ser interpretados com cautela, pois a maioria dos entrevistados 
não foi afetada (285/360); portanto, pode-se argumentar que a população de estudo “afetada” é 
desequilibrada (muito pequena) em relação ao grupo não afetado. A observação de que a proporção 
de não afetados para afetados foi de quase 4:1 é impressionante e desmente os argumentos de que 
toda a comunidade de Barra Longa foi impactada, pelo menos conforme definido neste estudo. 
Como discutido anteriormente, os resultados da dengue devem ser amplamente desconsiderados, 
uma vez que a dengue é em grande parte uma doença urbana e houve um grande surto de dengue 
em MG em 2016. 
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MEMORANDO 

De: NewFields 
Para: Kelly Cardoso e Wagner Tonon, Equipe de Saúde da Fundação Renova 
Assunto: Resumo da avaliação do Relatório EPISUS 2018 
Data: 19 de março, 2019 

INTRODUÇÃO 

Este memorando técnico apresenta a avaliação da NewFields do relatório EPISUS’s 2018 
intitulado “Dois anos pós-desastre da barragem do Fundão: perfil epidemiológico e toxicológico da 
população de Barra Longa, MG, 2018”, elaborado pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do 
Ministério da Saúde (MS). 

O estudo de acompanhamento de 2018, geralmente semelhante ao estudo de 2016, mas 
com alguns acréscimos relacionados à toxicologia: 

• Visitas ambulatoriais de julho de 2016 a maio de 2018; 

• Levantamento transversal da população de 362 indivíduos com estes resultados 
específicos de interesse: 

o Prevalência de “doenças” agudas e crônicas auto reportadas; 

o Prevalência do “agravamento” de “doenças” auto reportadas;  

o Prevalência de exposição aos rejeitos da barragem; 

o Prevalência de “sinais e sintomas” auto reportados após o Evento; 

o Prevalência de abuso de álcool e tabaco; 

o Prevalência de triagem positiva para depressão e Transtorno de Estresse Pós-
Traumático (TEPT); 

o Prevalência de “envenenamento” por metais pesados baseado em 
classificação sindrômica. 

Em maio de 2018, um time da SVS/MS executou uma nova investigação em Barra Longa, com 
estes objetivos:  

• Descrever o perfil das visitas de atenção primária; 

• Caracterizar o perfil de saúde da população;  

• Estimar a prevalência de intoxicação por metais pesados. 

O estudo da visita de cuidados primários foi semelhante ao estudo de 2016 em sua 
concepção e execução. No entanto, o levantamento populacional do estudo de 2018 foi diferente 
do levantamento transversal de 2016. 

1 ESTUDOS DE 2018 – ESTUDO AMBULATORIAL DESCRITIVO  

O estudo ambulatorial de 2018 foi uma continuação da investigação de 2016. O período do 
estudo foi de julho de 2016 a maio de 2018; a investigação geral incluiu registros de janeiro de 2014 
a junho de 2015 (ou seja, o estudo de 2016). Idêntico ao estudo de 2016, o diagnóstico médico de 
“manifestações clínicas” foi usado como resultados chave. No estudo de EPISUS 2016 houve uma 
questão significativa relacionada à completude de registros que foi documentada (74% incompletos 
em 2014). Os registros de 2015 e 2016 foram melhorados; no entanto, os percentuais incompletos 
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foram de 20% e 22%, respectivamente. O estudo de 2018 não afirmou a “incompletude” global para 
os dados dos anos de 2016, 2017 e 2018, o que é considerado uma omissão técnica significativa. 

O número total de visitas aumentou em 15% de 2014 a 2015, 12% de 2015 a 2016 e 23% de 
2016 a 2017. A tendência mensal de visitas geralmente mostrou um aumento nas visitas durante os 
primeiros seis meses do ano comparado aos últimos seis meses. Mulheres consistentemente 
dominaram as visitas (62-64%). Pela área de visita (rural versus urbana) houve uma mudança 
marcante no padrão de visitas, ou seja, uma reversão de visitantes rurais para urbanos. O padrão 
de diagnóstico das visitas deve ser baseado em 2015 até o meio do ano de 2018, já que o nível de 
incompletude para 2014 foi extremamente alto. Usando o ano de 2015 como linha de base de 
referência, houve mudanças marcantes no padrão registrado para vários diagnósticos: (i) doença 
respiratória superior, (ii) hipertensão, (iii) diabetes, (iv) “transtorno mental” e (v) dengue (conforme 
observado anteriormente no estudo de 2016). O padrão de “sinais e sintomas” encontrados foi 
dominado por tosse, dor de garganta, dor de cabeça e coriza (irritação na membrana nasal). 

O estudo ambulatorial de 2018 é um exercício de relato descritivo simples. Similarmente ao 
estudo de 2016, a versão de 2018 sofre das mesmas falhas metodológicas relacionadas à precisão 
e consistência dos diagnósticos e sinais/sintomas. Como um estudo descritivo básico para a 
população de Barra Longa, este design não pode gerar riscos numéricos individuais relacionados a 
uma métrica de exposição. 

2 ESTUDOS DE 2018 - PESQUISA POPULACIONAL 

O inquérito populacional de 2018 foi uma amostra aleatória probabilística, estratificada por 
zona de residência, totalizando 362 entrevistas. O estudo parece ter sido desencadeado como uma 
“resposta” à pesquisa do Greenpeace/ISS, e não como um acompanhamento longitudinal da 
pesquisa transversal de 2016, ou seja, tanto a métrica de exposição subjacente quanto o conjunto 
de resultados foram diferentes do estudo de 2016. A estratificação geográfica foi baseada em 
urbano (258) versus rural (104) que foi substancialmente diferente do estudo de 2016. Os resultados 
de interesse foram: 

• Prevalência de doenças agudas e crônicas auto reportadas; 

• “Agravamento” auto reportado das mesmas doenças; 

• Prevalência auto reportada de exposição aos rejeitos da barragem; 

• Prevalência auto reportada de “sinais e sintomas” após o Evento; 

• Prevalência auto reportada de álcool (questionário CAGE) e uso de tabaco (baseado 
em instrumentos de pesquisa padrão); 

• Triagem para depressão (baseado em questionário da OMS) e TEPT; 

• “Intoxicação por metais pesados” baseada em categorias sindrômicas amplas. 

A “intoxicação por metais pesados” foi definida utilizando estas três categorias de sinais e 
sintomas agrupados: 

1. Clínica compatível com sintomas neurológicos: fadiga, falta de apetite, exaustão, dor 
de cabeça, dormência, artralgia, irritabilidade, tremores. Metais provavelmente 
envolvidos: manganês, chumbo e mercúrio; 

2. Clínica compatível com sintomas respiratórios/alérgicos: falta de ar, tosse, dor de 
estômago, comichão, lesões ou manchas vermelhas na pele. Metais provavelmente 
envolvidos: cromo, níquel; 
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3. Clínica com sintomas gastrointestinais: sonolência, diarreia, náusea/vômito, dor de 
estômago, dor de garganta. Metais provavelmente envolvidos: arsênico, cobre, 
zinco. 

A intoxicação por metais pesados cita a ATSDR (Agência para Registro de Doenças e 
Substâncias Tóxicas) como fonte de referência; no entanto, os perfis toxicológicos da ATSDR todos 
enfatizam a importância do paradigma “exposiçãodoseresposta”. A relação sequencial entre 
exposição, dose e resposta (efeito na saúde) é ausente da abordagem sindrômica da EPISUS. Um 
“positivo” é declarado se um indivíduo se encaixa em uma destas categorias. Toxicologicamente, as 
categorias definidas não têm sentido, completamente arbitrárias e sem uma medida objetiva de 
exposição-dose. 

O estudo populacional de 2018 foi dominado por mulheres (64%) mais velhas (idade média 
54). A idade, sexo, demografia rural versus urbana e situação financeira foram marcadamente 
diferentes do que a pesquisa transversal de 2016 (Tabela 1). 

Tabela 1: Comparação de Estudo Demográfico 

 Pesquisa 2016 Pesquisa 2018 
Idade (média) 49 54 

Rural (%) 60 29 
Sexo (% feminina) 65 51 
Ensino Médio (%) 22 27 

Atualmente trabalhando (%) 32 38 
Renda per capita média (R$) 600 666 

Samarco Card (%) 8 59 
Bolsa Familia (%) 27 46 

A comparação entre exposição a rejeitos de barragem entre os dois estudos é ilustrada na 
Tabela 2. 
Tabela 2: Comparação de exposição entre estudos de 2016 e 2018 

 2016 Afetados 2016 Não afetados Estudo 2018  
Lama (%) 61 28 52 

Lama + água (%) 19 6 29 
Poeira (%) 95 64 89 

Comparação de exposição entre os dois estudos é extremamente difícil como ambas as 
distribuições geográficas e as definições de exposição foram diferentes. O estudo de 2018 tinha um 
marcante viés urbano. Em contraste o estudo de 2016 era uma pesquisa da população em geral 
onde a maioria dos indivíduos não eram afetados pela exposição. 

Os diagnósticos auto reportados para o grupo do estudo de 2018 antes e após o evento são 
demonstrados abaixo. 
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Figura 1: Diagnoses auto reportadas no estudo de 2018 

 
Fonte: EPISUS, 2018. 

As doenças mais frequentemente diagnosticadas após a ruptura foram Infecção do Trato 
Respiratório Superior (13,5%), dermatite (10%), alergia (9,6%) e “parasitas” (8,3%). O agravamento 
dessas doenças foi estatisticamente associado à exposição a materiais de rejeitos. Nenhum dos 
“sinais e sintomas” relatados foi estatisticamente associado à exposição a rejeitos. 

Haviam 107 (34.7%) pessoas com triagem positiva para depressão; destes, 43 (40.9%) tinha 
recebido uma diagnose de depressão pré-Evento. Sessenta e três indivíduos tiveram triagem 
positiva para TEPT com 32 (11.8%) destes indivíduos tendo recebido uma diagnose prévia de 
depressão. 

4.5% dos 134 respondentes que utilizam álcool reportaram um aumento pós-Evento. 
Dezenove por cento dos 46 indivíduos que fumam reportaram um aumento no consumo de cigarros.   

A abordagem “sindrômica” a intoxicação por metais pesados identificou muito poucos 
indivíduos (Figura 2). Os dados de biomonitoramento não foram reportados. As descobertas 
mínimas não são surpreendentes, dada a base toxicológica extremamente fraca para atribuir 
“categorias de abordagem”. 

Figura 2: Prevalência de abordagem sindrômica para intoxicação por metais pesados. 

 
Fonte: EPISUS, 2018. 

No geral, a pesquisa de 2018 é difícil de comparar com o estudo de 2016, já que o design, a 
demografia, a classificação geográfica, a exposição e os resultados para a população pesquisada são 
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diferentes. A pesquisa de 2016 tem um design, exposição e estrutura de resultados superiores. No 
entanto, a falta de comparabilidade geral é um problema significativo, uma vez que não é possível 
fazer avaliações longitudinais. 
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Contestação Crítica ao Relatório do Instituto Saúde e Sustentabilidade de 
Autoria da Dra. Evangelina Vormittag, acerca do Município de Barra Longa, 

Estado de Minas Gerais 

 

 “If trust is lacking, no form or process of communication will be satisfactory. 

Trust is more fundamental to conflict resolution than is risk communication” 

“Se não houver confiança, nenhuma forma ou processo de comunicação será 

eficaz.  Confiança é mais fundamental para a resolução de conflitos do que a 

comunicação de riscos.”        - Paul Slovic: “The Perception of Risk” 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A arte e a ciência da Medicina e seu exercício requerem elevado apuro, preparo e 

compromisso com a ética, a verdade e o conhecimento. Mais que qualquer outra 

atividade profissional, lidar com o que o ser humano tem de mais precioso, sua própria 

vida e o gozo dela com saúde plena, exige dos praticantes desta nobre arte elevado 

afinco e constante aprimoramento dos conhecimentos científicos e raciocínio claro com 

o objetivo da preservação da saúde, a prevenção das causas e situações que ameaçam 

a vida e a cura das moléstias quando o aflige. Há absoluta necessidade da ética e do 

moral do médico ao lidar com as situações que exigem sua intervenção, intervenção esta 

pautada no respeito aos conhecimentos médico-científicos sempre atualizados e na 

medicina baseada em evidências. As conclusões alcançadas quando respeitado o 

compromisso com o rigor da ciência e código da ética médica devem ser expressas clara 

e objetivamente. Disseminar, mesmo que subliminarmente, de que uma pessoa ou uma 

população está correndo sério risco de saúde, de adquirir doença cancerosa, de sofrer 

lesão neurológica grave ou irreversível, baseado em uma dúzia de análises laboratoriais 

de duvidosa qualidade e sem o devido embasamento científico é atentar contra os mais 

básicos princípios da ciência e da ética profissional.  

A Toxicologia Clínica é uma ciência e especialidade médica, que requer seriedade, 

ponderação, elevado discernimento científico e sólidos conhecimentos clínicos, 

sobretudo dos efeitos tóxicos das substâncias químicas no meio ambiente, na fauna e na 
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flora expostas e, por fim, no organismo humano. Deve apoiar-se em medicina baseada 

em evidências. Este conceito é importantíssimo, pois a “intoxicação” só ocorre quando 

um ser vivo, e principalmente o ser humano, é exposto a quantidades elevadas de 

determinadas substâncias e que resultem em sintomas clínicos. Para causar intoxicação 

crônica, a grande maioria destas substâncias requer convívio frequente ou até diário. A 

exposição mesmo corriqueira aos compostos químicos pode não causar sintomas 

clínicos dependendo da quantidade ou dose, da concentração, das circunstâncias, da 

frequência da exposição e das características peculiares de cada pessoa, mas sobretudo 

das propriedades físico-químicas da substância toxicante.   

A causa de uma doença de natureza exógena, como por exemplo uma doença infecciosa, 

seja ela bacteriana, viral, micótica, parasitaria, assim como as doenças tóxicas, seja por 

composto químico, ionizante, ambiental, exotoxina ou veneno natural, deve estar 

presente no local da exposição, e EM QUANTIDADES OU CONCENTRAÇÕES 

SUFICIENTES, para penetrar o corpo. Assim, na meningite, na pneumonia ou na infecção 

cutânea, é necessário demonstrar cabalmente a presença do micro-organismo nos 

tecidos, em especial nos órgãos afetados. Portanto, a simples presença da bactéria 

Neisseria meningitidis, agente etiológico e causador da temida meningite bacteriana 

grave, na orofaringe de uma criança com febre, sem sinais meníngeos, não é suficiente 

para resultar no diagnóstico de meningite. É necessário demonstrar a presença do 

micróbio invasor no líquido cefalorraquidiano, ou por provas laboratoriais próprias, que 

indiquem NÍVEIS SOROLÓGICOS COMPATÍVEIS. Isto vale para qualquer doença 

infecciosa, seja AIDS, tuberculose, infecções de pele, amigdalites comuns. A infecção 

pode ser local e circunscrita a um órgão, e.g. pneumonia no pulmão ou cistite na bexiga, 

ou generalizada e espalhada por todo o corpo (septicemia). 

Assim, também nas doenças de natureza tóxica, em primeiro lugar, deve ser constatada 

a presença física do material contaminante, em quantidades ou concentrações 

suficientes, para ser absorvido e assim adentrar o corpo. A “vítima” tem que estar 

presente, naquele momento (agudo) ou repetidamente (crônico). Uma vez dentro do 

corpo, a substância deve atingir níveis suficientes para causar doença aguda ou crônica, 

ou estar presente nos diversos tecidos, e causando distúrbios característicos daquela 
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contaminação. Assim, apenas afirmar que uma pessoa tem ferro, alumínio, selênio, 

níquel ou manganês no corpo não se caracteriza contaminação. É necessário comprovar 

que os níveis sanguíneos ou plasmáticos são compatíveis com determinados sintomas 

típicos deste metal. Não se pode dizer que cobalto cause pancreatite, ou ferro cause 

cistite porque não há nenhum caso desses na literatura médica mundial. Adicionalmente, 

o paciente deve ser suscetível aos efeitos tóxicos, para sua idade, gênero, ocupação e 

características individuais de suscetibilidade. Quanto à substancia tóxica, deve ser 

registrado na literatura médica e nas crônicas científicas que ela está de fato associado 

às lesões naqueles órgãos. Exemplo cabal disto é a associação de fumo com câncer de 

pulmão. Nem todos que fumam, mesmo se intensamente, terão obrigatoriamente câncer 

de pulmão. Porém, é fato que as pessoas que fumam têm maior risco de desenvolver 

esta malignidade, cerca de 5 a 10 vezes maior. Portanto, pode-se concluir que há muitas 

pessoas que foram expostos aos fatores cancerígenos e não apresentam nenhum efeito 

nem sintoma de câncer. A simples constatação de níveis elevados de um metal, por 

exemplo níquel, sem antes realizar uma anamnese rigorosa, nem descrever o necessário 

exame clínico minucioso e não pedir outros exames complementares específicos, não 

permite ao profissional competente, comprometido com seriedade científica e a ética 

médica, alardear que a pessoa está “doente”.  

Da mesma forma, afirmar que a presença de níveis baixos de determinadas substâncias 

pelo exame laboratorial pontual, sem demonstrar um quadro evolutivo das mesmas, nem 

descrever as manifestações clínicas compatíveis e que isto pode ser a causa dos 

sintomas alegados é faltar com a verdade científica, assim como alegar que os níveis 

baixos foram causados pela elevação de outras, sem basear-se na literatura pertinente. 

Afirmar que níveis baixos de zinco e cobre são causas de sintomas, sem os especificar, 

é falha grave com a seriedade científica. 

Como descreveu A.B. Hill na sua dissertação em 1965: The environment and disease: 

association or causation?, onde definiu uma serie de princípios (guidelines) para avaliar 

fatores causais, i.e. se uma conexão etiológica entre uma exposição em especial e um 

determinado resultado, condição ou doença pode ser cientificamente estabelecida. Estes 

critérios podem ser resumidos nos seguintes termos: 
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1. Força da associação (relação entre variáveis independentes e dependentes) 

2. Consistência dos achados (replicação dos resultados por diferentes métodos) 

3. Gradiente biológico (força da relação dose-resposta)  

4. Sequência temporal (fator[es] causal[is] antes do efeito ou sintoma) 

5. Plausibilidade biológica ou teórica (mecanismo de ação) 

6. Coerência com conhecimentos e fatos (nenhuma hipótese discordante) 

7. Especificidade da associação (a causa está fortemente ligada ao resultado). 

 

O RELATÓRIO DO INSTITUTO SAÚDE-SUSTENTABILIDADE 

O Relatório do Instituto Saúde-Sustentabilidade (ISS), intitulado “Relato dos resultados 

clínicos toxicológicos para metais realizados em 11 moradores de Barra Longa”, contem 

53 páginas, das quais 10 (dez) páginas descrevem os objetivos e resultados da pesquisa 

através de um questionário tipo “autoavaliação quanto aos efeitos na sua saúde e ao 

atendimento às suas necessidades que lhes garantissem a saúde e bem- estar” em 507 

indivíduos de 223 famílias e os resultados de mineralograma sanguíneo em 11 pessoas, 

16 (dezesseis) páginas dedicadas a uma proposta de pesquisa adicional a ser realizada 

pelo próprio ISS, 21 (vinte e uma) páginas de descrição de levantamentos na literatura 

sobre os efeitos dos níveis excessivos de níquel e de arsênio no organismo e da 

deficiência de zinco e uma página final com as referências bibliográficas.  

 

1. Pesquisa de Avaliação de Saúde da População de Barra longa e Adendo de 

Exames (10 páginas) 

Foram realizadas entrevistas de autoavaliação em 507 indivíduos de 223 famílias na área 

urbana da cidade de Barra Longa e nas comunidades rurais de Gesteira e Barretos entre 

outubro de 2016 e janeiro de 2017. Os resultados demonstraram que 65% informou que 

estavam melhor ou igual que antes do desastre e 35% respondeu que estavam piores  

ou muito piores que antes. Dos sintomas informados, 83,4% (423 indivíduos) referiu 

sintomas emocionais ou comportamentais, muito embora a maioria destes havia 

informado de estar igual ou melhor do que antes do acidente. A segunda queixa mais 

frequente era do sistema respiratório e seguido quase empatado a queixas do sistema 
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osteoarticular. O relatório afirma que “observou-se não haver diferenças entre os 

acometimentos da população diretamente exposta à lama, residentes próximos ao rio e 

demais moradores em outros locais da cidade, provavelmente devido à poeira na bacia 

área local”. A própria pesquisadora do estudo informa que os sintomas “são inespecíficos, 

quer dizer, podem ocorrer em uma série de situações e doenças”, não sendo respaldado 

por exames que possam correlacionar diretamente os sintomas aos seus respectivos 

fatores nosológicos nem etiológicos. Vale ressaltar que em qualquer pesquisa de queixas 

da população urbana sempre predominam os problemas neuropsíquicos, seguido dos 

respiratórios, cardiovasculares e osteoarticulares. É notório que queixas neuropsíquicas 

vagas predominam nestes tipos de questionários de autoavaliação, independente de 

fatores ou ocorrências. 

Na segunda parte desta pesquisa, foram colhidas amostras capilares e de sangue em 11 

(onze) indivíduos entre 2 e 92 anos em 28 de março de 2017. Os exames de 

mineralograma no sangue foram analisados em janeiro de 2018, ou seja, 9 meses depois, 

no Laboratório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo 

em Ribeirão Preto. Os exames capilares ainda não foram analisados. 

  

 

 

Refere que as amostras foram confirmadas em dois laboratórios, mas não indica quais. 

Chama a atenção alguns fatos desta fase de coleta de informações da população e das 
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amostras das matrizes biológicas que requerem esclarecimentos adicionais: (a) Como foi 

idealizado a distribuição da população para realizar o levantamento das informações dos 

sintomas referidos? O n de 507 questionários numa população de 5720 habitantes é 

estatisticamente relevante? Como foi planejada a distribuição dos questionários na área 

geográfica que seria representativa da população?; (b) O questionário de autoavaliação 

foi realizado aproximadamente um ano após o acidente e em apenas 190 desta 

população [37,4%] houve queixas clínicas, o que contrasta com a afirmação no relatório 

de que “a lama da barragem, ainda em grande magnitude...acabou espalhando para 

várias partes da cidade”, sugerindo certa exageração; (c) O número de indivíduos que 

aceitaram fornecer amostras biológicas (capilar e sangue) para análise de metais é muito 

pequeno, apenas 11 (onze), “por escassez de recursos”(sic). Teriam seus resultados 

qualquer significância (estatística) por não possuir o n suficiente nem ter feito a seleção 

aleatória ou representativa?; (d) Não há informações dos locais de habitação dos 

voluntários que forneceram as matrizes. Várias tentativas para obter os dados dos 

voluntários, sem suas identidades, como idade, sexo, local aproximado de habitação e 

até os valores obtidos nas análises dos mineralogramas sanguíneos, necessários para 

uma avaliação mais objetiva da extensão dos danos, foram recusadas sob a justificativa 

de manter o sigilo deles. Após muita insistência, os valores obtidos foram enfim 

fornecidos em 26 de abril último (tabela acima); (e) Sabe-se que as matrizes foram 

obtidas de voluntários que aceitaram fornecer as matrizes espontaneamente, e não de 

pessoas representativas através de distribuição aleatória como se exige em análises 

demográficas. Portanto, causa grande estranheza e enorme perplexidade ao avaliar os 

valores dos mineralogramas dos 11 indivíduos. Todos eles, isto é, todos os onze, 

apresentaram supreendentemente níveis muito elevados de níquel. Vale dizer que o 

Relatório reportou que 100% dos indivíduos apresentaram uma grave anormalidade no 

mineralograma com teores de níquel sanguíneo entre 140% a 450% maior que o nível 

máximo normal. Pesquisadores acostumados com apresentação dos parâmetros de 

substâncias nas matrizes biológicas geralmente deparam-se com níveis anormais mais 

largos, i.e. alguns com concentrações próximas ou dentro da normalidade e outros mais 

afastados. Mas o mais estranho nesta pesquisa é que os 100% da amostra tiveram níveis 

elevadíssimos. É como dizer que numa loteria TODOS FOSSEM PREMIADOS E COM 
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VALORES ALTÍSSIMOS! Isto não é apenas inverossímil, mas é praticamente impossível 

de ocorrer em qualquer estudo científico sério. Vale dizer que se estes dados fossem 

extrapolados à população de Barra Longa, e é isto que se infere neste relatório, todos os 

habitantes desta pequena cidade estariam intensamente contaminados por níquel e, 

como a autora do relatório sugeriu com grande alarde e alarme, teriam risco de 

desenvolverem câncer. Será que este parâmetro passou desapercebido pela equipe do 

Instituto Saúde e Sustentabilidade, inclusive pela pesquisadora mestre e doutora em 

Estatística, além da autora do Relatório? Só este fator colocaria sérios questionamentos 

e dúvidas acerca do planejamento da pesquisa, das coletas das matrizes, dos métodos 

analíticos e das conclusões finais, ou seja, de toda a cadeia de custódia das amostras. 

Por fim, é importante informar que nem níquel e tampouco o arsênio fazem parte dos 

constituintes primários do rejeito. Igualmente importante afirmar que arsênio e níquel são 

constituintes da mineralogia de solos na região de Mariana e Barra Longa, presentes desde 

a formação geológica há milênios. Os estudos de Deschamps (2002) e Mello et al (2005 e 

2007) indicam a presença de arsênio nas águas e nos sedimentos da região nordeste de 

Minas Gerais, antes mesmo do acidente de Mariana em 2015. A Tabela 1 (abaixo) 

demonstra que a composição do solo de Mariana tem menos arsênio e níquel que o 

restante do Quadrilátero Ferroso. (Deschamp,2002). 
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ANÁLISE CRÍTICA DAS CONCLUSÕES TOXICOLÓGICAS 

 

Em primeiro lugar, vale ressaltar que o exame de mineralograma sanguíneo e capilar, por 

si só, carece de qualquer base para diagnosticar ou inferir contaminação ou doença. Isto 

já é mais que ponto pacifico pelos inúmeros trabalhos e meta-análises publicados na 

literatura internacional. É consenso entre a comunidade científica que o mineralograma 

só teria algum valor se estiver acompanhado de quadro clínico sugestivo com sintomas 

pertinentes no paciente. Mesmo em estudos populacionais, serve apenas para indicar 

possível risco de exposição na comunidade. Como apresentado neste relatório, com a 

ressalva acima, pelo número limitadíssimo de análises, com resultados laboratoriais 

questionáveis e ausência de planejamento distributivo, sem estabelecer qualquer nexo 

causal, serviu somente para criar aflição, alarme e pânico na população, que não possui 

condições de corrigir ou redimir a situação. Talvez teria sido melhor não tê-lo realizado. 
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É fato reconhecido que o mineralograma sanguíneo e capilar não pode servir de base 

para o diagnóstico de intoxicação aguda nem crônica. Este fato foi também afirmado pela 

Plenária do Conselho Regional de Medicina de São Paulo em 08/03/2016 sobre o valor 

do mineralograma no diagnóstico de doenças ocupacionais. Embora este relatório do ISS 

não representa uma situação de medicina do trabalho, os princípios e a aplicabilidade 

deste parecer da CREMESP são pertinentes e abrangem o exame de mineralograma em 

si. Declara na Ementa: O diagnóstico de intoxicação crônica por produtos químicos 

não pode ser estabelecido apenas por mineralogramas sanguíneo e capilar. A 

integra do parecer do CRM-SP está no Anexo 1.  

 

Quanto as inferências do relatório do ISS quanto ao risco de intoxicação por metais 

pesados, em especial o excesso de níquel e arsênio e a deficiência de zinco, serão 

abordados especificamente a seguir: 
 

A. O EXCESSO DE NÍQUEL 

A exposição ao níquel em situações não ocupacionais ocorre principalmente pela 

ingestão de água e alimentos contaminados, em especial o níquel presente nos 

encanamentos, pelo contato com joias, aviamentos e armarinhos de roupas, 

moedas, cigarro, entre outras. É considerado um provável microelemento 

essencial, isto é, necessário em pequenas quantidades. Os únicos relatos de 

casos de câncer na literatura médica são todos devidos à exposição ocupacional, 

entre trabalhadores expostos ao pó e vapor metálico em condições insalubres. 

Não há nenhum caso nem referência de câncer não ocupacional, mesmo em 

grandes fumantes, na literatura médica internacional apontando a relação de 

risco de câncer e os níveis de níquel em pessoas expostas não 

profissionalmente (MICROMEDEX Healthcare Series 2017, vol. 174). A ênfase 

colocada no relatório do ISS, com certo grau de exagero dos riscos de câncer para 

uma população leiga, leva uma mensagem inverídica e alarmante de urgência e 

morbidez, podendo gerar pânico e intensa aflição. O papel de qualquer 

profissional, e do médico em especial, é de transmitir segurança, apontando os 

riscos reais de uma doença, avaliando as causas e identificando os sintomas na 
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população exposta e afetada. Ainda mais se o relatório não aborda que parte da 

população está sujeita ao maior risco, em que parte do município onde residem 

exista maior concentração de níquel com potencial carcinogênico (que não seriam 

bijuterias, moedas, alimentos e águas contaminados), quais os sintomas de 

intoxicação pelo níquel, além de outras atitudes de responsabilidade profissional, 

é maior ainda sua responsabilidade na salvaguarda e de cautela na divulgação de 

notícias ao público. 

Ainda outro problema deste relatório é que não avaliou nem analisou as possíveis 

fontes de níquel ambiental na região de Barra Longa. Limita a referir ao trabalho 

de Juncá e Ramos (2017), onde a relatora assinala textualmente que 

“evidenciaram altas concentrações de vários metais no ambiente (água e 

sedimento) em 14 pontos na região do desastre, dentre eles o níquel, bem como 

a sua presença em diferentes espécies de girinos (arsênio não foi pesquisado 

neste estudo).” Uma leitura cuidadosa deste estudo, patrocinado pela 

Greenpeace, demonstra a absoluta inverdade desta afirmação. Na realidade, o 

estudo abordou as águas e os sedimentos nas cabeceiras do Rio Doce, portanto 

distante de Barra Longa. O mais relevante do trabalho de Juncá e Ramos é que 

apenas UM único ponto dos 14 pontos de água de lagoinhas, assim como apenas 

UM único ponto dos 14 pontos de sedimentos, apresentaram níquel elevado acima 

dos níveis permitidos pela CONAMA, e mesmo assim pouco aumentado. Os 

pontos analisados não eram fontes de água nem de alimentos para a população 

de Barra Longa. (Anexo 2). Portanto, não eram destas fontes a causa da elevação 

de níquel. 

Outros estudos mais diretamente pertinentes à população de Barra Longa, 

realizados pela Fundação RENOVA, demostraram que os níveis de NÍQUEL no 

sedimento, solo, águas superficiais e subterrâneas estavam abaixo dos limites 

legais. (Anexos 3 e 4). 

Análises da potabilidade da água fornecida aos seus habitantes demonstraram 

que os níveis de níquel após o acidente estavam rigorosamente normais. Portanto, 

não tem fundamento a afirmação de que os níveis elevados dos 11 voluntários 

fossem decorrentes de exposição ambiental. À esta inverdade, soma-se o relatório 

mais que bizarro de que todas as 11 pessoas que forneceram matrizes para 
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análises apresentaram níveis muito elevados de níquel no sangue. Como discutido 

anteriormente, esta coincidência muito estranha acusa níveis demasiadamente 

elevados em todos aqueles testados dentro de uma coorte sem exposição 

ocupacional e provavelmente sem nenhum relacionamento entre estas pessoas.  
 

B. O EXCESSO DE ARSÊNIO 

É sabido que o Quadrângulo Ferroso do Estado de Minas Gerais possui altos 

teores de arsênio e dos seus compostos desde a sua formação geológica há 

centenas de milhares de anos atrás. Diversos estudos por geólogos brasileiros já 

publicaram inúmeros trabalhos deste fato, e outros cientistas já atestaram os níveis 

aumentados de arsênio na população mineira que habitam este quadrilátero 

(Matschullat, 2000 e Deschamps, 2002). Os compostos de óxidos de ferro mantem 

em uma estreita correlação positiva com os sais de arsênio (Matschullat 2000 e 

Mello 2006). Os níveis de arsênio inorgânico e orgânico são elevados, atingindo 

níveis na água e no solo até 10 vezes maiores do que os recomendados pela ONU 

(Deschamps 2002 e Mello 2007), inclusive na região da Formação Paracatú. 

Apesar disto, estudos na população de Minas Gerais demostraram que as 

incidências de câncer e dermatopatias típicos de exposição ao arsênio, eram 

iguais e até menores que as incidências nas demais regiões do Brasil (Capitani, 

2014). Matschullat et al. (2002) e Bailey et al. (2016) demonstraram que a 

exposição ambiental a arsênio em crianças representa um risco à saúde, inclusive 

de tumores, mas não é possível quantificar este risco, pois outros fatores 

endógenos, como fatores epigenéticos, imunológicos e outros cofatores, têm 

papéis muito relevantes na suscetibilidade às enfermidades. Por isto, não é 

possível afirmar como que condenando os habitantes ao risco elevadíssimo de 

carcinomas ou que são endêmicas neste Estado, como é insinuado no Relatório 

do ISS. Além disto, os relatórios dos rejeitos, solo, águas superficiais e 

subterrâneas, realizados pela Fundação RENOVA em 2016 e em 2018, 

demonstraram que os níveis de arsênio na região de Barra Longa estavam abaixo 

dos limites legais. É possível que o arsênio pouco aumentado em 3 (três) pessoas, 

relatado pelo ISS, pode não ser de nativos de Barra Longa, talvez imigrantes de 

outras regiões do Estado. Os níveis apresentados neles não parecem oferecer 

risco tumorigênico. Mesmo assim, o relatório do ISS só enfatiza os grandes riscos 

que as pessoas de Barra Longa correm devido ao arsênio, novamente de maneira 

alarmista e descompromissado com a realidade. Serve tão somente para 
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disseminar ainda mais medo e paranoia numa população já por demais sofrida 

com as incertezas e a dor da situação pós acidente. 

 

 
C. A DEFICIÊNCIA DE ZINCO 

O zinco é um micronutriente essencial, necessário para uma série de atividades 

metabólicas no organismo vivo. Sua deficiência acarreta vários transtornos 

fisiológicos e doenças. Estima-se que pelo menos 25% da população mundial 

apresenta alguma deficiência deste elemento (Maret 2006), e outros autores 

indicam que até mais de 2 bilhões de pessoas (30%) apresentam deficiência de 

zinco (Prasat 2012). Portanto, não é surpresa que 10 dos 11 voluntários 

apresentassem valores abaixo do esperado. Novamente, neste caso, não foram 

divulgados os níveis encontrados, se leve ou grave, e tampouco se havia algum 

sintoma relacionado à deficiência. A causa principal da deficiência de zinco decorre 

de falta na dieta ou alimentos processados com pouco ou nenhum zinco. Outras 

causas são absorção inadequada, por disfunção do intestino delgado, perda ou 

excreção aumentada de zinco (exercícios intensos, diarreia prolongada e ingestão 

elevada de álcool), metabolismo elevado (crescimento da criança e gravidez) e 

doenças crônicas (doença de Wilson, insuficiência renal crônica, hepatopatias 

crônicas, pós-cirurgia bariátrica, exposição ao mercúrio e à tartrazina.  

As evidências existentes indicam que a deficiência de zinco decorre do tipo de 

dieta e não tem relação com o grau de nutrição ou desnutrição. Causa estranheza, 

mais uma vez, a afirmação relatada de que a população de Barra Longa era bem 

nutrida e, portanto, não haveria porque existir deficiência de zinco. Novamente 

afirmação estapafúrdia, pois a autora não apresentou estudos ou evidências da 

sua dieta. Ainda mais, “como uma diminuição da concentração sérica de zinco só 

é detectável após depleção grave ou a longo prazo, o nível de zinco sérico não é 

um biomarcador confiável do status de zinco.” (Since a decrease in the serum 

concentration is only detectable after long-term or severe depletion, serum zinc is 

not a reliable biomarker for zinc status) (Hess, 2007). 
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Infere ainda que esta deficiência seria decorrente do aumento de outros metais. A 

autora deste relatório sugere, de que a “diminuição da absorção de zinco pode 

estar relacionada à interação com outros metais como níquel e ferro”. Esta 

afirmação não tem sustentação científica e carece de fundamento. Não consegui 

encontrar uma única referência científica suportando-a. O excesso de níquel NÃO 

causa deficiência de zinco, pois o oposto parece ser verdadeiro. O trabalho de 

Schnegg em ratos indica que a deficiência de níquel resultava na deficiência de 

ferro, cobre e zinco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaction of nickel with iron, copper and zinc [Article in German] 
Schnegg A, Kirchgessner M. 
Arch Tierernahr. 1976 Aug;26(8):543-9. 
 

Abstract 

Studies were carried out investigating the role of nickel as an essential element in the growth of rats. Reduced 

levels of iron, copper and zinc were found in the liver, spleen and kidneys during Ni deficiency. These 

findings could be reproduced in 2 generations of 30-day and 50-day-old rats. Reduced rates of Fe storage 

during Ni deficiency were, in some cases, even noted of the Fe supply was raised to a level of as high as 100 

mg Fe per kg of the diet. This accounted for the diminished haemoglobin values, the reduced erythrocyte 

count and reduced haematocrit found under conditions of nickel deficiency. 

Estudos foram realizados para investigar o papel do níquel como um elemento essencial no crescimento de 

ratos. Níveis reduzidos de ferro, cobre e zinco foram encontrados no fígado, baço e rins durante deficiência 

de níquel. Estes achados foram reproduzidos em duas gerações de ratos com 30 dias e 50 dias de idade. Os 

estoques de ferro estavam reduzidos durante a deficiência de níquel, em alguns casos, mesmo quando o 

suprimento de ferro atingia até 100mg de ferro/Kg na dieta. Isto acarretava valores diminuídos de 

hemoglobina, diminuição da contagem de eritrócitos e redução do hematócrito sob condições de deficiência 

de níquel. 
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CONCLUSÕES 

1. O rompimento da barragem de rejeitos no município de Mariana foi um dos piores 

desastres ecológicos no Brasil. Levou a rompimento de atividades econômicas, 

desterro de inúmeras famílias, incerteza do futuro dos habitantes, prejuízos 

econômicos incalculáveis às mineradoras, perda de atividade laboral e salarial a 

milhares de trabalhadores, destruição de plantações, ruptura do equilíbrio do 

ecossistema na área que sofreu derramamento da lama e nos rios a montante do 

Rio Gualaxo, Rio do Carmo e Rio Doce. Passados mais de 2 anos após o desastre, 

as pessoas custam a recuperar suas vidas e as esperanças. O equilíbrio ecológico 

só virá com o tempo, mas a situação da população não pode suportar maiores 

abalos. Necessitam saber que sua saúde, o maior bem que uma pessoa pode 

possuir, não estará afetada de maneira grave e/ou irrecuperável. Precisam de 

garantias de que tem condições de levar vidas normais na situação atual, sem 

serem induzidas a crer que suas vidas estarão condenadas por alterações 

ambientais ou estruturais. Requerem informações seguras e verdadeiras com 

ações concretas que os beneficiam, e não suposições estapafúrdias sem o menor 

respaldo científico.  

 

2. O relatório do Instituto de Saúde e Sustentabilidade é um documento de pouco se 

algum valor científico, não produz nenhuma conclusão válida, faz referências 

superficiais sem respaldo consistente, sustentável nem confiável.  
 

3. O questionário aplicado em 507 moradores não tem valor estatístico porque não 

foi realizado conforme uma distribuição populacional necessária, nem um n 

requerido. Porém, indicou que a maioria dos habitantes (65%) referiram que sua 

situação era melhor ou igual que antes do desastre, e para a minoria (35%) estava 

pior que antes. 
 

Os exames no sangue para metais foram coletados de apenas 11 indivíduos 

voluntários, um número insuficiente até para uma avaliação científica 

minimamente adequada do seu conteúdo científico e das suas implicações e 

aplicações à saúde pública. A distribuição das coletas para as amostras não foi 

sequer feita atendendo às mínimas normas e regras exigidas para análises 

estatísticas. Entretanto, o relatório tece conclusões e propõe soluções muito além 

do escopo e severas limitações que possam ser tiradas dos resultados obtidos, 

muitos daquelas totalmente inadequadas, e até perigosas, do ponto de vista 

científico, toxicológico e clínico. O fato de que todos os onze voluntários, ou seja, 
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a totalidade deles apresentaram os níveis de níquel muito acima do normal, causa 

estranheza do ponto de vista científico e probabilístico. Se lembrarmos que estes 

voluntários se apresentaram espontaneamente e aleatoriamente, e não por que 

apresentavam sinais suspeitos de intoxicação, como explicar esta estranha 

coincidência? Se estes achados fossem realmente corretos, poderia se concluir 

“logicamente” que todos os habitantes de Barra Longa teriam seus níveis 

sanguíneos de níquel também tão elevados? Uma ocorrência desta natureza seria 

possível, porém pouco provável, e jamais foi publicada na literatura científica e 

médica. Qualquer investigador comprometido com a veracidade e o rigor da 

ciência teria colocado dúvidas dos resultados e teria procurado quais as razões de 

tamanha discrepância, se houve inadequação na cadeia de custódia das amostras 

e teria examinado clinicamente os doadores das amostras para verificar seus 

estados de saúde, se o níquel elevado no seu sangue estaria causando algum 

sintoma e/ou danos! Pelo que sabemos pelo relatório, isto não foi realizado embora 

nos quadros do ISS incluem diversos médicos de renome e possuidores de 

currículos impressionantes. No entanto, os autores do Relatório do ISS optaram 

pela sua divulgação sem as cautelas necessárias e até alardearam das 

“seríssimas consequências” à população de Barra Longa, em especial dos riscos 

oncológicos. 

 

4. A divulgação dos seus resultados levou a enormes incertezas e angústia, e 

possivelmente pânico, à população de Barra Longa. Provocou e instigou a 

produção de diversas publicações na mídia, nacional e internacional, baseada 

nestas premissas inadequadas e até inverídicas, disseminado notícias alarmantes 

e atitudes reativas, que podem prejudicar ações necessárias de remediação e 

recuperação das áreas atingidas pelo desastre, desviando o foco dos problemas 

verdadeiros. 
 

5. As análises dos rejeitos, demonstraram que as concentrações de níquel são muito 

baixas, sobretudo na região de Barra Longa. Alguns estudos de potabilidade da 

água fornecida aos seus habitantes demonstraram que os níveis de níquel eram 

rigorosamente dentro dos limites legais. Não há informações dos hábitos das 

pessoas que apresentaram níveis elevados de níquel. Portanto, não se sabe a 

origem e causa destes. 
 

6. Publicações anteriores ao desastre e estudos geológicos do “Quadrângulo 

Ferroso” do Estado de Minas Gerais, demonstraram que níveis de arsênio no solo 
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são elevados há milhares de séculos e fazem parte da composição geológica 

destas regiões. Entretanto, a incidência de câncer e dermatopatias sugestivos de 

exposição ao arsênio nas regiões do Quadrilátero de Ferro, que inclui o município 

de Barra Longa, é igual e até menor que a média do resto do Brasil. Novamente, 

o alarde implícito dos riscos de câncer em Barra Longa, devido aos 3 casos de 

arsenismo no Relatório do ISS, está claramente exagerado. 
 

7. A deficiência de zinco corpóreo em alguns casos informado no Relatório do ISS 

foi implicada como possível causa de hipotéticas doenças, com certa dose de 

exagero. Foi sugerido que esta deficiência do zinco poderia ser causada pela 

elevação do níquel. Os autores do Relatório demonstram pouco conhecimento de 

metabologia e de intoxicação pois as evidências são do contrário, ou seja, a 

deficiência de zinco ocorre quando há deficiência de níquel. 
 

8. Resta saber os motivos reais na divulgação deste Relatório do Instituto de Saúde 

e Sustentabilidade, visto que os dados dos questionários, os resultados das 

análises do mineralograma, as tentativas de correlação entre estes e as 

propaladas doenças inclusive oncológicas, as alarmantes ilações dos riscos de 

câncer associados ao níquel e arsênio e as insinuações de comprometimento da 

saúde mental não encontram a necessária fundamentação científica e 

epidemiológica para suas conclusões.  
 

 

Em suma, o Relatório o Instituto de Saúde e Sustentabilidade, apresentado os 

Resultados de Exames Toxicológicos no Município de Barra Longa e tecendo sobre 

os efeitos da elevação de níquel e arsênio e a deficiência de zinco, é um documento 

muito deficiente do ponto de vista epidemiológico, científico, toxicológico, bibliográfico, 

oncológico e sobretudo humano. Peca grosseiramente pela ausência de seriedade 

epidemiológica ao apresentar dados e números limitadíssimos dos resultados do 

questionário e dos mineralogramas e extrapola conclusões de grande exagero 

advindos deles. Falta escandalosamente na abordagem toxicológica dos metais ao 

imputar doenças graves e elevados riscos de câncer com os resultados dos 

mineralogramas obtidos, que por sinal, carecem de evidências concretas. A 

imputação toxicológica é claramente falha pois estudos e resultados de outros 

autores, sérios e rigorosos nas suas abordagens, que dissertaram sobre geologia, 

teores dos metais no solo e águas da região e riscos de câncer, contradizem 

diretamente as afirmações e conclusões do Relatório do ISS. Os erros no 
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levantamento bibliográfico estão claros ao omitir publicações sobre a composição do 

solo e águas e exagerando os efeitos dos metais na saúde. Exagera grosseiramente 

ao entrar no assunto dos riscos oncológicos dos metais, sobretudo ao fazer ilações 

do grande risco, na realidade inexistente, de câncer por níquel em pessoas que não 

trabalham num ambiente insalubre. E sobretudo, é grave a falha do ponto de vista 

humano, ao aumentar falsamente e com enorme exagero, os riscos de doenças, 

sobretudo oncológicas, para uma população já vítima de grande desastre ambiental, 

bombardeada constantemente sobre hipotéticos problemas. Ao invés de tentar aliviar 

os sofrimentos, as angústias e as ansiedades, as incertezas e a insegurança advindas 

delas, de procurar aplacar e assegurar que os riscos e problemas não são tão graves 

e que têm soluções, os autores do Relatório parecem ter um roteiro mórbido de insistir 

e aumentar, sem fundamento algum, a possibilidade de doenças graves e 

potencialmente fatais. 
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Os Próximos Passos de Empenho ao Futuro 

Todo planejamento para empreendimentos futuros deve ter como objetivo uma avaliação 

precisa de como era antes do evento, as sequelas e as consequências decorrentes do 

acidente, os efeitos na fauna e flora dos locais por onde passou a enxurrada de lama e 

rejeitos e sobretudo o estado físico e psicológico dos habitantes dos locais por onde estes 

passaram. É necessário que seja feito um levantamento pontual e cientificamente 

aceitável das condições ambientais antes e após o evento, e a situação atual. Estes 

dados devem ser divulgados aos habitantes para que saibam os riscos reais e concretos 

que se apresentam, sem dar margem a notícias sensacionalistas e alarmantes. Ao 

mesmo tempo, é importante que os profissionais médicos e da área de saúde estejam 

instruídos, capacitados e preparados para atender às dúvidas, preocupações, anseios, 

sintomas e sinais dos habitantes com a devida e necessária credibilidade, transparência 

e rigor que a situação requer. 

Para atender aos quesitos acima, não é aceitável procrastinação nem propostas de longa 

duração. A população atingida direta ou indiretamente pelo acidente e pela divulgação do 

Relatório do Instituto Saúde e Sustentabilidade não merece nem suporta maior sofrimento 

e incertezas. Assim, propomos a seguinte programação: 

1. Levantamento e interpretação rápido, imparcial e isento dos estudos ambientais 

da região, antes, logo após e atuais da situação da região afetada pelo acidente. 

(Prazo - 30 dias). 

2. Estudos da correlação entre estes levantamentos e avaliações do risco real à 

saúde e de doenças pela exposição, se houver (Prazo – 15 dias) 

3. Apresentação e divulgação, para toda a população, dos levantamentos e das 

avaliações de risco à saúde, permitindo debates livres com os representantes e/ou 

toda a população. (Duração – 1 semana) 

4. Capacitação, treinamento e preparação dos médicos e os profissionais de saúde 

locais sobre toxicologia ambiental e intoxicações clínicas, com adequação e 

fornecimento de métodos diagnósticos e das medidas terapêuticas (Duração – 5 

dias com horários flexíveis, em face da agenda dos médicos). 

5. Realização de exames complementares (laboratoriais) nas pessoas suspeitas de 

exposição aos elementos constituintes dos rejeitos. 

Como complemento, pode se realizar um levantamento de amostras biológicas (matrizes) 

a ser determinada na população de Barra Longa baseado em determinações e regras 

estatísticas e epidemiológicas cientificamente aceitáveis e comprovadas.    
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ANEXO 1 

Pareceres 
 

Nova Pesquisa | Voltar 
Enviar por e-mail | Imprimir apenas a ficha | Imprimir o parecer com a ficha 

PARECER 
Órgão: Conselho Regional de Medicina do 

Estado de São Paulo

Número: 173746 Data Emissão: 08-03-2016 

Ementa: O diagnóstico de intoxicação crônica por produtos químicos não pode ser estabelecido 

apenas por mineralogramas sanguíneo e capilar.

Imprimir apenas a ficha 
 

Imprimir o parecer com a ficha 

  

Consulta nº 173.746/15 

  

Assunto: Sobre emissão de atestados médicos que são utilizados para obtenção de benefícios 

previdenciários. 

 

Relatores: Conselheiro Renato Françoso Filho e Dr. Mario Jorge Tsuchiya, Membro da Câmara

Técnica de Medicina do Trabalho. 

 

Ementa: O diagnóstico de intoxicação crônica por produtos químicos não pode ser estabelecido 

apenas por mineralogramas sanguíneo e capilar. 

  

O Consulente encaminha ofício onde solicita parecer do CREMESP, com relação à emissão de

atestados médicos que foram utilizados para obtenção de benefícios previdenciários, porém as

conclusões foram posteriormente contestadas através de perícia toxicológica. Diante do fato,

solicita informações técnicas, dentre outros pontos: 

"Validar ou não os mineralogramas sanguíneo e capilar como ferramenta de diagnóstico de

intoxicação exógena crônica por produtos químicos." 

"Validar ou não o diagnóstico constantes dos atestados."



"Validar ou não as conclusões do Dr. H.V.D.R. e Dr. S.S." 

PARECER 

Destacamos, do que consta no presente dossiê, para análise e reposta aos quesitos formulados pelo

Consulente, o seguinte: 

À (Fl. 002) - ofício do Ministério Público Federal requerendo a este Conselho, se possível: 

"Validar ou não os mineralogramas sanguíneo e capilar como ferramenta de diagnóstico de

intoxicação exógena crônica por produtos químicos; 

Validar ou não o diagnóstico constantes dos atestados; 

Validar ou não as conclusões do Dr. H.V.D.R. e Dr. S.S." 

Às (Fls. 008/017) - atestados do Dr. I.V., encaminhados ao INSS, tendo como essência o seguinte

teor: 

"... , está sob meus cuidados médicos para tratamento de saúde por quadro de intoxicação crônica

por metais pesados e solventes orgânicos, ocorridos em local de trabalho com perda de sua

saúde, em tratamento com medicamentos específicos, não tendo condições de trabalhar por tempo 

indeterminado. Desenvolveu alterações neurológicas, neurovegetativas e

neurocomportamentais... - CID 10: X45.2 - X46 - X48 e X49." 

Às (Fls. 020/021); (Fls. 023/024); (Fls. 026/027); (Fls. 029/030); (Fls. 032/033); (Fls. 035/036);

(Fls. 038/039); (Fls. 041/042); (Fls. 044/045) - relatórios médicos toxicológicos do Dr. I.V., à 

quem possa se interessar, com descrição de quadro clínico diversificado e CID 10: X45; X46 e

X49. 

À (Fl. 047) - atestado do Dr. I.V., encaminhados ao INSS, tendo como essência o seguinte teor:

"... , está sob meus cuidados médicos para tratamento de saúde por quadro de intoxicação crônica

por metais pesados e solventes orgânicos, ocorridos em local de trabalho com perda de sua

saúde, em tratamento com medicamentos específicos, não tendo condições de trabalhar por tempo

indeterminado. Desenvolveu alterações neurológicas, neurovegetativas e

neurocomportamentais... - CID 10: X45 - X46 - X48 e X49." 

Às (Fls. 052/061) - comentários do Dr. S.S, fundamentalmente com o seguinte teor: 

"Não há fundamento, clínico e laboratorial, para o diagnóstico de intoxicação crônica por metais

pesados e outros produtos químicos. Alterações neurológicas, neurocomportamentais e

neurovegetativas abrangem praticamente todas as patologias neurológicas e podem ser 

encontradas em um número enorme de afecções humanas. Os distúrbios que a(o) paciente

apresenta necessitam de acompanhamento especializado.



O relatório informa que as doenças apresentadas pela(o) Sr(a). teriam a seguinte classificação

no CID: X 45 (envenenamento acidental por exposição ao álcool); X 46 (envenenamento

acidental por solvente orgânico halogenado); X 48 (envenenamento acidental por pesticidas) e X

49 (envenenamento acidental por outras substâncias químicas nocivas)." 

Às (Fls. 122/157) - Análise Técnica de exames de minerais no sangue e no cabelo realizado pelo

Dr. H.V.D.R. - toxicologista, abordando aspectos gerais da toxicidade dos metais e abordagem

sobre carcinogênese, metodologia analítica para elementos químicos e considerações variadas 

baseadas em literatura, concluindo: 

"Quanto a análise do cabelo, tecendo a limitações, questionamento quanto a metodologia das

análises realizadas. 

Quanto ao diagnósticos de moléstia profissional questionando ser duvidosa por não

enquadramento em critérios toxicológicos internacionais e não obedecerem as Normas

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Quanto à terapia quelante, sugere que seja analisado por um colegiado médico." 

Às (Fls. 161/239) - atestados, relatórios toxicológicos do Dr. I.V., e mineralogramas sanguíneo 

e capilar. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Intoxicação consiste em um quadro clínico sintomático pela ingestão, aspiração ou introdução no

organismo, acidental ou não, de substâncias tóxicas acima dos níveis de segurança para a saúde 

pelos agentes químicos, entendendo-se como segurança a probabilidade de uma substância não

produzir danos ao organismo. Desta forma não basta a simples presença de um agente químico no

organismo, quaisquer que sejam os métodos utilizados, para que se defina uma intoxicação, sendo 

necessária a interação deste agente químico com o organismo e que se apresente um quadro clínico

sintomático. 

Em medicina, em toxicologia e principalmente na área de saúde ocupacional as dosagens de

agentes químicos, por si, pode indicar apenas que o indivíduo entrou em contato com aquele

agente, não se podendo estabelecer um quadro clínico de intoxicação crônica pelo agente e muito

menos estabelecer-se o diagnóstico de uma doença de origem ocupacional, sendo necessárias

investigações complementares para se firmar tais diagnósticos. 

Em saúde ocupacional, as questões a respeito dos riscos ocupacionais por agentes químicos estão

normatizadas através das Normas Regulamentadoras (NR), da Secretaria de Segurança e saúde no

trabalho do Ministério do Trabalho, em especial nas: "NR 6 (Equipamento de Proteção



Individual), NR 7 (Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional), NR 9 (Programa de

Prevenção de Riscos Ambientais) e NR 15 (Atividades e Operações Insalubres)." Onde

destacamos as metodologias indicadas e reconhecidas para o monitoramento ambiental e

biológico envolvendo os riscos de exposição ocupacional aos agentes químicos em geral.

Chamamos a atenção que não há nenhum indicador para monitoramento ambiental ou biológico

baseado em metodologias com utilização de material capilar. 

Ressaltamos ainda que para os diagnósticos das doenças de origem ocupacional, isto é,

relacionados ao ambiente de trabalho e às tecnologias de produção são necessários identificar no

local do trabalho o agente específico causador da doença, não se podendo inferir a exposição

ocupacional apenas pelo resultado de uma análise toxicológica, que pode indicar tão somente o

contato com o agente químico. Além da presença do agente, em si, é necessário identificar o 

mecanismo de contato e o mecanismo de introdução do agente no organismo, estabelecendo-se 

assim o denominado nexo de causalidade com o trabalho, sem o qual não é possível se estabelecer

o diagnóstico de doença ocupacional. 

Além disso, o diagnóstico deve ser específico, isto é, no caso de intoxicação crônica pelo chumbo

a relação com a doença denominada saturnismo, a intoxicação crônica pelo mercúrio com a

doença denominada hidrargirismo, a intoxicação crônica pelo benzeno com a doença denominada

benzenismo e assim por diante, isto é, não existe um diagnóstico genérico e inespecífico de

intoxicação crônica por metais pesados e/ou por solventes orgânicos. 

ANÁLISE DO CASO 

No caso apresentado observamos que: 

1. Alguns dos mineralogramas sanguíneos e capilar apresentam apenas discretas alterações 

pontuais para alguns metais, como por exemplo, alumínio e chumbo, que como apontamos acima,

por si só, não caracteriza intoxicação crônica por metais pesados e nem podem diagnosticar

doença de origem profissional. 

2. As doenças apontadas pelos: "CID: X 45 (envenenamento acidental por exposição ao álcool),

X 46 (envenenamento acidental por solvente orgânico halogenado), X 48 (envenenamento

acidental por pesticidas) e X 49 (envenenamento acidental por outras substâncias químicas 

nocivas).", constantes nos atestados e relatórios do Dr. I.V., carecem de elementos técnicos

relacionados a presença de tais substâncias na empresa e no processo de produção envolvido no



ambiente do trabalho, além da necessária vistoria para indicar se, e de que maneira, tais agentes 

químicos foram introduzidos no organismo, sem os quais não se pode firmar os diagnósticos. 

3. As análises e considerações do Dr. S.S e Dr. H.V.D.R. são pertinentes e de acordo com a

literatura especializada, além das Normas Regulamentadoras da SST do MTbE, sobre a matéria

em questão, quanto à intoxicação crônica por metais pesados e solventes halogenados e

diagnóstico de doenças ocupacionais. 

CONCLUSÃO 

Do visto, exposto e discutido passamos a responder aos quesitos formulados: 

a) Validar ou não os mineralogramas sanguíneo e capilar como ferramenta de diagnóstico de

intoxicação exógena crônica por produtos químicos; 

Resposta: O diagnóstico de intoxicação crônica por produtos químicos não pode ser estabelecido

apenas por mineralogramas sanguíneo e capilar. 

b) Validar ou não o diagnóstico constantes dos atestados; 

Resposta: Os diagnósticos constantes dos atestados carecem de fundamentos técnicos. 

c) Validar ou não as conclusões do Dr. H.V. D.R. e  Dr. S.S.; 

Resposta: As conclusões estão de acordo com as normas, com a literatura especializada sobre a

matéria e a boa prática da Medicina do Trabalho. 

  

Este é o nosso parecer, s.m.j. 

 

Conselheiro Renato Françoso Filho     

 

PARECER APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE MEDICINA DO 

TRABALHO, REALIZADA EM 10/11/2015.

APROVADA NA 4.710ª REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 08/03/2016. 

 



ANEXO 2 – Tabelas com as concentrações de metais nas aguas e solos coletados 
em 14 pontos. Notem que apenas um dos 14 pontos das amostras respectivas contem 
níquel acima dos limites da CONAMA, contrariando o Relatório do ISS.  

 

 

 

 



ANEXO 3 – Caracterização do rejeito na Barragem do Fundão e as concentrações de 
níquel em 2016 e 2018. Notem que o níquel não consta da composição do rejeito. 

 

 

 



ANEXO 4 – Resultados das concentrações de NIQUEL e ARSÊNIO nas amostragens 
de solo, sedimento, aguas superficiais e subterrâneas na região de Barra Longa em 
2016 e 2018. Notem que as concentrações em TODAS as amostras estão abaixo dos 
valores regulatórios.   
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ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

O presente relatório foi preparado por profissionais qualificados e não poderá ser alterado 
sem o prévio e expresso consentimento da NewFields e da empresa contratante. Este documento 
foi elaborado respeitando os termos do pedido e/ou contrato firmado com a empresa contratante 
e em conformidade com as normas técnicas vigentes e recomendadas pelos órgãos especializados. 

As recomendações e conclusões expressas neste relatório são limitadas às condições físicas 
da área no momento da elaboração deste documento e na veracidade das informações e 
documentos disponibilizados pela empresa contratante e por terceiros. A NewFields não se 
responsabiliza pelas recomendações e conclusões expressas neste relatório em caso de mudanças 
das condições físicas da área e/ou inclusão de informações novas ou complementares posteriores a 
sua elaboração. 

Este relatório é confidencial e destina-se ao uso exclusivo da empresa contratante. Não é 
permitida a divulgação, reprodução ou utilização parcial das informações e/ou resultados deste 
documento. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este parecer técnico apresenta a avaliação do “Relatório técnico - Avaliação de risco à saúde 
humana metodologia Ministério da Saúde - Mariana - MG” (Relatório), elaborado pela empresa 
Tecnohidro Engenharia São Paulo (Tecnohidro) e entregue à Fundação Renova (Fundação) em 05 
de junho de 2019 em versão final.  

A Fundação Renova desenvolveu uma estratégia de Gerenciamento Ambiental Integrado 
para Saúde e Meio Ambiente (GAISMA), no âmbito do Programa de Manejo de Rejeitos, que é 
baseada no desenvolvimento de estudos de avaliação de risco à saúde humana, ambiental e 
ecológico. Como parte do GAISMA, este estudo foi desenvolvido com foco na área de saúde. Dentre 
a gama de metodologias utilizadas no desenvolvimento do Relatório destaca-se a metodologia do 
Ministério da Saúde (MS) denominada “Diretrizes para a Elaboração de um Estudo de Avaliação de 
Risco à Saúde Humana por Exposição a Contaminantes Químicos” (Diretrizes), publicada em 2010. 

A avaliação apresentada neste parecer técnico visa prover suporte técnico para as equipes 
dos Programas de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (Programa de Saúde) e 
Manejo de Rejeitos (Programa de Manejo) da Fundação, fornecendo argumentos técnicos para 
garantir que a avalição de risco contratada esteja em conformidade com a metodologia do 
Ministério da Saúde. Desta maneira, este documento inclui considerações e avaliações realizadas 
por especialistas em meio ambiente e toxicologia. 

Como será discutido neste parecer técnico, o Relatório está estruturado em 12 tópicos 
principais, os quais são listados a seguir, juntamente com suas seções. As seções 5 a 12 seguem a 
estruturação proposta pelas Diretrizes. 

1. Introdução; 

2. Objetivos; 

3. Seleção da área de estudo; 

4. Premissas adotadas; 

5. Levantamento e avaliação da informação local; 

6. Preocupação da comunidade com a saúde; 

7. Seleção dos contaminantes de interesse; 

8. Mecanismos de transporte; 

9. Identificação e avaliação de rotas de exposição; 

10. Implicações para a saúde pública; 

11. Conclusões; 

12. Recomendações. 

Fazem parte do relatório 8 anexos, os quais incluem: mapas de localização de amostragens,  
mapas geoquímicos, mapas de interpolação das concentrações,  tabelas de concentrações máximas 
e UCL, dados de entrada da avaliação Monte Carlo, resumo das quantificações de risco e mapas de 
análise espacial. 

Em adicional, o Relatório utiliza as informações, os dados base e os resultados apresentados 
no “Relatório final de investigação ambiental complementar (fase 2) – Mariana - MG” de abril de 
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2019 desenvolvido pela empresa EPA Engenharia de Proteção Ambiental Ltda. (Relatório EPA). A 
NewFields sugere que o Relatório EPA seja incluso como anexo ao Relatório do estudo da ARSH. 

Este parecer não avaliará a abordagem de GAISMA, da qual o Relatório faz parte, assim como 
não avaliará a aplicação das demais metodologias utilizadas na elaboração do Relatório. O objetivo 
deste documento é avaliar se o conteúdo produzido pela Tecnohidro e apresentado no Relatório 
atende as preconizações das Diretrizes do Ministério da Saúde.  

Apesar deste parecer não tratar das demais metodologias utilizadas nas abordagens do 
GAISMA, é entendimento da NewFields que estudos relacionados a riscos à saúde humana não 
tratam de nexo de causalidade e, sim, de correlação. Desta maneira, no Relatório da Tecnohidro, o 
termo “nexo de causal” deve ser substituído - quando aplicável - pelo termo “correlação”.  

2. AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA 

A metodologia de avaliação de risco à saúde humana foi estabelecida no Brasil pelo 
Ministério da Saúde, no ano de 2010. Tais Diretrizes se baseiam nas experiências adquiridas pelo 
MS na aplicação de avaliações de risco utilizando a metodologia desenvolvida pela Agency for Toxic 
Substances and Disease Registry (ATSDR) e adequação desta metodologia à realidade brasileira. 
Como consequência, a ATSDR é constantemente mencionada e referenciada nas Diretrizes do MS. 
Dessa forma, a NewFields realiza a consulta da metodologia de ARSH da ATSDR sempre que não são 
detalhados procedimentos específicos para componentes de um estudo de avaliação de risco nas 
Diretrizes do MS. 

3. LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DA INFORMAÇÃO LOCAL 

Para esta etapa da ARSH, as Diretrizes do MS exigem, em sua Seção 3: avaliação inicial da 
área; visita a área com acompanhamento dos órgãos de saúde e meio ambiente; estratégia de 
comunicação; e análise de antecedentes, de aspectos demográficos, do uso do solo, do uso dos 
recursos naturais, de contaminações ambientais, de rotas ambientais e de dados sobre efeitos na 
saúde. 

Sobre a visita a área, as Diretrizes salientam que “um discurso comum deve fazer parte da 
retórica de todos que irão ao local, buscando evitar pânico ou informações desajustadas sobre a 
área de risco.” As Diretrizes requerem que as informações do local sejam validadas quanto as 
metodologias utilizadas e validade estatística. 

3.1 ANTECEDENTES 

As Diretrizes requerem que esta análise inclua: histórico da região; dados geográficos; 
organização político administrativa; e descrição do local contaminado, salientando que 
“dependendo das dimensões da contaminação, pode-se partir da situação estadual, até o sítio 
contaminado.” 
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A subseção 5.1 do Relatório traz informações relativas ao meio físico, meio biótico e 
informações socioambientais, conforme segue: 

• Meio físico: hidrogeologia; dispersão atmosférica; radioatividade; estudos de linha 
de base para geologia e geotecnia, processos de mineração, solo, clima, sedimentos, 
água subterrânea e águas superficiais (fluviais, estuarinas e costeiras); 
monitoramento do Rio Doce e afluentes realizado pelo Igam; e estudo sobre o rejeito 
coletado no Rio do Carmo; 

• Meio biótico: ictiofauna pós rompimento; estudos de linha de base para áreas de 
conservação, flora, fauna silvestre e ecotoxicologia; parâmetros físico-químicos e 
metagenômicos na água superficial pós rompimento; e metais em solo e vegetais pós 
rompimento; 

• Socioambientais: danos pós rompimento na qualidade e disponibilidade da água e do 
solo, e danos materiais, humanos e à biodiversidade; linha de base do patrimônio 
cultural; impactos pós rompimento às áreas que utilizam sistemas de irrigação com 
captação subterrânea e superficial; ARSH realizadas pós rompimento. 

A NewFields considera que o levantamento de antecedentes das áreas de estudo foi 
realizado de maneira satisfatória. Entretanto, sugere-se que para os estudos realizados após o 
rompimento seja descrito como estas informações serão utilizadas para caracterizar os 
antecedentes das áreas de estudo. Além disso, sugere-se que o item 1.4 do Relatório seja 
apresentado nesta seção, como parte da descrição dos antecedentes.  

3.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Seguindo as Diretrizes do MS para ARSH, as populações dos locais de interesse e suas 
imediações devem ser caracterizadas quanto a distribuição etária, sexo, condições 
socioeconômicas, culturais, étnicas e atividades comuns nas comunidades (residenciais, recreativas 
e ocupacionais).  

No item 5.2 do Relatório são apresentados dados de caracterização etária, sexo e dados 
educacionais para Minas Gerais e Mariana. Não são apresentadas no Relatório informações relativas 
a Barra Longa, assim como não são apresentadas informações sobre condições socioeconômicas, 
culturais, étnicas e atividades comuns nas comunidades. Desta maneira, o Relatório traz 
informações insuficientes para a compreensão dos aspectos demográficos de Mariana e Barra 
Longa. 

3.3 USO DO SOLO E RECURSOS NATURAIS 

Como o uso do solo influencia diretamente o contato da população com as possíveis fontes 
de contaminação, as Diretrizes do MS recomendam as seguintes avaliações: acessibilidade aos 
locais; uso e ocupação do solo para fins residenciais, agrícolas, comerciais e industriais; presença de 
escolas, hospitais, creches e asilos; locais de disposição de resíduos e descartes; usos recreativos; 
usos futuros planejados; localização de fontes públicas e privadas de abastecimento de água; 
localização de sistemas de drenagem; áreas agropecuárias circunvizinhas e biota. 

No item 5.3 do Relatório, a Tecnohidro descreve de maneira satisfatória as áreas em estudo 
com base no Relatório da empresa EPA. Esta descrição inclui: uso e ocupação do solo, infraestrutura 
das comunidades e principais atividades. 
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3.4 CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL 

3.4.1 Definição das áreas de estudo 

Na seção 3 do Relatório são apresentadas as definições para as regiões de exposição, 
conforme segue: Região de Exposição Direta (RED); Região de Exposição Indireta (REI); e Região de 
Não Exposição (RNE). Nesta seção também são apresentadas as três Áreas Alvo (AA) de estudo da 
ARSH. 

A Tecnohidro não descreve os critérios de definição das regiões de exposição e das áreas 
alvo. Além disso, não é explicado por que um trecho da área de estudo (Figura 3 do Relatório) não 
foi incluso nas áreas alvos. A NewFields entende que as informações de definição das áreas de 
exposição e das áreas alvo devem ser inclusas no relatório, trazendo clareza e transparência para 
análise dos dados. 

Apesar do Relatório não apresentar esta descrição, a NewFields entende que as RNEs 
representam as localidades de referências definidas na seção 5.2 “Revisão dos Níveis de 
Concentração” das Diretrizes do MS: 

“As localidades de referência representam áreas no local ou fora dele que não estão 
contaminadas. Nestas localidades podem ser obtidas amostras de cada 
compartimento ambiental que tenham as mesmas características básicas do 
compartimento ambiental de interesse do local de risco. Para determinar as 
localidades de referência é necessário o conhecimento sobre a história do local, as 
emissões e despejos, os caminhos existentes no local ou suas plumas de 
contaminação (se estão localizados encosta acima, se são contra os ventos, 
corrente acima, etc.).” 

A NewFields sugere que o texto traga esta definição. 

3.4.2 Premissas adotadas 

Na seção 4 do Relatório são apresentadas as premissas utilizadas no estudo de ARSH, dentre 
as quais está a descrição de risco aceitável (subseção 4.1). A NewFields sugere que sejam inclusas 
as referências bibliográficas que sugerem a utilização destes valores. 

3.4.3 Coleta, Avaliação e Validação dos Dados Ambientais 

As Diretrizes do MS para ARSH requerem que o estudo contemple um “levantamento das 
substâncias químicas e suas concentrações” em cada compartimento ambiental das áreas em 
estudo. Além disso, as Diretrizes especificam no item 5.3 os requisitos mínimos para avaliação de 
dados ambientais e técnicas de amostragem, e no item 5.8 como determinar se os dados ambientais 
são representativos e confiáveis. 

Embora estabeleça o que precisa ser verificado, as Diretrizes não descrevem quais 
parâmetros específicos são necessários para validar cada requisito de avaliação dos dados 
ambientais. No entanto, a ATSDR - constantemente mencionada nas Diretrizes do Ministério da 
Saúde - estabeleceu explicitamente os parâmetros para validação de cada um desses requisitos no 
Capítulo 5 do seu manual de avalição de risco à saúde pública “Public Health Assessment Guidance 
Manual (Update)” (ATSDR, 2005), mencionando as técnicas de amostragem padronizadas da 
Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) e os procedimentos laboratoriais 
necessários. 
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Como o Brasil possui seus próprios procedimentos padronizados de amostragem e análises 
laboratoriais, eles devem ser usados para verificar os requisitos de validação dos dados ambientais 
mencionados nas seções 5.3 e 5.8 das Diretrizes do MS para ARSH. 

Os mapas de localização dos pontos de coleta de amostras, apresentados no Anexo 2 do 
Relatório Final, permitem adequada visualização da abrangência das campanhas de amostragem 
realizadas nas áreas alvo. Com o objetivo de reforçar à qual tipo de amostra os mapas 
correspondem, sugere-se que seja evitado o uso de abreviações na legenda dos mapas.  

3.4.3.1 Métodos de Coleta de Amostras 

O primeiro parágrafo da seção 5.4.1.2.6 (poeira domiciliar) e da seção 5.4.1.2.7 (raspagem 
de parede) afirma que “os trabalhos de coleta de água superficial em Mariana – MG (...).” A frase 
deve ser corrigida para especificar as amostras de poeira domiciliar e raspagem de parede, 
respectivamente. 

As seções 5.4.1.2.6 (poeira domiciliar), 5.4.1.2.7 (raspagem de parede), 5.4.1.2.8 (leite 
bovino), 5.4.1.2.9 (ovos), 5.4.1.2.10 (vegetais, tubérculos e hortaliças) e 5.4.1.2.11 (frutas) 
apresentam parágrafos que dizem que “a coleta de amostras de controle de qualidade (branco e 
duplicatas) seguiu procedimento estabelecido na norma ABNT NBR 16.435:2015 – Controle de 
qualidade na amostragem para fins de investigação de áreas contaminadas – Procedimento, e pelo 
Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras (ANA, 2011).” Os parágrafos precisam ser 
esclarecidos, pois ambas as normas não estabelecem procedimentos específicos de controle de 
qualidade para tais matrizes. 

3.4.3.2 Controle de Qualidade Analítica Laboratorial 

As Diretrizes do MS para ARSH salientam que os dados ambientais devem ser avaliados para 
validação antes de serem utilizados no estudo de avaliação de risco. Em sua seção 5.3.2, é citado 
como parte integrante da avaliação dos dados e técnicas de amostragem: 

“A Revisão Resumida de Dados é elaborada pela equipe de campo. Este resumo documenta 
a validade dos tempos de conservação das amostras, o desempenho dos instrumentos, 
calibração, brancos, recuperação substituta, recuperação das adições de padrões a uma 
matriz e identificação do composto.” 

A discussão dos resultados de amostras duplicatas e brancos de campo descritas na Seção 
5.4.1.3 do Relatório está de acordo com as normas brasileiras para controle de qualidade da 
amostragem ambiental. 

Não foi verificada a coleta de amostras de branco de equipamento, recomendadas para 
verificação da eficiência do processo de descontaminação dos equipamentos utilizados para coleta 
de amostras, conforme o “Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras” da Agência Nacional 
de Águas (ANA). 

3.4.4 Impacto Ambiental 

A Seção 5.4.3 do Relatório (Impacto Ambiental) apresenta os resultados das análises 
laboratoriais das amostras coletadas durante os serviços de campo executados para o estudo. A 
NewFields sugere que o título da seção seja alterado para “Resultados Analíticos e Avaliação 
Espacial” para refletir diretamente o tema abordado na seção. 
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Os seguintes pontos devem ser corrigidos na Seção 5.4.3 do Relatório: 

• Na página 165 é necessário corrigir o título do Gráfico 10, o qual apresenta as 
concentrações de Manganês, não de ferro; 

• O outlier detectado na RNE da Área Alvo 2 para cromo é 204 mg/kg e não 188 mg/kg 
conforme indicado no Relatório (página 172); 

• As subseções da Seção 5.4.3.2 estão com título errado, referenciando serem 
resultados de solo superficial, sendo o correto solo subsuperficial; 

• Na página 176 a descrição dos resultados de bário foi feita utilizando os dados do 
arsênio; 

• Na discussão sobre os resultados das amostras de solo subsuperficial da Área Alvo 2, 
os resultados reportados acima dos valores de referência e respectivas amostras para 
alumínio, bário e arsênio não estão corretos (página 181); 

• Na discussão sobre avaliação espacial dos dados de solo subsuperficial da Área Alvo 
2, o níquel é incluído como composto que não apresentou excedência para o valor 
de referência no solo subsuperficial das amostras coletadas, porém, foi detectada 
excedência (página 190); 

• Na discussão sobre os resultados das amostras de solo subsuperficial da Área Alvo 3, 
não é discutida a excedência observada para níquel (página 190); 

• Na página 233 a descrição dos resultados do antimônio foi feita utilizando os dados 
de arsênio; 

• Na página 244, o resultado de manganês da amostra ASP-11 não é compatível com a 
Tabela 30; 

• Na página 270, o resultado de ferro da amostra ASB-10 não é compatível com a 
Tabela 37; 

• A Tabela 68 está sem título (página 387). 

3.4.5 Consolidação da Análise Espacial das Áreas Alvo 

A NewFields considera que a abordagem apresentada nessa seção é também um ponto 
chave do Relatório. Para adicionar transparência ao critério utilizado para se determinar que um 
elemento químico está associado à composição química dos rejeitos da barragem de Fundão, 
recomenda-se que essa seção seja apresentada após a discussão dos níveis de concentração basal 
na região de estudo. Dessa forma, será possível discutir que os metais que apresentam 
concentrações nos rejeitos menores que os níveis de concentração basal para os compartimentos 
ambientais solo e sedimento estariam relacionados às concentrações naturais da região estudada e 
não à composição química dos rejeitos. 

A Tecnohidro define que o alumínio é um composto relacionado ao rompimento e, em 
diversas partes do Relatório, afirma que “as concentrações (de alumínio) na RED são relativamente 
menores que as encontradas na RNE, tanto em subsuperfície quanto em profundidade.” Em 
concordância, as conclusões referentes ao modelo conceitual, apresentadas na seção 11.3 do 
Relatório, informam que: 

“Referente ao Modelo Conceitual Atualizado: As SQI válidas associadas direta ou 
indiretamente ao evento, de acordo com os resultados obtidos no presente estudo, 



Parecer Técnico – Avaliação do “Relatório técnico - Avaliação de Risco à Saúde Humana metodologia Ministério da Saúde - Mariana - MG” 

NewFields Brasil    Rua Bento Gonçalves, 1731, Sala 181 / Novo Hamburgo - RS   CEP 93410-395    T. (51) 3066 4870 

12/28 

foram Alumínio, Ferro e Manganês nos compartimentos de solo, sedimento e água 
superficiais; De acordo com os resultados obtidos no presente estudo, os riscos 
quantificados para Ferro e Manganês para os cenários na RED referentes aos 
compartimentos de solo, sedimento e água superficiais podem ser associados ao 
evento; De acordo com os resultados obtidos no presente estudo, os riscos 
quantificados para as outras SQI válidas, tanto para os cenários na RED, quanto 
os cenários na RNE, não podem ser associados ao evento.” 

A NewFields sugere que as conclusões a respeito da correlação entre o rompimento e as 
concentrações de alumínio detectadas (destacadas no trecho acima) sejam enfatizadas ao longo do 
Relatório, não apenas nas conclusões. 

3.4.6 Concentrações de Background (Nível de Base) 

A discussão sobre os níveis de concentração basal nas áreas de estudo está adequada e 
adiciona ao estudo pontos importantes recomendados pelas Diretrizes do MS. A NewFields 
recomenda que seja utilizado o termo “nível de concentração basal” quando se faz referências às 
concentrações de background, garantindo a utilização do mesmo termo definido nas Diretrizes do 
MS. 

3.4.6.1 Solo 

As discussões sobre os níveis de concentração basal (concentrações background) no solo são 
um ponto chave do relatório.  

Sugere-se que seja indicado no texto e na Tabela 72 (Comparação de Concentrações de 
Background de Solo) à qual tipo de amostra de solo as concentrações de background foram 
definidas: solo superficial, solo subsuperficial, ou ambos. Adicionalmente, de acordo com os 
resultados apresentados na Tabela 72, entende-se que as concentrações apresentadas para cada 
uma das regiões de exposição nas áreas alvos são as máximas concentrações detectadas nas 
amostras de solo superficial coletadas. Sugere-se que isso seja explicitado no texto da subseção ou 
no título da tabela. 

3.4.6.2 Sedimentos 

Na subseção de discussão dos níveis de concentração basal nos sedimentos, sugere-se que 
seja indicado no texto e na Tabela 73 (Comparação de Concentrações de Background de Sedimento), 
à qual tipo de amostra de sedimento as concentrações basais foram definidas: sedimento 
superficial, sedimentos subsuperficial, ou ambos. 

Adicionalmente, de acordo com os resultados apresentados na Tabela 73, entende-se que 
as concentrações apresentadas para cada uma das regiões de exposição nas áreas alvos são as 
máximas concentrações detectadas nas amostras de sedimento superficial coletadas. Sugere-se que 
isso seja explicitado no texto da subseção ou no título da tabela. 

3.4.6.3 Água Superficial 

Na página 410, não é especificado se os valores de background definidos para manganês são 
para a fração total ou dissolvida, sugerindo-se que seja indicada essa fração.  
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3.5 ROTAS AMBIENTAIS 

Seguindo o exposto nas Diretrizes do MS para ARSH, as características ambientais da área 
podem interferir nas rotas de exposição. Dessa forma, as Diretrizes definem que algumas 
informações são: 

“essenciais, tais como: topografia; tipo e localização de solo na maior escala 
possível; cobertura dos solos - que influenciará na infiltração e, consequentemente 
na velocidade de escoamento superficial; precipitação anual; temperatura; e 
hidrogeologia e a localização dos corpos superficiais em relação à área 
contaminada.” 

As descrições dessas características ambientais são satisfatoriamente apresentadas pela 
Tecnohidro. 

3.6 DADOS SOBRE EFEITOS NA SAÚDE 

Em relação as informações sobre os efeitos na saúde, a metodologia do MS para ARSH afirma 
que: 

“A equipe de avaliadores deverá estar familiarizada com a informação do local 
disponível e a utilidade que esta tem para conduzir a avaliação de saúde. Até onde 
seja possível, devem-se investigar as preocupações da comunidade com sua saúde 
e buscar dados sobre efeitos na saúde provocados pelas condições ambientais.” 

O Anexo I das Diretrizes apresenta possíveis fontes para a verificação destas informações. 

A Tecnohidro apresenta a avaliação de dados sobre efeitos na saúde utilizando as mesmas 
referências apresentadas pela empresa Ambios Engenharia e Processos (Ambios) e abordadas no 
“Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana em Localidades Atingidas pelo Rompimento da 
Barragem de Fundão - MG” (Relatório Final Ambios), o qual foi analisado pela NewFields no parecer 
técnico “Parecer Técnico – Avaliação do ‘Estudo de ARSH em Localidades Atingidas pelo 
Rompimento da Barragem do Fundão’” (Parecer Técnico ARSH Ambios). 

Desta maneira, destaca-se que o Relatório avalia 4 estudos de saúde relacionados às áreas 
estudadas: 

1) EPISUS, 2016: “Estudo sobre o Perfil Epidemiológico da População de Barra Longa – 
MG, Pós-Desastre, 2016”. Secretaria de Vigilância em Saúde/MS (análise apresentada 
no Apêndice I); 

2) EPISUS, 2018: “Dois anos pós-desastre da barragem do Fundão: perfil epidemiológico 
e toxicológico da população de Barra Longa, MG, 2018”. Secretaria de Vigilância em 
Saúde/MS (análise apresentada no Apêndice II); 

3) ISS e Greenpeace, 2017: “Avaliação dos riscos em saúde da população de Barra 
Longa/MG afetada pelo desastre” (análise apresentada no Anexo I); 

4) ISS, 2018: “Resultados de Exames Toxicológicos - Proposta de Novos Estudos - 
Contextualização sobre os Metais encontrados” (análise apresentada no Anexo I). 

Consequentemente, assim como descrito no parecer técnico da ARSH realizada pela Ambios, 
a NewFields considera satisfatório o levantamento de informações sobre os efeitos na saúde da 
população das áreas em estudo. 
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4. PREOCUPAÇÕES DA COMUNIDADE 

As Diretrizes do MS para ARSH, em sua Seção 4, determinam que o levantamento das 
preocupações da comunidade deverá ser realizado em três fases distintas: preparatória (antes de 
visitar a área); visita à área; e socialização das informações da ARSH. As preocupações da 
comunidade com a sua saúde subsidiam as implicações à saúde pública e norteiam a comunicação 
do risco às populações expostas. 

As Diretrizes do MS descrevem que a fase preparatória serve para mapear os diferentes 
atores da comunidade, “definir a estratégia de comunicação, antes de visitar o local, assim como a 
metodologia que será aplicada para levantar as preocupações da comunidade”, estabelecer canais 
de comunicação, e explorar técnicas e métodos para validar as informações da população. 

Sobre as visitas as áreas, as Diretrizes afirmam que: 

“Durante a realização das visitas à área, pode-se perceber a necessidade de 
levantar informações junto à população, utilizando-se de instrumentos de 
investigação, tais como, formulários, questionários e entrevistas. A necessidade de 
uso desses instrumentos precisa ser bem avaliada, pois implica no desenho de um 
estudo de investigação que, para ser construído e validado, necessita da seleção da 
área, bem como da amostra da população e realização de um teste piloto.” 

A Tecnohidro utilizou em seu estudo de ARSH o levantamento de preocupações da 
comunidade elaborado pela Ambios no desenvolvimento do estudo de ARSH apresentado no 
“Relatório Final Ambios”. Desta maneira, a mesma análise apresentada pela NewFields no “Parecer 
Técnico ARSH Ambios” é aplicável: 

“A Ambios realizou a articulação com as comunidades com o auxílio dos Agentes 
Comunitários de Saúde e visitou as áreas com o acompanhamento de profissionais 
das Secretarias Estaduais e/ou Municipais de Saúde. Conforme sugerido pelas 
Diretrizes do MS, que salientam que cada área de estudo possui características 
próprias, a Ambios tratou das preocupações de Mariana e Barra Longa de forma 
distinta. Novamente, apesar de não estar descrito no Relatório Final o processo de 
construção e validação da seleção da área e da amostra da população, a NewFields 
conclui – com base na descrição das visitas às áreas de estudo – que esta etapa foi 
realizada. Sugere-se trazer estas informações em mais detalhes para o Relatório 
Final, não deixando dúvidas de sua execução. 

Em ambas as comunidades a Ambios realizou entrevistas e rodas de conversa com 
os moradores, e analisou os dados por meio da metodologia de Análise de 
Conteúdo (CAREGNATO & MUTTI, 2006). Não fica evidenciado no relatório a 
execução do teste piloto dos questionários aplicados nas entrevistas (conforme 
recomendado pelas Diretrizes e descrito anteriormente). Entretanto, a NewFields 
entende que os questionários foram aplicados como guias das conversas, não em 
um formato fixo de perguntas e respostas, o que dispensaria a aplicação do teste 
piloto. 

Desta maneira, a NewFields entende que a etapa de levantamento das 
preocupações da comunidade foi realizada de maneira satisfatória, sendo 
recomendado, apenas, um maior detalhamento das fases descritas nas Diretrizes.” 
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Portanto, as preocupações levantadas foram: 

• Mariana: 

o Saúde da população atingida: predominantemente relacionadas à saúde 
mental, dengue e febre amarela; 

o Consumo de água e alimentos: predominantemente relacionadas ao 
consumo de água, frutas, legumes, verduras, ovos e leite; 

o Meio ambiente e saúde: predominantemente relacionadas à exposição a 
poeira (intensificada pelo aumento no fluxo de veículos) e a problemas 
dermatológicos, respiratórios, alérgicos, sinusites, coceiras e câncer; 

o Condições e qualidade de vida: predominantemente relacionadas à saúde 
mental. 

• Barra Longa: 

o Saúde da população atingida: predominantemente relacionadas à saúde 
mental e labirintite, reações alérgicas dermatológicas e respiratórias, dengue, 
febre amarela, diarreia e Alzheimer; 

o Consumo de água e alimentos: predominantemente relacionadas ao 
consumo de água, frutas, legumes, verduras, ovos, leite e carne; 

o Peixes do rio e saúde: relacionada ao consumo de pescados do rio; 

o Meio ambiente e saúde: predominantemente relacionadas à exposição a 
lama, a poeira (intensificada pelo aumento no fluxo de veículos) e a 
problemas dermatológicos, respiratórios, alérgicos, oftalmológicos, coceiras 
e câncer; 

o Condições e qualidade de vida: predominantemente relacionadas à saúde 
mental. 

5. SELEÇÃO DOS CONTAMINANTES DE INTERESSE 

A seleção de contaminantes de interesse foi feita comparando os resultados analíticos 
obtidos a valores de referência adotados para cada compartimento ambiental. A seleção foi baseada 
na concentração máxima detectada para cada elemento químico em todos os compartimentos 
amostrados nas campanhas de amostragem da Ambios. As concentrações dos metais analisados nas 
amostras coletadas são apresentadas em tabelas, conforme recomendação das Diretrizes do MS 
para ARSH. 

Os valores de referência utilizados foram: 

• Água para consumo humano e água subterrânea: Anexo XX da Portaria de 
Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde (Padrão de Potabilidade Brasileiro); 

• Água superficial: Resolução CONAMA nº 357/2005; 

• Alimentos: ANVISA RDC nº 42/2013 e FAO Codex Alimentarius; 

• Sedimentos: Resolução CONAMA nº 454/2012 – Nível 1; 
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• Solo: Resolução CONAMA nº 420/2009 – Valores de Investigação; 

• Poeira: Resolução CONAMA nº 420/2009 – Valores de Investigação em Solo. 

A Tecnohidro conclui adequadamente a seleção de contaminantes de interesse após a 
comparação com os valores de referência. Entretanto, a NewFields sugere algumas adequações, 
conforme descrito a seguir. 

Com o objetivo de dar transparência ao processo de seleção de contaminantes de interesse, 
sugere-se indicar a fonte na qual são baseados os critérios da segunda seleção de contaminantes de 
interesse (Seção 7, páginas 482 e 483), e detalhar como o item (3) foi validado.  

É de entendimento da NewFields que os metais que apresentam concentrações nos rejeitos 
menores que os níveis de concentração basal para os compartimentos ambientais solo e sedimento 
estariam relacionados às concentrações naturais da região estudada e não à composição química 
dos rejeitos. Adicionalmente, a NewFields interpreta que os metais que podem ser associados ao 
evento seriam aqueles que apresentaram concentrações nas regiões diretamente e indiretamente 
afetadas maiores que os locais de referência estudados (regiões de não exposição) e maiores que 
os níveis de concentração basal definidos no estudo. Esse não é o caso para alumínio, que conforme 
detalhado no próprio relatório, possui as menores concentrações nas REDs. Dessa forma, entende-
se que alumínio não deve ser considerada uma SQI associada ao rompimento. 

As Diretrizes do MS e a ATSDR entendem que a seleção de contaminantes de interesse é um 
processo de triagem, que visa evidenciar e focar o desenvolvimento da ARSH nos compostos que 
excedem os padrões legais selecionados. A Tecnohidro opta por desenvolver as etapas seguintes da 
ARSH para todos os compostos analisados na campanha de amostragem. Essa é uma abordagem 
conservadora e não é tratada em detalhes pelas referências metodológicas (Diretrizes do MS e 
ATSDR), entretanto, não há contra indicações de seu uso. A NewFields recomenda que a ARSH seja 
desenvolvida apenas para os contaminantes de interesse selecionados, visando uma ARSH focada 
em compostos que possam representar risco à saúde humana. Além disso, restringir a análise aos 
contaminantes de interesse pode representar uma oportunidade de otimização de tempo e custos 
relacionados a elaboração do estudo. 

Complementarmente, nesse mesmo sentido, a NewFields recomenda que sejam salientados 
quais compostos apresentaram excedências para cada área alvo e compartimento ambiental 
amostrado. 

As Diretrizes do MS em sua Seção 5.1.1, afirmam que na etapa de seleção de contaminantes 
de interesse, “o avaliador deve assinalar as tendências ao discutir os dados (...) Considerando, de 
forma específica, a distribuição espacial, os ‘pontos críticos’, as mudanças de concentração no 
tempo e as diferenças de contaminação entre os compartimentos ambientais. ” A NewFields 
entende que a Tecnohidro aborda adequadamente esse requisito. 

6. MECANISMOS DE TRANSPORTE 

De acordo com a seção 5.5 das Diretrizes do MS para estudos de ARSH, “os mecanismos de 
transporte indicam como cada contaminante de interesse, devido às suas características físico-
químicas e às condições ambientais existentes no local, migram desde as fontes de emissão até os 
pontos onde a exposição humana pode ocorrer.” A NewFields entende que a descrição dos 
mecanismos de transporte está apresentada na seção 10.1.3 (Perfis Toxicológicos) do Relatório, e 
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que a seção 8 (Mecanismos de Transporte) apresenta a discussão sobre as fontes de contaminação 
e os compartimentos ambientais selecionados. 

Desta maneira, a NewFields sugere que a discussão dos mecanismos de transporte seja 
apresentada na seção 8 e a discussão a respeito das fontes e compartimentos ambientais seja 
apresentada na seção 9 (Identificação e avaliação de rotas de exposição). 

7. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ROTAS DE EXPOSIÇÃO 

Conforme a seção 6 das Diretrizes do MS, “uma rota de exposição é um processo que permite 
o contato dos indivíduos com os contaminantes originados em uma fonte de contaminação”, sendo 
necessariamente composta por cinco elementos: (1) fonte de contaminação; (2) compartimento 
ambiental; (3) ponto de exposição; (4) via de exposição; e (5) população receptora. Além disso, a 
seção também traz a definição de rotas potenciais e completas.  

A Tecnohidro traz a definição das fontes de contaminação e compartimentos ambientais 
selecionados na seção 8 (Mecanismos de Transporte) do Relatório, porém, conforme salientado na 
seção 6 deste parecer, a NewFields recomenda que esta discussão seja apresentada na seção 9 
(Identificação e avaliação de rotas de exposição). Os demais elementos das rotas de exposição são 
definidos nas subseções da seção 9. 

Para facilitar o entendimento das definições utilizadas pela Tecnohidro, a NewFields sugere 
que a subseção 9.3 (rotas de exposição e pontos de exposição) seja apresentada antes da subseção 
9.2 (vias de ingresso). Também se sugere que o item 9.1 (caracterização das rotas de exposição) seja 
removido, evitando conflitos de entendimento com o conteúdo apresentado na subseção 9.3. 

A seção 9.5 traz a consolidação das rotas de exposição consideradas completas. A NewFields 
recomenda a apresentação de um resumo destas rotas no formato sugerido pelas Diretrizes (Figura 
1). 
Figura 1: Quadro 4 (Rotas de exposição) das Diretrizes do MS. 

 
As seguintes rotas de exposição não foram consideradas: 

• Trabalhadores rurais e comerciais: 

o Água superficial: contato dérmico e ingestão acidental; 

o Consumo de frutas, hortaliças e tubérculos: cultivadas em solo contaminado; 
irrigadas com água subterrânea contaminada; e, irrigadas com água 
superficial contaminada; 
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o Consumo de ovos e leite de animais: criados em solo contaminado; que 
ingerem água subterrânea contaminada; e que ingerem água superficial 
contaminada; 

• Trabalhadores de obras civis: 

o Sedimento: contato dérmico e ingestão acidental; 

o Água subterrânea: contato dérmico; ingestão; e, ingestão de água de 
abastecimento público proveniente de água subterrânea; 

o Água superficial: contato dérmico; ingestão acidental; e, ingestão de água de 
abastecimento público proveniente de água superficial; 

o Consumo de frutas, hortaliças e tubérculos: cultivadas em solo contaminado; 
irrigadas com água subterrânea contaminada; e, irrigadas com água 
superficial contaminada; 

o Consumo de ovos e leite de animais: criados em solo contaminado; que 
ingerem água subterrânea contaminada; e que ingerem água superficial 
contaminada. 

A NewFields entende que estas rotas atendem aos cinco pré-requisitos para 
estabelecimento de rotas de exposição completas (fonte de contaminação; compartimento 
ambiental; ponto de exposição; via de exposição; e população receptora) e, desta maneira, elas não 
deveriam ser excluídas desta análise e das análises subsequentes. Caso seja de entendimento da 
Tecnohidro que essas rotas de exposição não são aplicáveis às áreas de estudo, devem ser incluídas 
as devidas explicações para sua remoção. 

Com relação ao modelo conceitual de exposição apresentado na subseção 9.6, sugere-se a 
inclusão de uma legenda indicando o significado das setas pontilhadas e das diferentes cores 
utilizadas. Como estas informações não estão disponíveis, não foi realizada uma avaliação detalhada 
desta representação do modelo conceitual. 

Na seção 6.5. - Identificação de Populações Receptoras, as Diretrizes do MS salientam que:  

“O último elemento de uma rota de exposição é a população que está 
potencialmente ou de fato exposta, por meio das vias de exposição, aos 
contaminantes presentes na área. Cada rota deve ser considerada com relação às 
populações (trabalhadores, residentes, populações de passagem, pescadores) que 
devem ser identificadas com a maior precisão possível. Por exemplo, se a única rota 
de exposição for via solo contaminado em uma área residencial ao longo do limite 
norte de uma zona de estudo, os residentes de dita área seriam a população de 
interesse para a rota e não toda comunidade que habitasse em um raio de 1 Km da 
área de estudo. Entretanto, todos os usuários de um abastecimento de água 
municipal deveriam ser a população exposta de interesse, caso seja observado a 
contaminação deste abastecimento. Caso a contaminação tenha sido constatada 
em um poço privado, a população exposta seria somente a de usuários deste poço.” 

O Relatório não apresenta uma discussão em relação a identificação das populações 
receptoras em Mariana e Barra Longa. Apesar de identificar os tipos de receptores, não apresenta 
uma delimitação física da área dentro da qual este tipo de receptor é considerado exposto. A 
NewFields entende que esta delimitação deve ser descrita no Relatório.  
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8. IMPLICAÇÕES À SAÚDE PÚBLICA 

8.1 ANÁLISE DE TOXICIDADE 

De acordo com a Seção 7.1.6 das Diretrizes do Ministério da Saúde, dentre os valores de 
referência de saúde (diretrizes de saúde) a serem utilizados para comparação das doses de 
exposição estimadas no estudo de avaliação de risco à saúde estão os níveis de risco mínimo (MRL) 
definidos pela ATSDR e as Doses de Referência (RfD) definidas pela USEPA. 

O Relatório discute na Seção 10.1.1 sobre como as RfDs da USEPA são definidas, porém, não 
apresenta discussão sobre os MRLs da ATSDR. A NewFields recomenda que seja discutida a definição 
e utilização dos MRLs em um estudo de ARSH, uma vez que esses valores devem ser a referência 
prioritária para comparação das doses de exposição. 

Com relação à discussão sobre as RfDs apresentadas no Relatório, a afirmação de que as 
concentrações de referência (RfC) representam concentrações “às quais um indivíduo pode ser 
exposto todos os dias durante toda a vida sem danos” não está de acordo com o definido pela 
USEPA. A definição das RfCs é semelhante à definição da RfD e indica uma concentração que 
representa uma exposição que “provavelmente seja isenta de risco apreciável de efeitos deletérios” 
(conforme o Relatório) à saúde. 

Na Seção 10.1.3.4, sobre o perfil toxicológico do bário, deve ser indicado que os MRLs 
apresentados são relacionados à exposição a sais solúveis de bário e não o próprio metal em sua 
forma elementar. 

Na Seção 10.1.3.6, sobre o perfil toxicológico do chumbo, devem ser discutidos outros 
métodos de avaliação da exposição a esse metal, como a aplicação dos modelos farmacocinéticos 
IEUBK (Integrated Exposure Uptake Biokinetic Model, para avaliação da exposição ao chumbo para 
crianças menores que 7 anos) e ALM (Adult Lead Methodology, para avaliação da exposição ao 
chumbo para adultos). 

A unidade de medida da dose de referência proveniente das tabelas HEAST (Health Effects 
Assessment Summary Tables) da USEPA para cobre na Seção 10.1.3.8 não está correta. As tabelas 
HEAST definem uma RfD em mg/L, enquanto no relatório é reportado em mg/kg.dia. Essa dose de 
referência (1,3 mg/L) foi utilizada pela USEPA, considerando parâmetros de exposição padrão, para 
obter a dose de referência de 0,04 mg/kg.dia, que é utilizada na definição dos Regional Screening 
Levels (RSL) da agência americana. 

Na Seção 10.1.3.12, sobre o perfil toxicológico do mercúrio, deve ser indicado que os MRLs 
de 0,007 mg/kg.dia (exposição oral aguda) e 0,002 mg/kg.dia (exposição oral crônica) apresentados 
são relacionados à exposição a cloreto de mercúrio e não ao metal em sua forma inorgânica (que 
inclui outras especiações). 

8.2 CÁLCULO DA DOSE DE EXPOSIÇÃO 

8.2.1 Concentrações no Ponto de Exposição 

Na Seção 10.2.1, sobre Concentrações no Ponto de Exposição, não foi especificado qual a 
metodologia utilizada para a definição da concentração nos pontos de exposição localizados nas 
regiões de não-exposição (RNE). Essa metodologia deve ser indicada no Relatório. 
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De acordo com a Seção 10.2.1, foi adotada a metodologia Upper Confidence Limit (UCL95%) 
para a definição das concentrações nos pontos de exposição localizados nas regiões de exposição 
indireta (REI). Conforme o Relatório, o software ProUCL (versão 5.1) foi utilizado para a 
determinação desses valores. O guia “ProUCL Version 5.1 User Guide” da USEPA (2015), indica que 
é recomendado um número mínimo de 10 resultados para a aplicação dos métodos estatísticos do 
programa. O mesmo documento afirma também que, do ponto de vista matemático, para um 
conjunto de dados menor que 10 resultados é possível realizar os cálculos para a obtenção do 
UCL95%, porém, esses resultados podem não ser representativos e confiáveis para a definição de 
ações voltadas à minimização de potenciais riscos à saúde. Para diversos compartimentos 
ambientais amostrados para a realização do estudo, em diferentes regiões de exposição e áreas 
alvo, o número de amostras coletadas não satisfaz a recomendação da USEPA. A Tecnohidro apenas 
discute sobre a aplicação da metodologia do UCL95% para conjunto de dados pequenos (<10) nas 
seções 10.2.3.1 e 11.3 do Relatório, de forma breve. Sugere-se que essa discussão sobre a 
aplicabilidade e representatividade dos UCL95% calculados para conjuntos de dados inferiores a 10 
resultados para as conclusões da ARSH deve ser realizada e detalhada na Seção 10.2.1 do Relatório. 

8.2.2 Parâmetros Exposicionais 

Com relação aos parâmetros exposicionais utilizados para o cálculo da dose de exposição, o 
Relatório apresenta uma discussão detalhada dos critérios utilizados para a seleção dos mesmos.  

Conforme o documento, foram considerados dois grupos populacionais para o cálculo das 
doses de exposição e estimativas de risco: crianças de 0 a 12 anos; e, adultos maiores que 12 anos. 
Na apresentação dos parâmetros exposicionais para cada rota de exposição, alguns dos parâmetros 
foram apresentados para diferentes grupos de faixa etária, não necessariamente similares aos 
grupos populacionais utilizados para o cálculo. Recomenda-se, para cada rota de exposição avaliada, 
indicar qual o valor dos parâmetros exposicionais aplicáveis para os dois grupos populacionais que 
foram o foco do estudo.  

Com relação à ingestão direta de água, foram utilizados os valores previstos na Ferramenta 
Digital da CETESB para Avaliação de Risco à Saúde Humana. Esses valores são compatíveis com os 
valores recomendados pelas Diretrizes do MS para ARSH. Sugere-se que essa compatibilidade seja 
destacada no documento. 

Com relação à ingestão acidental de água durante atividades de recreação, sugere-se que 
seja destacado que as Diretrizes do MS não apresentam recomendação específica para esse tipo de 
exposição. 

8.2.3 Simulação de Monte Carlo 

O cálculo da dose de exposição foi realizado pela Tecnohidro através do uso de Simulação 
de Monte Carlo. Esse tipo de simulação é classificado como um método probabilístico e a USEPA 
discute continuamente sua aplicação em estudos de ARSH. De acordo com o documento “Risk 
Assessment Forum White Paper: Probabilistic Risk Assessment Methods and Case Studies” da USEPA 
(2014), o National Research Council (NRC) dos EUA sugere que métodos probabilísticos sejam 
aplicados em uma abordagem por fases (tiered approach). A Tecnohidro não faz uso da abordagem 
por fases e aplica a Simulação de Monte Carlo para todos os metais avaliados.  

Nesse sentido, é recomendado que métodos probabilísticos como a Simulação de Monte 
Carlo sejam aplicados depois da realização de estimativas de exposição a partir de métodos 
determinísticos (que não envolvem o conceito de probabilidade, frequências de distribuição e usam 



Parecer Técnico – Avaliação do “Relatório técnico - Avaliação de Risco à Saúde Humana metodologia Ministério da Saúde - Mariana - MG” 

NewFields Brasil    Rua Bento Gonçalves, 1731, Sala 181 / Novo Hamburgo - RS   CEP 93410-395    T. (51) 3066 4870 

21/28 

parâmetros exposicionais fixos únicos). Apenas para a análise de contaminantes de interesse que 
excedam aos valores de referência de saúde utilizando métodos determinísticos é sugerida a 
aplicação dos métodos probabilísticos (e.g. Simulação de Monte Carlo). 

A Tecnohidro apresenta os cálculos das doses de exposição a partir de parâmetros 
exposicionais fixos (método determinístico), conforme recomendação da US EPA (2014). Os 
resultados utilizando o método determinístico são indicados como a máxima exposição razoável 
(MER) no Anexo 6 e como Risco Máximo nas tabelas da Seção 10.4.4. De acordo com o documento 
“Guiding Principles for Monte Carlo Analysis” da USEPA (1997), o objetivo da Simulação de Monte 
Carlo é caracterizar quantitativamente as incertezas e variabilidade na estimativa de exposições ou 
risco. Nesse sentido, a USEPA define condições para aplicação dessa análise, que são descritas 
adequadamente no Relatório. 

Dentre as condições definidas pela USEPA, os seguintes tópicos devem ser mais bem 
detalhados no documento: 

• Resultados da análise de sensibilidade, indicando quais fatores de exposição mais 
influenciam nos resultados da Simulação de Monte Carlo; 

• Discussão da tendência central dos resultados da Simulação e valores críticos; 

• Comparação dos resultados da Simulação com cálculos determinísticos para 
estimativa da exposição. 

 

8.2.4 Análise Comparativa de Riscos 

A apresentação dos resultados das estimativas de riscos não carcinogênicos e carcinogênicos 
apresentadas na Seção 10.4.4 do Relatório apresentam incongruências que devem ser ajustadas, a 
saber: 

• Risco não carcinogênico para residentes rurais e urbanos (crianças) considerando 
efeitos no sistema gastrointestinal (SGI) na REI da AA2 somente é indicado na Tabela 
108, não sendo descrito na Seção 10.4.4.4.1 do Relatório; 

• Risco carcinogênico para residentes rurais e urbanos (adultos) expostos à Arsênio 
MMA por ingestão de leite (compartimento solo superficial) na REI da AA2 somente 
é indicado na Tabela 108, não sendo descrito na Seção 10.4.4.4.2 do Relatório; 

• O texto da Seção 10.4.4.5.1 do Relatório descreve a identificação de risco 
carcinogênico para residentes rurais e urbanos (crianças) associado à exposição a 
água superficial, que não é apresentado na Tabela 109; 

• Risco carcinogênico para residentes rurais (adultos) expostos à Arsênio por ingestão 
de partículas (compartimento sedimento) na RED da AA2 somente é indicado na 
Tabela 109, não sendo descrito na Seção 10.4.4.5.2 do Relatório; 

• Risco carcinogênico para residentes rurais (adultos) expostos à Arsênio por ingestão 
(compartimento água subterrânea) na RED da AA2 somente é indicado na Tabela 
109, não sendo descrito na Seção 10.4.4.5.2 do Relatório; 

• Risco não carcinogênico para residentes rurais (crianças) considerando efeitos nos 
pulmões, na REI da AA3 somente é indicado na Tabela 111, não sendo descrito na 
Seção 10.4.4.7.1 do Relatório; 
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• Risco carcinogênico para residentes rurais e urbanos (adultos) expostos à Arsênio por 
ingestão de partículas (compartimento poeira domiciliar) na REI da AA3 somente é 
indicado na Tabela 111, não sendo descrito na Seção 10.4.4.7.2 do Relatório; 

• Risco carcinogênico para residentes rurais e urbanos (adultos) expostos à Arsênio III 
por ingestão de água subterrânea na REI da AA3 somente é descrito no texto da 
Seção 10.4.4.7.2, não sendo apresentado na Tabela 111. 

8.3 COMPARAÇÃO DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO COM “VALORES DE REFERÊNCIA” 

As Diretrizes do MS para ARSH definem, em sua seção 7.1.6 (Comparação do Nível de 
Exposição com “Valores de Referência”): 

“Para avaliar se os contaminantes de interesse têm a possibilidade de comprometer 
a saúde, nas condições específicas de exposição existentes no local, deve-se 
comparar as estimativas da dose de exposição com os valores de referência de 
saúde. Para definir o nível do risco à saúde, para ocorrência de efeitos lesivos não-
carcinogênicos, podem ser utilizados como indicadores os Níveis de Risco Mínimo 
(MRL) da ATSDR e a Dose de Referência (RfD) da EPA ou outros valores de referência 
de outros países.” 

É importante destacar que, uma vez tomados como referência valores estabelecidos por 
órgãos de saúde internacionais, devem ser consideradas todas as premissas e instruções de 
utilização de valores de referência de saúde definidas por esses órgãos. Todas essas premissas e 
considerações necessárias para uso desses valores de referência devem ser discutidas pela 
Tecnohidro em seu relatório final, trazendo adequado embasamento às conclusões apresentadas 
na seção de implicações à saúde. 

O fluxograma de comparação das doses de exposição com valores de referência (ambientais 
e de saúde) estruturado pela ASTDR (2005) recomenda a avaliação em duas etapas principais, 
sendo: (1) comparação das concentrações das substâncias químicas de interesse com valores de 
referência ambientais; e (2) comparação das doses de exposição estimadas com valores de 
referência de saúde. 

Dentre os valores de referência ambientais desenvolvidos pela ATSDR, encontram-se os 
parâmetros denominados EMEGs (Environmental Media Evaluation Guidelines – Guias de Avaliação 
dos Compartimentos Ambientais), mencionados na seção 5 (Seleção de Contaminantes de 
Interesse) das Diretrizes do MS para ARSH, e que são calculados com base nos MRLs desenvolvidos 
pela ATSDR. Além dos EMEGs, a ATSDR desenvolveu também valores de referência ambientais 
denominados RMEGs (Reference Dose Media Evaluation Guides – Guias de Avaliação de 
Compartimentos Ambientais a partir de Doses de Referência), que são calculados com base nas 
doses de referência de exposição oral crônica da USEPA. 

Com relação à comparação das doses de exposição com valores de referência de saúde, de 
acordo com a ATSDR (2005): 

“os MRLs servem apenas como uma ferramenta de triagem para ajudar o avaliador 
a decidir se deve ou não proceder a uma análise mais detalhada das substâncias 
encontradas no local de interesse. O objetivo dos MRLs não é definir níveis de 
descontaminação ou de ação. As doses de exposição superiores aos MRLs não 
pressupõem, necessariamente, a ocorrência de efeitos adversos à saúde.” 
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Além disso, também de acordo com a ATSDR (2005), 

“a comparação com valores de referência de saúde permitirá identificar (1) 
substâncias que se encontram abaixo de valores de referência conservadores e que 
não possuem potencial de representar perigo à saúde; (2) substâncias que se 
encontram acima de valores de referência e requerem avaliações mais detalhadas.” 

A Tecnohidro realiza as análises comparativas das doses de exposição estimadas com os 
valores de referência de saúde para efeitos não carcinogênicos através de quocientes de risco (QR) 
ou quociente de periculosidade (HQ). Esses quocientes representam a razão entre a dose de 
exposição calculada e o valor de referência utilizado pelo estudo. Essa abordagem é ligeiramente 
diferente do que é comumente realizado pelo Ministério da Saúde e ATSDR, porém, corresponde 
ao mesmo procedimento. 

Não é indicado como foi feita a comparação para efeitos carcinogênicos, o que deve ser 
detalhado pela Tecnohidro. 

A Tecnohidro utiliza o valor mais restritivo entre RfD e MRL para a obtenção do QR. Para 
facilitar o entendimento do valor utilizado para cada composto avaliado, a NewFields sugere que 
seja apresentado no documento qual foi o valor mais restritivo adotado e sua respectiva referência. 
Conforme a ATSDR (2005), o MRL deve ser priorizado e na ausência desse “RfDs ou RfCs da USEPA 
devem ser utilizados”. 

A Tecnohidro avalia inicialmente os quocientes calculados para cada contaminantes de 
interesse. Uma vez que a definição dos valores de referência de saúde (MRLs ou RfDs) é 
condicionada ao “end point” (órgão-alvo) que foi objeto do estudo científico utilizado para a 
derivação desses valores, em termos toxicológicos, somente podem ser somados os quocientes de 
riscos obtidos para diversas substâncias quando os órgãos alvos são os mesmos. A Tecnohidro 
corretamente leva em consideração os end points relacionados a cada contaminantes de interesse 
ao fazer o somatório dos quocientes de risco calculados. 

Para os objetivos do estudo (avaliação de risco à saúde pública), a avaliação deve ser focada 
na comparação das doses de exposição estimadas para cada substância, em cada rota de exposição 
avaliada, com os valores de referência de saúde. Na ocorrência de excedência ao valor de referência 
de saúde, deve-se prosseguir com o recomendado pela ATSDR (2005) no Capítulo 8 do Public Health 
Assessment Guidance Manual (PHAGM). 

A Tecnohidro adequadamente prossegue com a avaliação crítica das doses de exposição 
estimadas e os valores de referência de saúde utilizados, conforme o PHAGM. Entretanto, a 
avaliação crítica dos metais alumínio e cobalto foi limitada apenas à comparação das doses de 
exposição calculadas com os níveis de efeito adverso não observados (NOAEL) relacionados aos 
estudos utilizados para a definição dos valores de referência de saúde. Conforme descrito no 
PHAGM, são aspectos que também devem ser avaliados para esses dois metais: biodisponibilidade; 
forma química dos metais avaliados; dados adicionais de outros estudo dose-resposta; e, 
propriedades toxicocinéticas e farmacocinéticas específicas de cada metal (absorção, distribuição, 
metabolismo e eliminação). 

Para avaliação de risco à saúde humana pela exposição ao chumbo, conforme indicado na 
Seção 8.1 deste parecer, devem ser utilizados os modelos farmacocinéticos IEUBK (Integrated 
Exposure Uptake Biokinetic Model, para avaliação da exposição ao chumbo para crianças menores 
que 7 anos) e ALM (Adult Lead Methodology, para avaliação da exposição ao chumbo para adultos). 
Esses modelos são internacionalmente reconhecidos para aplicação em estudos de ARSH que 
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envolvem chumbo e são cientificamente validados para a estimativa dos níveis de chumbo no 
sangue de seus receptores-alvo. 

8.3.1 Considerações Adicionais 

A ATSDR (2005) apresenta em sua seção 7.5 (“Presenting Screening Analysis Findings in the 
Public Health Assessment Document”), considerações importantes quanto a apresentação dos 
resultados da comparação das doses de exposição com os valores de referência de saúde. Tais 
considerações, apresentadas a seguir, são importantes para a comunicação acessível e transparente 
dos resultados obtidos e devem ser adotadas pela Tecnohidro em seu Relatório: 

• A avaliação de risco à saúde humana deve incluir um resumo do processo de 
comparação das doses de exposição com os valores de referência de saúde. Esse 
resumo deve ser escrito em termos não-técnicos e deve incluir uma descrição do uso 
e das limitações desse tipo de comparação; 

• Esse resumo deve salientar que o processo de estimativa das doses de exposição e 
comparação com os valores de referência é uma etapa de triagem das substâncias 
químicas a serem avaliadas detalhadamente, enfatizando que esse processo de 
triagem não identifica efeitos adversos à saúde; 

• O documento de avaliação de risco à saúde humana deve indicar claramente todas 
as considerações utilizadas para a seleção das concentrações das substâncias 
químicas de interesse, valores de referência ambientais, variáveis para a estimativa 
da dose de exposição e valores de referência de saúde; 

• Deve também ser indicado claramente quais substâncias foram selecionadas para 
uma avaliação mais detalhada da exposição e o porquê dessa seleção; assim como 
quais substâncias foram determinadas como não tendo potencial de representar 
perigo à saúde e o porquê. 

Alguns dos contaminantes de interesse selecionados são metais essenciais. Metais essenciais 
são extremamente comuns no meio ambiente, particularmente em áreas que possuem significativa 
ocorrência natural de metais, como é o caso de muitas áreas no estado de Minas Gerais. Esses 
metais possuem curva dose-resposta em formato de U, o que significa que esses compostos 
possuem, ao mesmo tempo, um requisito de dose mínima conhecida em um organismo e uma dose 
mais alta, relacionada a efeitos toxicológicos. As Diretrizes de ARSH do MS não tratam claramente 
da análise da caracterização de riscos pela exposição à metais essenciais. Entretanto, a NewFields 
entende que esta discussão é importante, pois a forma química de um determinado metal, tal como 
ferro e manganês, tem efeito significativo na mobilidade, biodisponibilidade e toxicidade humana 
desse metal. Sendo assim, recomenda-se a inclusão de discussão sobre os contaminantes de 
interesse que se caracterizam como metais essenciais. 

8.4 RISCO QUANDO A POTABILIDADE 

Na seção 10.5 do Relatório é apresentada uma comparação dos resultados das análises de 
água superficial, subterrânea e para consumo com o Anexo XX da Portaria de Consolidação 
nº 5/2017 do Ministério da Saúde (Padrão de Potabilidade Brasileiro). A Tecnohidro conclui que as 
excedências aos padrões da Portaria são relativas a alumínio, ferro e manganês, todos compostos 
que fazem parte dos padrões organolépticos da Portaria. A NewFields sugere que seja inclusa a 
definição de propriedades organolépticas, enfatizado que a excedência a estes padrões não indicam 
risco à saúde. 
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Na apresentação da comparação dos resultados de água superficial, subterrânea e para 
consumo é necessário remover a citação sobre cenários de exposição, uma vez que esses não se 
aplicam para uma avaliação do atendimento ao padrão de potabilidade. 

Em adicional, a NewFields sugere que esta seção do Relatório trate da classificação da água 
superficial em relação a Resolução CONAMA nº 357/2005. O Rio Doce é classificado como Classe 2 
e, de acordo com as limitações estabelecidas nesta resolução, suas águas apenas podem ser 
destinadas ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional. 

De acordo com o exposto no item 3.4.5 deste parecer técnico, as considerações sobre 
correlação com o rompimento apresentadas nesta seção do Relatório da Tecnohidro devem incluir 
as conclusões relacionadas a correlação do alumínio.  

8.5 RESPOSTAS ÀS PREOCUPAÇÕES DA COMUNIDADE 

As Diretrizes do MS para ARSH em sua seção 7.3 - Resposta às Preocupações da Comunidade, 
afirma que “deve haver o cuidado de nortear as pesquisas e estudos no sentido de não só 
estabelecer o risco existente para a população exposta, mas também procurar as respostas às 
questões apresentadas pela mesma.” As Diretrizes também concluem que: 

“Ao término de todo o estudo de avaliação de risco, a equipe de investigadores 
deve fazer uma reunião com a população, com o objetivo de transmitir todo o 
conteúdo dos estudos. Dados de análises ambientais e de saúde devem ser 
transmitidos de modo consolidado, para que não se crie um clima de conflito 
dentro da comunidade.” (seção 4) 

Conforme exposto na seção 4 deste parecer, a Tecnohidro utilizou o levantamento de 
preocupações da comunidade realizado pela Ambios.  

Apesar de apresentar os riscos para cada Área Alvo e compartimento de maneira 
individualizada nas tabelas 113 a 115, a seção 10.6 do Relatório da Tecnohidro responde às 
preocupações da comunidade de maneira abrangente e agrupada, conforme descrito no trecho a 
seguir: 

“(...) foi possível quantificar risco acima dos limites aceitáveis para os cenários de 
ingestão de partículas de solo, ingestão de poeira domiciliar, contato dérmico e 
ingestão de partículas de sedimento, ingestão de ovos, leite, hortaliças e 
tubérculos. Entretanto, conforme exposto ao longo do relatório, estes riscos 
ocorrem em Regiões de Exposição Direta (RED) a lama de rejeitos, Regiões de 
Exposição Indireta (REI) a lama de rejeitos e também Regiões de Não Exposição 
(RNE) a lama de rejeitos. Esta tendência indica claramente que existem riscos que 
podem ser relacionados ao evento de rompimento e a lama de rejeitos por ele 
gerada, bem como risco não relacionados ao evento mas relacionado a 
concentrações de metais que ocorrem naturalmente em concentrações que geram 
risco nas áreas alvo estudadas. (...) 

A exposição de populações a SQI a partir dos cenários exposicionais listados acima 
podem gerar efeitos adversos a saúde como alergias respiratórias, irritações 
dérmicas, entre outros efeitos discutidos na Análise de Toxicidade.” Página 949 do 
Relatório. 

O agrupamento de áreas distintas não é recomendado pelo MS, tanto pelo fato de as 
preocupações das comunidades serem distintas, quanto pelo fato de as áreas apresentarem 
contaminantes de interesse diferentes. As preocupações da comunidade devem ser respondidas 
separadamente para o município de Mariana e Barra Longa, e devem seguir a estrutura de tópicos 
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listada na seção 6.1 do Relatório. O objetivo é trazer respostas claras e objetivas as preocupações 
levantadas pela comunidade. 

As Diretrizes afirmam, também em sua seção 7.3, que o objetivo desta seção é “tentar 
esclarecer algumas dúvidas da população, dentro do escopo de ação deste relatório e do que é 
possível para a equipe.” Como o estudo de ARSH conclui sobre implicações à saúde baseados na 
definição dos contaminantes de interesse, rotas de exposição e populações expostas e 
potencialmente expostas aos compostos químicos, ele não pode concluir sobre doenças vetoriais e 
implicações à saúde mental e condições/qualidade de vida, já que os contaminantes de interesse 
não estão relacionados diretamente à ocorrência destes agravos. Seguindo o estabelecido nesta 
seção das Diretrizes, a Tecnohidro não responde as preocupações da comunidade relacionadas a 
saúde mental, casos de dengue e febre amarela, e relacionadas as condições e qualidade de vida e 
justifica essa ação. 

9. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

As Diretrizes do MS para ARSH reportam que o último capítulo da avaliação deve elaborar 
“conclusões e recomendações para atender aos propósitos da avaliação de risco e discutir as 
preocupações da comunidade.” Para tanto devem ser levados em consideração “as definições de 
saúde da Constituição, os princípios e diretrizes do SUS, as limitações do modelo de avaliação de 
risco e especificidades do processo de adoecimento da população.” A partir dessas premissas e dos 
resultados dos passos anteriores da ARSH, se categoriza o risco do local, e se elaboram 
recomendações para a situação atual. 

A Seção 11.2 do Relatório discute a necessidade de execução de serviços adicionais na Área 
Alvo 1 com o objetivo de que os potenciais riscos sejam quantificados adequadamente para essa 
área, uma vez que o número de pontos amostrados foi pequeno. Em seguida, é mencionado que 
esses serviços adicionais permitirão responder questões de saúde clínica. Entretanto, o estudo de 
avaliação de risco à saúde humana, conforme o escopo do Relatório, não faz conclusões acerca da 
saúde clínica das populações. 

Na Seção 11.3, onde é apresentado um resumo dos resultados analíticos obtidos, é citada a 
detecção de concentrações de Cobre nas amostras de solo superficial acima dos valores de 
referência legais aplicados. Entretanto, essa detecção não é reportada na Seção 5.4.3.1 do Relatório. 
Adicionalmente, na Seção 11.3 não é citada a detecção de Antimônio nas amostras de solo 
superficial acima dos valores de referência utilizados. Esses pontos devem ser ajustados no 
Relatório. 

Na Seção 11.3, onde é apresentado um resumo dos resultados quantitativos da avaliação de 
risco à saúde humana, foram observadas inconsistências entre o resumo apresentado e os 
resultados apresentados nas tabelas da Seção 10.4.4 do Relatório (ver Seção 8.2.4 desse parecer 
técnico). Esse resumo deve ser ajustado de modo a refletir corretamente os resultados 
apresentados nas tabelas da Seção 10.4.4 do Relatório 

A seção 12.1 do Relatório apresenta as recomendações de saúde, dentre elas estão ações de 
Vigilância e Atenção. Na descrição destas ações recomenda-se que a exposição aos riscos seja 
dividida em três categorias: “i. Riscos associados as SQI quimicamente relacionadas ao Rejeito de 
Fundão; ii. Riscos associados as SQI relacionadas ao Evento de Rompimento; iii. Riscos associados 
as SQI que possuem relação do os Níveis de Base (Background).” A primeira categoria, “SQI 
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quimicamente relacionadas ao rejeito”, deve ser removida de todas as recomendações, já que o 
Relatório classifica as SQI em relacionadas ao rompimento e relacionadas aos níveis de base. Da 
mesma forma, esta classificação deve ser removida da seção 12.2 do Relatório. 

Como exposto nesse documento, existem pontos relacionados a seleção de contaminantes 
de interesse, cálculo da dose de exposição, determinação das implicações à saúde das populações 
e resposta às preocupações da comunidade que precisam ser mais bem trabalhados. 

A NewFields está de acordo com a categorização das Áreas Alvo como Categoria A. 
Entretanto, as ações de saúde precisam refletir os ajustes discutidos neste parecer técnico. 

10. CONCLUSÃO DO PARECER TÉCNICO 

A avaliação do “Relatório técnico - Avaliação de risco à saúde humana metodologia 
Ministério da Saúde - Mariana - MG” (Relatório), elaborado pela empresa Tecnohidro Engenharia 
São Paulo (Tecnohidro), permite concluir que o estudo foi executado seguindo os passos principais 
recomendados pelas Diretrizes do Ministério da Saúde para avaliação de risco à saúde humana 
(ARSH). 

Entretanto, a avaliação crítica desse estudo observou alguns pontos das Diretrizes do 
Ministério da Saúde para ARSH que precisam ser revisados.  

 

 

 

 

____________________________ 

Gary Krieger, Vice-Presidente, MD, MPH, DABT, DTM&H 
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MEMORANDO 

De:  NewFields 
Para:  Kelly Cardoso e Wagner Tonon, Equipe de Saúde da Fundação Renova 
Assunto:  Resumo da avaliação do Relatório EPISUS 2016 
Data:  20 de março, 2019 

INTRODUÇÃO 

Esse memorando técnico apresenta a avaliação da NewFields do relatório da EPISUS de 2016, 
intitulado “Estudo sobre o Perfil Epidemiológico da População de Barra Longa – MG, Pós‐Desastre, 
2016”, elaborado pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS). 

O Perfil Epidemiológico de Barra Longa de 2016 foi baseado em dois estudos diferentes: 

 Visitas ambulatoriais de janeiro de 2014 a junho de 2016; 

 Estudo transversal da população com 360 pessoas residentes de Barra Longa há pelo 
menos um ano antes do evento; com os seguintes objetivos: 

o Características demográficas da população; 

o Prevalência das principais doenças e agravos; 

o Divisão  da  população  total  em  “afetados”  e  “não‐afetados”  com  base  em 
critérios de exposição auto reportada aos rejeitos; 

o Características e comparação entre grupos de afetados e não‐afetados. 

1 ESTUDOS DE 2016 – REVISÃO DE VISITAS AMBULATORIAIS 

A revisão de registros ambulatoriais abrangeu o período de janeiro de 2014 a junho de 2016. 
A  população  do  estudo  foi  a  população  residente  de  Barra  Longa.  Este  é  um  estudo  descritivo 
delineado sem dados  individuais. Os  registros das consultas de saúde das unidades de saúde da 
cidade de Barra Longa foram a fonte de dados. Os resumos de dados são “ecológicos” por serem 
medidas agregadas (resumos) de observações derivadas de indivíduos em um grupo (população de 
Barra Longa). Este tipo de delineação de estudo é limitado e não pode gerar riscos relativos ou odds 
ratios de um resultado relativo à exposição. De maneira crítica, a análise dos dados foi baseada em 
(i)  “diagnóstico  médico”  conforme  descrito  no  registro  de  consulta  e/ou  (ii)  categorização  de 
“manifestações clínicas”. Não há mais nenhuma descrição fornecida, o que se caracteriza como um 
problema metodológico, pois: 

 Não se sabe qual tipo de profissional fez o “diagnóstico” – por exemplo, enfermeira, 
médico, assistente de saúde, etc.; 

 Pode haver  inconsistências/variabilidades  importantes em como um “diagnóstico” 
foi feito e registrado; 

 A classificação de “manifestações clínicas” não é descrita; então provavelmente há 
variação extrema em como esta foi determinada e codificada. 

A revisão da frequência longitudinal de cuidados médicos (Figura 1 do relatório) demonstra 
a questão: 

 As frequências pré‐evento de 2015 foram pelo menos 20% superiores a 2014. Não há 
dados de 2015 para novembro (pós‐evento, como era esperado). Da mesma forma, 
os dados de dezembro de 2015 são altamente impactados pelo evento; portanto, é 
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lógico  supor  que  houve  um  aumento  significativo  na  frequência  de  visitas  de 
cuidados em 2015 antes do evento ‐ causa desconhecida; 

 Os dados de 2016 são dados parciais (6 meses) com concomitância de pós‐evento e 
estação chuvosa; 

 Existe uma questão relacionada à completude dos dados: (i) para dados de 2014, 74% 
dos registros estão incompletos, (ii) 2015 ‐ 20% e (iii) 2016 ‐ 22%; 

o De fato, os dados de 2014 não são úteis e comparáveis aos dados de 2015 
e/ou 2016; 

o Portanto, a “linha de base” pré‐evento deve ser de janeiro a outubro de 2015; 

 Os  dados  de  2016  são  afetados  pelo  evento,  pois  (i)  recursos médicos  adicionais 
importantes foram adicionados em Barra Longa e (ii) a presença de recursos médicos 
tende a criar “demanda de serviço”; 

 A revisão dos dados de “prevalência de diagnóstico” confirma a precaução que deve 
ser exercida: 

o O conjunto de dados de 2014 é quatro vezes menor que os dados de 2015; 

o Os  dados  de  “diabetes”  –  um  “aumento”  de  10  vezes  de  2014  para  2015 
ilustra os problemas de comparabilidade; 

 Assumindo  que  2015  (janeiro  a  outubro)  é  de  fato  a  “linha  de  base”  pré‐evento, 
temos indicações que uma carga significativa de doenças estava presente em Barra 
Longa relacionada a problemas respiratórios e cardiovasculares; 

 Comparação entre 2015 e 2016 é difícil pois os períodos de tempo são diferentes; 

 As diferenças extremas entre maio de 2015 e maio de 2016 são concomitantes com 
a mudança na prestação do serviço. 

Concomitâncias  ocorrem  quando  uma  variável  é  associada  com  a  exposição  e  também 
influencia o resultado da doença. 

A comparação entre Dengue de fevereiro de 2016 e fevereiro de 2015 mostrada no relatório 
da EPISUS é enganosa e carece de contexto. Dados de casos de Dengue de Minas Gerais (MG) vindos 
da Secretaria de Saúde (2012‐2016) são mostrados na Figura 1. 

Figura 1: Dados de casos de dengue em Minas Gerais. 

 

Fonte:  Boletim  epidemiológico  de  monitoramento  dos  casos  de  Dengue,  Febre  Chikungunya  e 
Febre; Zika. Nº 20, Semana Epidemiológica 21, 23/05/2016. 

Esses dados  ilustram inequivocamente que houve um aumento de 15 vezes nos casos de 
Dengue relatados entre fevereiro de 2015 e fevereiro de 2016 em todo MG. Portanto, é óbvio que 
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(i) houve um aumento geral significativo de Dengue, ou seja, uma “epidemia” em todo MG e (ii) 
Barra Longa tinha recursos médicos significativamente mais disponíveis para a busca e notificação 
de casos. 

Os dados reais do SINAN para Barra Longa para o mês de fevereiro de 2016 relatam apenas 
77 casos de dengue, e não “123”, conforme o relatório EPISUS. A provável diferença é que EPISUS 
combinou  dados  de  casos  registrados  com  dados  de  casos  suspeitos,  o  que  inflou  os  números 
globais. 

Os  dados  de  dengue  de  Barra  Longa  não  indicam  necessariamente  um  surto  de Dengue 
relacionado ao evento: 

 Houve  um  grande  aumento  geral  nos  casos  em  MG  entre  2016  e  2015  ‐ 
aproximadamente 15 vezes; 

 O  relatório  EPISUS  mistura  casos  suspeitos  com  registrados,  que  inflacionam 
artificialmente a carga do caso. 

No  geral,  os  dados  da  revisão  de  pacientes  ambulatoriais  do  EPISUS  de  2016  devem  ser 
usados de  forma cética e  cautelosa,  se  forem usados. Como um estudo descritivo básico para a 
população  de  Barra  Longa,  essa  delineação  não  pode  gerar  riscos  numéricos  individuais 
relacionados a uma métrica de exposição. 

2 ESTUDOS DE 2016 – ESTUDO TRANSVERSAL 

Um estudo transversal geral (isto é, um “registro fotográfico”) foi realizado para: 

 Descrever características demográficas gerais de Barra Longa; 

 Estimar prevalência de doenças; 

 Fornecer uma triagem para depressão e dependência ao álcool; 

 Identificar características de indivíduos vivendo na “área afetada”; 

 Fazer recomendações. 

O período do estudo foi pré‐evento, adicionado de novembro 2015 a julho de 2016. Utilizou‐
se  uma  amostra  populacional  de  360  indivíduos.  Várias  exposições  críticas  e  “definições” 
geográficas foram utilizadas neste estudo para definir e categorizar os indivíduos por “exposição”: 

 Afetados –  residência  impactada  diretamente  pelos  rejeitos/lama  e/ou  localizada 
nos arredores de áreas diretamente impactadas; 

 Não‐afetados – não impactado diretamente pelos rejeitos/lama e/ou não localizado 
nos arredores de áreas diretamente impactadas. 

Os dados demográficos indicaram que a população total do estudo era uma população mais 
velha (idade mediana de 49 anos) com baixos níveis de escolaridade (72% com ensino fundamental 
ou menos). A maioria dos entrevistados era rural (59%) versus urbana (40%). Os moradores urbanos 
viviam todos na “cidade central”. 

75  dos  entrevistados  da  pesquisa  foram  identificados  como  afetados,  contra  285  não 
afetados. Esses resultados indicam que a maioria dos moradores do Barra Longa em geral não foi 
diretamente  afetada.  Este  número  é  consistente  com  o  cadastro  da  Renova  (porcentagem  de 
pessoas cadastradas em Barra Longa versus população total) e é consistente com o mapeamento 
da lama/rejeito, que demonstrou extensão limitada. 
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Houve  uma  diferenciação  (estatisticamente  significativa)  entre  os  residentes  nas  áreas 
afetadas versus não afetadas com base na exposição à lama, água + lama e poeira. A “percepção de 
saúde” positiva auto reportada entre afetados e não afetados foi idêntica. Em termos de “sinais e 
sintomas”  auto  reportados,  houve  uma  diferença  entre  afetados  e  não  afetados  para  (i) 
irritabilidade,  (ii)  insônia  e  (iii)  dor  muscular.  Não  houve  diferença  para  a  outra  lista  de 
sintomas/sinais incluindo: 

 Dores nas juntas; 

 Coriza; 

 Febre; 

 Olhos irritados; 

 Tosse; 

 Cansaço; 

 Fraqueza; 

 Dor de garganta; 

 Dor de cabeça; 

 Falta de apetite. 

Em termos das diferenças no “diagnóstico médico” entre afetados e não afetados, o achado 
positivo  foi  relacionado à dengue e possivelmente à dermatite. Os números de casos dos outros 
diagnósticos, incluindo doença respiratória e rinite de depressão, foram baixos e não significativos 
estatisticamente. Da mesma forma, o uso de álcool, tabagismo e uso de drogas ilícitas e aumento 
do uso de medicamentos de prescrição importantes (medicamentos ansiolíticos, antidepressivos, 
anti‐hipertensivo) não foram estatisticamente diferentes. 

Os achados gerais devem ser interpretados com cautela, pois a maioria dos entrevistados 
não foi afetada (285/360); portanto, pode‐se argumentar que a população de estudo “afetada” é 
desequilibrada (muito pequena) em relação ao grupo não afetado. A observação de que a proporção 
de não afetados para afetados foi de quase 4:1 é impressionante e desmente os argumentos de que 
toda a  comunidade de Barra  Longa  foi  impactada, pelo menos conforme definido neste estudo. 
Como discutido anteriormente, os resultados da dengue devem ser amplamente desconsiderados, 
uma vez que a dengue é em grande parte uma doença urbana e houve um grande surto de dengue 
em MG em 2016. 
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MEMORANDO 

De:  NewFields 
Para:  Kelly Cardoso e Wagner Tonon, Equipe de Saúde da Fundação Renova 
Assunto:  Resumo da avaliação do Relatório EPISUS 2018 
Data:  19 de março, 2019 

INTRODUÇÃO 

Este memorando  técnico  apresenta  a  avaliação  da NewFields  do  relatório  EPISUS’s  2018 
intitulado “Dois anos pós‐desastre da barragem do Fundão: perfil epidemiológico e toxicológico da 
população de Barra Longa, MG, 2018”, elaborado pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do 
Ministério da Saúde (MS). 

O estudo de acompanhamento de 2018, geralmente semelhante ao estudo de 2016, mas 
com alguns acréscimos relacionados à toxicologia: 

 Visitas ambulatoriais de julho de 2016 a maio de 2018; 

 Levantamento  transversal  da  população  de  362  indivíduos  com  estes  resultados 
específicos de interesse: 

o Prevalência de “doenças” agudas e crônicas auto reportadas; 

o Prevalência do “agravamento” de “doenças” auto reportadas;  

o Prevalência de exposição aos rejeitos da barragem; 

o Prevalência de “sinais e sintomas” auto reportados após o Evento; 

o Prevalência de abuso de álcool e tabaco; 

o Prevalência de triagem positiva para depressão e Transtorno de Estresse Pós‐
Traumático (TEPT); 

o Prevalência  de  “envenenamento”  por  metais  pesados  baseado  em 
classificação sindrômica. 

Em maio de 2018, um time da SVS/MS executou uma nova investigação em Barra Longa, com 
estes objetivos:  

 Descrever o perfil das visitas de atenção primária; 

 Caracterizar o perfil de saúde da população;  

 Estimar a prevalência de intoxicação por metais pesados. 

O  estudo  da  visita  de  cuidados  primários  foi  semelhante  ao  estudo  de  2016  em  sua 
concepção e execução. No entanto, o levantamento populacional do estudo de 2018 foi diferente 
do levantamento transversal de 2016. 

1 ESTUDOS DE 2018 – ESTUDO AMBULATORIAL DESCRITIVO  

O estudo ambulatorial de 2018 foi uma continuação da investigação de 2016. O período do 
estudo foi de julho de 2016 a maio de 2018; a investigação geral incluiu registros de janeiro de 2014 
a junho de 2015 (ou seja, o estudo de 2016). Idêntico ao estudo de 2016, o diagnóstico médico de 
“manifestações clínicas” foi usado como resultados chave. No estudo de EPISUS 2016 houve uma 
questão significativa relacionada à completude de registros que foi documentada (74% incompletos 
em 2014). Os registros de 2015 e 2016 foram melhorados; no entanto, os percentuais incompletos 



Parecer Técnico: Avaliação do “Relatório técnico ‐ ARSH metodologia Ministério da Saúde ‐ Mariana ‐ MG” 
Apêndice II 

NewFields Brasil    Rua Bento Gonçalves, 1731, Sala 181 ‐ Centro, Novo Hamburgo, RS, 93410‐395    T. (51) 3066 4870 / (51) 3036 4970  2/5 

foram de 20% e 22%, respectivamente. O estudo de 2018 não afirmou a “incompletude” global para 
os dados dos anos de 2016, 2017 e 2018, o que é considerado uma omissão técnica significativa. 

O número total de visitas aumentou em 15% de 2014 a 2015, 12% de 2015 a 2016 e 23% de 
2016 a 2017. A tendência mensal de visitas geralmente mostrou um aumento nas visitas durante os 
primeiros  seis  meses  do  ano  comparado  aos  últimos  seis  meses.  Mulheres  consistentemente 
dominaram  as  visitas  (62‐64%).  Pela  área  de  visita  (rural  versus  urbana)  houve  uma  mudança 
marcante no padrão de visitas, ou seja, uma reversão de visitantes rurais para urbanos. O padrão 
de diagnóstico das visitas deve ser baseado em 2015 até o meio do ano de 2018, já que o nível de 
incompletude  para  2014  foi  extremamente  alto. Usando o  ano de  2015  como  linha  de  base  de 
referência, houve mudanças marcantes no padrão registrado para vários diagnósticos: (i) doença 
respiratória superior, (ii) hipertensão, (iii) diabetes, (iv) “transtorno mental” e (v) dengue (conforme 
observado anteriormente no estudo de 2016). O padrão de  “sinais  e  sintomas” encontrados  foi 
dominado por tosse, dor de garganta, dor de cabeça e coriza (irritação na membrana nasal). 

O estudo ambulatorial de 2018 é um exercício de relato descritivo simples. Similarmente ao 
estudo de 2016, a versão de 2018 sofre das mesmas falhas metodológicas relacionadas à precisão 
e  consistência  dos  diagnósticos  e  sinais/sintomas.  Como  um  estudo  descritivo  básico  para  a 
população de Barra Longa, este design não pode gerar riscos numéricos individuais relacionados a 
uma métrica de exposição. 

2 ESTUDOS DE 2018 ‐ PESQUISA POPULACIONAL 

O inquérito populacional de 2018 foi uma amostra aleatória probabilística, estratificada por 
zona de residência, totalizando 362 entrevistas. O estudo parece ter sido desencadeado como uma 
“resposta”  à  pesquisa  do  Greenpeace/ISS,  e  não  como  um  acompanhamento  longitudinal  da 
pesquisa transversal de 2016, ou seja, tanto a métrica de exposição subjacente quanto o conjunto 
de  resultados  foram  diferentes  do  estudo  de  2016.  A  estratificação  geográfica  foi  baseada  em 
urbano (258) versus rural (104) que foi substancialmente diferente do estudo de 2016. Os resultados 
de interesse foram: 

 Prevalência de doenças agudas e crônicas auto reportadas; 

 “Agravamento” auto reportado das mesmas doenças; 

 Prevalência auto reportada de exposição aos rejeitos da barragem; 

 Prevalência auto reportada de “sinais e sintomas” após o Evento; 

 Prevalência auto reportada de álcool (questionário CAGE) e uso de tabaco (baseado 
em instrumentos de pesquisa padrão); 

 Triagem para depressão (baseado em questionário da OMS) e TEPT; 

 “Intoxicação por metais pesados” baseada em categorias sindrômicas amplas. 

A “intoxicação por metais pesados” foi definida utilizando estas três categorias de sinais e 
sintomas agrupados: 

1. Clínica compatível com sintomas neurológicos: fadiga, falta de apetite, exaustão, dor 
de  cabeça,  dormência,  artralgia,  irritabilidade,  tremores.  Metais  provavelmente 
envolvidos: manganês, chumbo e mercúrio; 

2. Clínica  compatível  com sintomas  respiratórios/alérgicos:  falta  de ar,  tosse,  dor de 
estômago, comichão, lesões ou manchas vermelhas na pele. Metais provavelmente 
envolvidos: cromo, níquel; 
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3. Clínica com sintomas gastrointestinais: sonolência, diarreia, náusea/vômito, dor de 
estômago,  dor  de  garganta.  Metais  provavelmente  envolvidos:  arsênico,  cobre, 
zinco. 

A  intoxicação  por  metais  pesados  cita  a  ATSDR  (Agência  para  Registro  de  Doenças  e 
Substâncias Tóxicas) como fonte de referência; no entanto, os perfis toxicológicos da ATSDR todos 
enfatizam a importância do paradigma “exposiçãodoseresposta”. A relação sequencial entre 
exposição, dose e resposta (efeito na saúde) é ausente da abordagem sindrômica da EPISUS. Um 
“positivo” é declarado se um indivíduo se encaixa em uma destas categorias. Toxicologicamente, as 
categorias definidas não têm sentido, completamente arbitrárias e sem uma medida objetiva de 
exposição‐dose. 

O estudo populacional de 2018 foi dominado por mulheres (64%) mais velhas (idade média 
54).  A  idade,  sexo,  demografia  rural  versus  urbana  e  situação  financeira  foram marcadamente 
diferentes do que a pesquisa transversal de 2016 (Tabela 1). 

Tabela 1: Comparação de Estudo Demográfico 

  Pesquisa 2016  Pesquisa 2018 

Idade (média)  49  54 

Rural (%)  60  29 

Sexo (% feminina)  65  51 

Ensino Médio (%)  22  27 

Atualmente trabalhando (%)  32  38 

Renda per capita média (R$)  600 666 

Samarco Card (%)  8 59 

Bolsa Familia (%)  27 46 

A comparação entre exposição a rejeitos de barragem entre os dois estudos é ilustrada na 
Tabela 2. 

Tabela 2: Comparação de exposição entre estudos de 2016 e 2018 

  2016 Afetados  2016 Não afetados Estudo 2018  

Lama (%)  61 28 52 

Lama + água (%)  19 6 29 

Poeira (%)  95 64 89 

Comparação  de  exposição  entre  os  dois  estudos  é  extremamente  difícil  como  ambas  as 
distribuições geográficas e as definições de exposição foram diferentes. O estudo de 2018 tinha um 
marcante viés urbano. Em contraste o estudo de 2016 era uma pesquisa da população em geral 
onde a maioria dos indivíduos não eram afetados pela exposição. 

Os diagnósticos auto reportados para o grupo do estudo de 2018 antes e após o evento são 
demonstrados abaixo. 
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Figura 1: Diagnoses auto reportadas no estudo de 2018 

 
Fonte: EPISUS, 2018. 

As doenças mais  frequentemente diagnosticadas após a  ruptura  foram  Infecção do Trato 
Respiratório Superior (13,5%), dermatite (10%), alergia (9,6%) e “parasitas” (8,3%). O agravamento 
dessas  doenças  foi  estatisticamente  associado  à  exposição  a materiais de  rejeitos. Nenhum dos 
“sinais e sintomas” relatados foi estatisticamente associado à exposição a rejeitos. 

Haviam 107 (34.7%) pessoas com triagem positiva para depressão; destes, 43 (40.9%) tinha 
recebido  uma  diagnose  de  depressão  pré‐Evento.  Sessenta  e  três  indivíduos  tiveram  triagem 
positiva  para  TEPT  com  32  (11.8%)  destes  indivíduos  tendo  recebido  uma  diagnose  prévia  de 
depressão. 

4.5%  dos  134  respondentes  que  utilizam  álcool  reportaram  um  aumento  pós‐Evento. 
Dezenove por cento dos 46 indivíduos que fumam reportaram um aumento no consumo de cigarros.   

A  abordagem  “sindrômica”  a  intoxicação  por  metais  pesados  identificou  muito  poucos 
indivíduos  (Figura  2).  Os  dados  de  biomonitoramento  não  foram  reportados.  As  descobertas 
mínimas  não  são  surpreendentes,  dada  a  base  toxicológica  extremamente  fraca  para  atribuir 
“categorias de abordagem”. 

Figura 2: Prevalência de abordagem sindrômica para intoxicação por metais pesados. 

 
Fonte: EPISUS, 2018. 

No geral, a pesquisa de 2018 é difícil de comparar com o estudo de 2016, já que o design, a 
demografia, a classificação geográfica, a exposição e os resultados para a população pesquisada são 
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diferentes. A pesquisa de 2016 tem um design, exposição e estrutura de resultados superiores. No 
entanto, a falta de comparabilidade geral é um problema significativo, uma vez que não é possível 
fazer avaliações longitudinais. 
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Contestação Crítica ao Relatório do Instituto Saúde e Sustentabilidade de 
Autoria da Dra. Evangelina Vormittag, acerca do Município de Barra Longa, 

Estado de Minas Gerais 

 

 “If trust is lacking, no form or process of communication will be satisfactory. 

Trust is more fundamental to conflict resolution than is risk communication” 

“Se não houver confiança, nenhuma forma ou processo de comunicação será 

eficaz.  Confiança é mais fundamental para a resolução de conflitos do que a 

comunicação de riscos.”        - Paul Slovic: “The Perception of Risk” 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A arte e a ciência da Medicina e seu exercício requerem elevado apuro, preparo e 

compromisso com a ética, a verdade e o conhecimento. Mais que qualquer outra 

atividade profissional, lidar com o que o ser humano tem de mais precioso, sua própria 

vida e o gozo dela com saúde plena, exige dos praticantes desta nobre arte elevado 

afinco e constante aprimoramento dos conhecimentos científicos e raciocínio claro com 

o objetivo da preservação da saúde, a prevenção das causas e situações que ameaçam 

a vida e a cura das moléstias quando o aflige. Há absoluta necessidade da ética e do 

moral do médico ao lidar com as situações que exigem sua intervenção, intervenção esta 

pautada no respeito aos conhecimentos médico-científicos sempre atualizados e na 

medicina baseada em evidências. As conclusões alcançadas quando respeitado o 

compromisso com o rigor da ciência e código da ética médica devem ser expressas clara 

e objetivamente. Disseminar, mesmo que subliminarmente, de que uma pessoa ou uma 

população está correndo sério risco de saúde, de adquirir doença cancerosa, de sofrer 

lesão neurológica grave ou irreversível, baseado em uma dúzia de análises laboratoriais 

de duvidosa qualidade e sem o devido embasamento científico é atentar contra os mais 

básicos princípios da ciência e da ética profissional.  

A Toxicologia Clínica é uma ciência e especialidade médica, que requer seriedade, 

ponderação, elevado discernimento científico e sólidos conhecimentos clínicos, 

sobretudo dos efeitos tóxicos das substâncias químicas no meio ambiente, na fauna e na 
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flora expostas e, por fim, no organismo humano. Deve apoiar-se em medicina baseada 

em evidências. Este conceito é importantíssimo, pois a “intoxicação” só ocorre quando 

um ser vivo, e principalmente o ser humano, é exposto a quantidades elevadas de 

determinadas substâncias e que resultem em sintomas clínicos. Para causar intoxicação 

crônica, a grande maioria destas substâncias requer convívio frequente ou até diário. A 

exposição mesmo corriqueira aos compostos químicos pode não causar sintomas 

clínicos dependendo da quantidade ou dose, da concentração, das circunstâncias, da 

frequência da exposição e das características peculiares de cada pessoa, mas sobretudo 

das propriedades físico-químicas da substância toxicante.   

A causa de uma doença de natureza exógena, como por exemplo uma doença infecciosa, 

seja ela bacteriana, viral, micótica, parasitaria, assim como as doenças tóxicas, seja por 

composto químico, ionizante, ambiental, exotoxina ou veneno natural, deve estar 

presente no local da exposição, e EM QUANTIDADES OU CONCENTRAÇÕES 

SUFICIENTES, para penetrar o corpo. Assim, na meningite, na pneumonia ou na infecção 

cutânea, é necessário demonstrar cabalmente a presença do micro-organismo nos 

tecidos, em especial nos órgãos afetados. Portanto, a simples presença da bactéria 

Neisseria meningitidis, agente etiológico e causador da temida meningite bacteriana 

grave, na orofaringe de uma criança com febre, sem sinais meníngeos, não é suficiente 

para resultar no diagnóstico de meningite. É necessário demonstrar a presença do 

micróbio invasor no líquido cefalorraquidiano, ou por provas laboratoriais próprias, que 

indiquem NÍVEIS SOROLÓGICOS COMPATÍVEIS. Isto vale para qualquer doença 

infecciosa, seja AIDS, tuberculose, infecções de pele, amigdalites comuns. A infecção 

pode ser local e circunscrita a um órgão, e.g. pneumonia no pulmão ou cistite na bexiga, 

ou generalizada e espalhada por todo o corpo (septicemia). 

Assim, também nas doenças de natureza tóxica, em primeiro lugar, deve ser constatada 

a presença física do material contaminante, em quantidades ou concentrações 

suficientes, para ser absorvido e assim adentrar o corpo. A “vítima” tem que estar 

presente, naquele momento (agudo) ou repetidamente (crônico). Uma vez dentro do 

corpo, a substância deve atingir níveis suficientes para causar doença aguda ou crônica, 

ou estar presente nos diversos tecidos, e causando distúrbios característicos daquela 
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contaminação. Assim, apenas afirmar que uma pessoa tem ferro, alumínio, selênio, 

níquel ou manganês no corpo não se caracteriza contaminação. É necessário comprovar 

que os níveis sanguíneos ou plasmáticos são compatíveis com determinados sintomas 

típicos deste metal. Não se pode dizer que cobalto cause pancreatite, ou ferro cause 

cistite porque não há nenhum caso desses na literatura médica mundial. Adicionalmente, 

o paciente deve ser suscetível aos efeitos tóxicos, para sua idade, gênero, ocupação e 

características individuais de suscetibilidade. Quanto à substancia tóxica, deve ser 

registrado na literatura médica e nas crônicas científicas que ela está de fato associado 

às lesões naqueles órgãos. Exemplo cabal disto é a associação de fumo com câncer de 

pulmão. Nem todos que fumam, mesmo se intensamente, terão obrigatoriamente câncer 

de pulmão. Porém, é fato que as pessoas que fumam têm maior risco de desenvolver 

esta malignidade, cerca de 5 a 10 vezes maior. Portanto, pode-se concluir que há muitas 

pessoas que foram expostos aos fatores cancerígenos e não apresentam nenhum efeito 

nem sintoma de câncer. A simples constatação de níveis elevados de um metal, por 

exemplo níquel, sem antes realizar uma anamnese rigorosa, nem descrever o necessário 

exame clínico minucioso e não pedir outros exames complementares específicos, não 

permite ao profissional competente, comprometido com seriedade científica e a ética 

médica, alardear que a pessoa está “doente”.  

Da mesma forma, afirmar que a presença de níveis baixos de determinadas substâncias 

pelo exame laboratorial pontual, sem demonstrar um quadro evolutivo das mesmas, nem 

descrever as manifestações clínicas compatíveis e que isto pode ser a causa dos 

sintomas alegados é faltar com a verdade científica, assim como alegar que os níveis 

baixos foram causados pela elevação de outras, sem basear-se na literatura pertinente. 

Afirmar que níveis baixos de zinco e cobre são causas de sintomas, sem os especificar, 

é falha grave com a seriedade científica. 

Como descreveu A.B. Hill na sua dissertação em 1965: The environment and disease: 

association or causation?, onde definiu uma serie de princípios (guidelines) para avaliar 

fatores causais, i.e. se uma conexão etiológica entre uma exposição em especial e um 

determinado resultado, condição ou doença pode ser cientificamente estabelecida. Estes 

critérios podem ser resumidos nos seguintes termos: 
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1. Força da associação (relação entre variáveis independentes e dependentes) 

2. Consistência dos achados (replicação dos resultados por diferentes métodos) 

3. Gradiente biológico (força da relação dose-resposta)  

4. Sequência temporal (fator[es] causal[is] antes do efeito ou sintoma) 

5. Plausibilidade biológica ou teórica (mecanismo de ação) 

6. Coerência com conhecimentos e fatos (nenhuma hipótese discordante) 

7. Especificidade da associação (a causa está fortemente ligada ao resultado). 

 

O RELATÓRIO DO INSTITUTO SAÚDE-SUSTENTABILIDADE 

O Relatório do Instituto Saúde-Sustentabilidade (ISS), intitulado “Relato dos resultados 

clínicos toxicológicos para metais realizados em 11 moradores de Barra Longa”, contem 

53 páginas, das quais 10 (dez) páginas descrevem os objetivos e resultados da pesquisa 

através de um questionário tipo “autoavaliação quanto aos efeitos na sua saúde e ao 

atendimento às suas necessidades que lhes garantissem a saúde e bem- estar” em 507 

indivíduos de 223 famílias e os resultados de mineralograma sanguíneo em 11 pessoas, 

16 (dezesseis) páginas dedicadas a uma proposta de pesquisa adicional a ser realizada 

pelo próprio ISS, 21 (vinte e uma) páginas de descrição de levantamentos na literatura 

sobre os efeitos dos níveis excessivos de níquel e de arsênio no organismo e da 

deficiência de zinco e uma página final com as referências bibliográficas.  

 

1. Pesquisa de Avaliação de Saúde da População de Barra longa e Adendo de 

Exames (10 páginas) 

Foram realizadas entrevistas de autoavaliação em 507 indivíduos de 223 famílias na área 

urbana da cidade de Barra Longa e nas comunidades rurais de Gesteira e Barretos entre 

outubro de 2016 e janeiro de 2017. Os resultados demonstraram que 65% informou que 

estavam melhor ou igual que antes do desastre e 35% respondeu que estavam piores  

ou muito piores que antes. Dos sintomas informados, 83,4% (423 indivíduos) referiu 

sintomas emocionais ou comportamentais, muito embora a maioria destes havia 

informado de estar igual ou melhor do que antes do acidente. A segunda queixa mais 

frequente era do sistema respiratório e seguido quase empatado a queixas do sistema 
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osteoarticular. O relatório afirma que “observou-se não haver diferenças entre os 

acometimentos da população diretamente exposta à lama, residentes próximos ao rio e 

demais moradores em outros locais da cidade, provavelmente devido à poeira na bacia 

área local”. A própria pesquisadora do estudo informa que os sintomas “são inespecíficos, 

quer dizer, podem ocorrer em uma série de situações e doenças”, não sendo respaldado 

por exames que possam correlacionar diretamente os sintomas aos seus respectivos 

fatores nosológicos nem etiológicos. Vale ressaltar que em qualquer pesquisa de queixas 

da população urbana sempre predominam os problemas neuropsíquicos, seguido dos 

respiratórios, cardiovasculares e osteoarticulares. É notório que queixas neuropsíquicas 

vagas predominam nestes tipos de questionários de autoavaliação, independente de 

fatores ou ocorrências. 

Na segunda parte desta pesquisa, foram colhidas amostras capilares e de sangue em 11 

(onze) indivíduos entre 2 e 92 anos em 28 de março de 2017. Os exames de 

mineralograma no sangue foram analisados em janeiro de 2018, ou seja, 9 meses depois, 

no Laboratório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo 

em Ribeirão Preto. Os exames capilares ainda não foram analisados. 

  

 

 

Refere que as amostras foram confirmadas em dois laboratórios, mas não indica quais. 

Chama a atenção alguns fatos desta fase de coleta de informações da população e das 
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amostras das matrizes biológicas que requerem esclarecimentos adicionais: (a) Como foi 

idealizado a distribuição da população para realizar o levantamento das informações dos 

sintomas referidos? O n de 507 questionários numa população de 5720 habitantes é 

estatisticamente relevante? Como foi planejada a distribuição dos questionários na área 

geográfica que seria representativa da população?; (b) O questionário de autoavaliação 

foi realizado aproximadamente um ano após o acidente e em apenas 190 desta 

população [37,4%] houve queixas clínicas, o que contrasta com a afirmação no relatório 

de que “a lama da barragem, ainda em grande magnitude...acabou espalhando para 

várias partes da cidade”, sugerindo certa exageração; (c) O número de indivíduos que 

aceitaram fornecer amostras biológicas (capilar e sangue) para análise de metais é muito 

pequeno, apenas 11 (onze), “por escassez de recursos”(sic). Teriam seus resultados 

qualquer significância (estatística) por não possuir o n suficiente nem ter feito a seleção 

aleatória ou representativa?; (d) Não há informações dos locais de habitação dos 

voluntários que forneceram as matrizes. Várias tentativas para obter os dados dos 

voluntários, sem suas identidades, como idade, sexo, local aproximado de habitação e 

até os valores obtidos nas análises dos mineralogramas sanguíneos, necessários para 

uma avaliação mais objetiva da extensão dos danos, foram recusadas sob a justificativa 

de manter o sigilo deles. Após muita insistência, os valores obtidos foram enfim 

fornecidos em 26 de abril último (tabela acima); (e) Sabe-se que as matrizes foram 

obtidas de voluntários que aceitaram fornecer as matrizes espontaneamente, e não de 

pessoas representativas através de distribuição aleatória como se exige em análises 

demográficas. Portanto, causa grande estranheza e enorme perplexidade ao avaliar os 

valores dos mineralogramas dos 11 indivíduos. Todos eles, isto é, todos os onze, 

apresentaram supreendentemente níveis muito elevados de níquel. Vale dizer que o 

Relatório reportou que 100% dos indivíduos apresentaram uma grave anormalidade no 

mineralograma com teores de níquel sanguíneo entre 140% a 450% maior que o nível 

máximo normal. Pesquisadores acostumados com apresentação dos parâmetros de 

substâncias nas matrizes biológicas geralmente deparam-se com níveis anormais mais 

largos, i.e. alguns com concentrações próximas ou dentro da normalidade e outros mais 

afastados. Mas o mais estranho nesta pesquisa é que os 100% da amostra tiveram níveis 

elevadíssimos. É como dizer que numa loteria TODOS FOSSEM PREMIADOS E COM 
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VALORES ALTÍSSIMOS! Isto não é apenas inverossímil, mas é praticamente impossível 

de ocorrer em qualquer estudo científico sério. Vale dizer que se estes dados fossem 

extrapolados à população de Barra Longa, e é isto que se infere neste relatório, todos os 

habitantes desta pequena cidade estariam intensamente contaminados por níquel e, 

como a autora do relatório sugeriu com grande alarde e alarme, teriam risco de 

desenvolverem câncer. Será que este parâmetro passou desapercebido pela equipe do 

Instituto Saúde e Sustentabilidade, inclusive pela pesquisadora mestre e doutora em 

Estatística, além da autora do Relatório? Só este fator colocaria sérios questionamentos 

e dúvidas acerca do planejamento da pesquisa, das coletas das matrizes, dos métodos 

analíticos e das conclusões finais, ou seja, de toda a cadeia de custódia das amostras. 

Por fim, é importante informar que nem níquel e tampouco o arsênio fazem parte dos 

constituintes primários do rejeito. Igualmente importante afirmar que arsênio e níquel são 

constituintes da mineralogia de solos na região de Mariana e Barra Longa, presentes desde 

a formação geológica há milênios. Os estudos de Deschamps (2002) e Mello et al (2005 e 

2007) indicam a presença de arsênio nas águas e nos sedimentos da região nordeste de 

Minas Gerais, antes mesmo do acidente de Mariana em 2015. A Tabela 1 (abaixo) 

demonstra que a composição do solo de Mariana tem menos arsênio e níquel que o 

restante do Quadrilátero Ferroso. (Deschamp,2002). 
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ANÁLISE CRÍTICA DAS CONCLUSÕES TOXICOLÓGICAS 

 

Em primeiro lugar, vale ressaltar que o exame de mineralograma sanguíneo e capilar, por 

si só, carece de qualquer base para diagnosticar ou inferir contaminação ou doença. Isto 

já é mais que ponto pacifico pelos inúmeros trabalhos e meta-análises publicados na 

literatura internacional. É consenso entre a comunidade científica que o mineralograma 

só teria algum valor se estiver acompanhado de quadro clínico sugestivo com sintomas 

pertinentes no paciente. Mesmo em estudos populacionais, serve apenas para indicar 

possível risco de exposição na comunidade. Como apresentado neste relatório, com a 

ressalva acima, pelo número limitadíssimo de análises, com resultados laboratoriais 

questionáveis e ausência de planejamento distributivo, sem estabelecer qualquer nexo 

causal, serviu somente para criar aflição, alarme e pânico na população, que não possui 

condições de corrigir ou redimir a situação. Talvez teria sido melhor não tê-lo realizado. 
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É fato reconhecido que o mineralograma sanguíneo e capilar não pode servir de base 

para o diagnóstico de intoxicação aguda nem crônica. Este fato foi também afirmado pela 

Plenária do Conselho Regional de Medicina de São Paulo em 08/03/2016 sobre o valor 

do mineralograma no diagnóstico de doenças ocupacionais. Embora este relatório do ISS 

não representa uma situação de medicina do trabalho, os princípios e a aplicabilidade 

deste parecer da CREMESP são pertinentes e abrangem o exame de mineralograma em 

si. Declara na Ementa: O diagnóstico de intoxicação crônica por produtos químicos 

não pode ser estabelecido apenas por mineralogramas sanguíneo e capilar. A 

integra do parecer do CRM-SP está no Anexo 1.  

 

Quanto as inferências do relatório do ISS quanto ao risco de intoxicação por metais 

pesados, em especial o excesso de níquel e arsênio e a deficiência de zinco, serão 

abordados especificamente a seguir: 
 

A. O EXCESSO DE NÍQUEL 

A exposição ao níquel em situações não ocupacionais ocorre principalmente pela 

ingestão de água e alimentos contaminados, em especial o níquel presente nos 

encanamentos, pelo contato com joias, aviamentos e armarinhos de roupas, 

moedas, cigarro, entre outras. É considerado um provável microelemento 

essencial, isto é, necessário em pequenas quantidades. Os únicos relatos de 

casos de câncer na literatura médica são todos devidos à exposição ocupacional, 

entre trabalhadores expostos ao pó e vapor metálico em condições insalubres. 

Não há nenhum caso nem referência de câncer não ocupacional, mesmo em 

grandes fumantes, na literatura médica internacional apontando a relação de 

risco de câncer e os níveis de níquel em pessoas expostas não 

profissionalmente (MICROMEDEX Healthcare Series 2017, vol. 174). A ênfase 

colocada no relatório do ISS, com certo grau de exagero dos riscos de câncer para 

uma população leiga, leva uma mensagem inverídica e alarmante de urgência e 

morbidez, podendo gerar pânico e intensa aflição. O papel de qualquer 

profissional, e do médico em especial, é de transmitir segurança, apontando os 

riscos reais de uma doença, avaliando as causas e identificando os sintomas na 
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população exposta e afetada. Ainda mais se o relatório não aborda que parte da 

população está sujeita ao maior risco, em que parte do município onde residem 

exista maior concentração de níquel com potencial carcinogênico (que não seriam 

bijuterias, moedas, alimentos e águas contaminados), quais os sintomas de 

intoxicação pelo níquel, além de outras atitudes de responsabilidade profissional, 

é maior ainda sua responsabilidade na salvaguarda e de cautela na divulgação de 

notícias ao público. 

Ainda outro problema deste relatório é que não avaliou nem analisou as possíveis 

fontes de níquel ambiental na região de Barra Longa. Limita a referir ao trabalho 

de Juncá e Ramos (2017), onde a relatora assinala textualmente que 

“evidenciaram altas concentrações de vários metais no ambiente (água e 

sedimento) em 14 pontos na região do desastre, dentre eles o níquel, bem como 

a sua presença em diferentes espécies de girinos (arsênio não foi pesquisado 

neste estudo).” Uma leitura cuidadosa deste estudo, patrocinado pela 

Greenpeace, demonstra a absoluta inverdade desta afirmação. Na realidade, o 

estudo abordou as águas e os sedimentos nas cabeceiras do Rio Doce, portanto 

distante de Barra Longa. O mais relevante do trabalho de Juncá e Ramos é que 

apenas UM único ponto dos 14 pontos de água de lagoinhas, assim como apenas 

UM único ponto dos 14 pontos de sedimentos, apresentaram níquel elevado acima 

dos níveis permitidos pela CONAMA, e mesmo assim pouco aumentado. Os 

pontos analisados não eram fontes de água nem de alimentos para a população 

de Barra Longa. (Anexo 2). Portanto, não eram destas fontes a causa da elevação 

de níquel. 

Outros estudos mais diretamente pertinentes à população de Barra Longa, 

realizados pela Fundação RENOVA, demostraram que os níveis de NÍQUEL no 

sedimento, solo, águas superficiais e subterrâneas estavam abaixo dos limites 

legais. (Anexos 3 e 4). 

Análises da potabilidade da água fornecida aos seus habitantes demonstraram 

que os níveis de níquel após o acidente estavam rigorosamente normais. Portanto, 

não tem fundamento a afirmação de que os níveis elevados dos 11 voluntários 

fossem decorrentes de exposição ambiental. À esta inverdade, soma-se o relatório 

mais que bizarro de que todas as 11 pessoas que forneceram matrizes para 
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análises apresentaram níveis muito elevados de níquel no sangue. Como discutido 

anteriormente, esta coincidência muito estranha acusa níveis demasiadamente 

elevados em todos aqueles testados dentro de uma coorte sem exposição 

ocupacional e provavelmente sem nenhum relacionamento entre estas pessoas.  
 

B. O EXCESSO DE ARSÊNIO 

É sabido que o Quadrângulo Ferroso do Estado de Minas Gerais possui altos 

teores de arsênio e dos seus compostos desde a sua formação geológica há 

centenas de milhares de anos atrás. Diversos estudos por geólogos brasileiros já 

publicaram inúmeros trabalhos deste fato, e outros cientistas já atestaram os níveis 

aumentados de arsênio na população mineira que habitam este quadrilátero 

(Matschullat, 2000 e Deschamps, 2002). Os compostos de óxidos de ferro mantem 

em uma estreita correlação positiva com os sais de arsênio (Matschullat 2000 e 

Mello 2006). Os níveis de arsênio inorgânico e orgânico são elevados, atingindo 

níveis na água e no solo até 10 vezes maiores do que os recomendados pela ONU 

(Deschamps 2002 e Mello 2007), inclusive na região da Formação Paracatú. 

Apesar disto, estudos na população de Minas Gerais demostraram que as 

incidências de câncer e dermatopatias típicos de exposição ao arsênio, eram 

iguais e até menores que as incidências nas demais regiões do Brasil (Capitani, 

2014). Matschullat et al. (2002) e Bailey et al. (2016) demonstraram que a 

exposição ambiental a arsênio em crianças representa um risco à saúde, inclusive 

de tumores, mas não é possível quantificar este risco, pois outros fatores 

endógenos, como fatores epigenéticos, imunológicos e outros cofatores, têm 

papéis muito relevantes na suscetibilidade às enfermidades. Por isto, não é 

possível afirmar como que condenando os habitantes ao risco elevadíssimo de 

carcinomas ou que são endêmicas neste Estado, como é insinuado no Relatório 

do ISS. Além disto, os relatórios dos rejeitos, solo, águas superficiais e 

subterrâneas, realizados pela Fundação RENOVA em 2016 e em 2018, 

demonstraram que os níveis de arsênio na região de Barra Longa estavam abaixo 

dos limites legais. É possível que o arsênio pouco aumentado em 3 (três) pessoas, 

relatado pelo ISS, pode não ser de nativos de Barra Longa, talvez imigrantes de 

outras regiões do Estado. Os níveis apresentados neles não parecem oferecer 

risco tumorigênico. Mesmo assim, o relatório do ISS só enfatiza os grandes riscos 

que as pessoas de Barra Longa correm devido ao arsênio, novamente de maneira 

alarmista e descompromissado com a realidade. Serve tão somente para 
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disseminar ainda mais medo e paranoia numa população já por demais sofrida 

com as incertezas e a dor da situação pós acidente. 

 

 
C. A DEFICIÊNCIA DE ZINCO 

O zinco é um micronutriente essencial, necessário para uma série de atividades 

metabólicas no organismo vivo. Sua deficiência acarreta vários transtornos 

fisiológicos e doenças. Estima-se que pelo menos 25% da população mundial 

apresenta alguma deficiência deste elemento (Maret 2006), e outros autores 

indicam que até mais de 2 bilhões de pessoas (30%) apresentam deficiência de 

zinco (Prasat 2012). Portanto, não é surpresa que 10 dos 11 voluntários 

apresentassem valores abaixo do esperado. Novamente, neste caso, não foram 

divulgados os níveis encontrados, se leve ou grave, e tampouco se havia algum 

sintoma relacionado à deficiência. A causa principal da deficiência de zinco decorre 

de falta na dieta ou alimentos processados com pouco ou nenhum zinco. Outras 

causas são absorção inadequada, por disfunção do intestino delgado, perda ou 

excreção aumentada de zinco (exercícios intensos, diarreia prolongada e ingestão 

elevada de álcool), metabolismo elevado (crescimento da criança e gravidez) e 

doenças crônicas (doença de Wilson, insuficiência renal crônica, hepatopatias 

crônicas, pós-cirurgia bariátrica, exposição ao mercúrio e à tartrazina.  

As evidências existentes indicam que a deficiência de zinco decorre do tipo de 

dieta e não tem relação com o grau de nutrição ou desnutrição. Causa estranheza, 

mais uma vez, a afirmação relatada de que a população de Barra Longa era bem 

nutrida e, portanto, não haveria porque existir deficiência de zinco. Novamente 

afirmação estapafúrdia, pois a autora não apresentou estudos ou evidências da 

sua dieta. Ainda mais, “como uma diminuição da concentração sérica de zinco só 

é detectável após depleção grave ou a longo prazo, o nível de zinco sérico não é 

um biomarcador confiável do status de zinco.” (Since a decrease in the serum 

concentration is only detectable after long-term or severe depletion, serum zinc is 

not a reliable biomarker for zinc status) (Hess, 2007). 
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Infere ainda que esta deficiência seria decorrente do aumento de outros metais. A 

autora deste relatório sugere, de que a “diminuição da absorção de zinco pode 

estar relacionada à interação com outros metais como níquel e ferro”. Esta 

afirmação não tem sustentação científica e carece de fundamento. Não consegui 

encontrar uma única referência científica suportando-a. O excesso de níquel NÃO 

causa deficiência de zinco, pois o oposto parece ser verdadeiro. O trabalho de 

Schnegg em ratos indica que a deficiência de níquel resultava na deficiência de 

ferro, cobre e zinco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaction of nickel with iron, copper and zinc [Article in German] 
Schnegg A, Kirchgessner M. 
Arch Tierernahr. 1976 Aug;26(8):543-9. 
 

Abstract 

Studies were carried out investigating the role of nickel as an essential element in the growth of rats. Reduced 

levels of iron, copper and zinc were found in the liver, spleen and kidneys during Ni deficiency. These 

findings could be reproduced in 2 generations of 30-day and 50-day-old rats. Reduced rates of Fe storage 

during Ni deficiency were, in some cases, even noted of the Fe supply was raised to a level of as high as 100 

mg Fe per kg of the diet. This accounted for the diminished haemoglobin values, the reduced erythrocyte 

count and reduced haematocrit found under conditions of nickel deficiency. 

Estudos foram realizados para investigar o papel do níquel como um elemento essencial no crescimento de 

ratos. Níveis reduzidos de ferro, cobre e zinco foram encontrados no fígado, baço e rins durante deficiência 

de níquel. Estes achados foram reproduzidos em duas gerações de ratos com 30 dias e 50 dias de idade. Os 

estoques de ferro estavam reduzidos durante a deficiência de níquel, em alguns casos, mesmo quando o 

suprimento de ferro atingia até 100mg de ferro/Kg na dieta. Isto acarretava valores diminuídos de 

hemoglobina, diminuição da contagem de eritrócitos e redução do hematócrito sob condições de deficiência 

de níquel. 
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CONCLUSÕES 

1. O rompimento da barragem de rejeitos no município de Mariana foi um dos piores 

desastres ecológicos no Brasil. Levou a rompimento de atividades econômicas, 

desterro de inúmeras famílias, incerteza do futuro dos habitantes, prejuízos 

econômicos incalculáveis às mineradoras, perda de atividade laboral e salarial a 

milhares de trabalhadores, destruição de plantações, ruptura do equilíbrio do 

ecossistema na área que sofreu derramamento da lama e nos rios a montante do 

Rio Gualaxo, Rio do Carmo e Rio Doce. Passados mais de 2 anos após o desastre, 

as pessoas custam a recuperar suas vidas e as esperanças. O equilíbrio ecológico 

só virá com o tempo, mas a situação da população não pode suportar maiores 

abalos. Necessitam saber que sua saúde, o maior bem que uma pessoa pode 

possuir, não estará afetada de maneira grave e/ou irrecuperável. Precisam de 

garantias de que tem condições de levar vidas normais na situação atual, sem 

serem induzidas a crer que suas vidas estarão condenadas por alterações 

ambientais ou estruturais. Requerem informações seguras e verdadeiras com 

ações concretas que os beneficiam, e não suposições estapafúrdias sem o menor 

respaldo científico.  

 

2. O relatório do Instituto de Saúde e Sustentabilidade é um documento de pouco se 

algum valor científico, não produz nenhuma conclusão válida, faz referências 

superficiais sem respaldo consistente, sustentável nem confiável.  
 

3. O questionário aplicado em 507 moradores não tem valor estatístico porque não 

foi realizado conforme uma distribuição populacional necessária, nem um n 

requerido. Porém, indicou que a maioria dos habitantes (65%) referiram que sua 

situação era melhor ou igual que antes do desastre, e para a minoria (35%) estava 

pior que antes. 
 

Os exames no sangue para metais foram coletados de apenas 11 indivíduos 

voluntários, um número insuficiente até para uma avaliação científica 

minimamente adequada do seu conteúdo científico e das suas implicações e 

aplicações à saúde pública. A distribuição das coletas para as amostras não foi 

sequer feita atendendo às mínimas normas e regras exigidas para análises 

estatísticas. Entretanto, o relatório tece conclusões e propõe soluções muito além 

do escopo e severas limitações que possam ser tiradas dos resultados obtidos, 

muitos daquelas totalmente inadequadas, e até perigosas, do ponto de vista 

científico, toxicológico e clínico. O fato de que todos os onze voluntários, ou seja, 
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a totalidade deles apresentaram os níveis de níquel muito acima do normal, causa 

estranheza do ponto de vista científico e probabilístico. Se lembrarmos que estes 

voluntários se apresentaram espontaneamente e aleatoriamente, e não por que 

apresentavam sinais suspeitos de intoxicação, como explicar esta estranha 

coincidência? Se estes achados fossem realmente corretos, poderia se concluir 

“logicamente” que todos os habitantes de Barra Longa teriam seus níveis 

sanguíneos de níquel também tão elevados? Uma ocorrência desta natureza seria 

possível, porém pouco provável, e jamais foi publicada na literatura científica e 

médica. Qualquer investigador comprometido com a veracidade e o rigor da 

ciência teria colocado dúvidas dos resultados e teria procurado quais as razões de 

tamanha discrepância, se houve inadequação na cadeia de custódia das amostras 

e teria examinado clinicamente os doadores das amostras para verificar seus 

estados de saúde, se o níquel elevado no seu sangue estaria causando algum 

sintoma e/ou danos! Pelo que sabemos pelo relatório, isto não foi realizado embora 

nos quadros do ISS incluem diversos médicos de renome e possuidores de 

currículos impressionantes. No entanto, os autores do Relatório do ISS optaram 

pela sua divulgação sem as cautelas necessárias e até alardearam das 

“seríssimas consequências” à população de Barra Longa, em especial dos riscos 

oncológicos. 

 

4. A divulgação dos seus resultados levou a enormes incertezas e angústia, e 

possivelmente pânico, à população de Barra Longa. Provocou e instigou a 

produção de diversas publicações na mídia, nacional e internacional, baseada 

nestas premissas inadequadas e até inverídicas, disseminado notícias alarmantes 

e atitudes reativas, que podem prejudicar ações necessárias de remediação e 

recuperação das áreas atingidas pelo desastre, desviando o foco dos problemas 

verdadeiros. 
 

5. As análises dos rejeitos, demonstraram que as concentrações de níquel são muito 

baixas, sobretudo na região de Barra Longa. Alguns estudos de potabilidade da 

água fornecida aos seus habitantes demonstraram que os níveis de níquel eram 

rigorosamente dentro dos limites legais. Não há informações dos hábitos das 

pessoas que apresentaram níveis elevados de níquel. Portanto, não se sabe a 

origem e causa destes. 
 

6. Publicações anteriores ao desastre e estudos geológicos do “Quadrângulo 

Ferroso” do Estado de Minas Gerais, demonstraram que níveis de arsênio no solo 
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são elevados há milhares de séculos e fazem parte da composição geológica 

destas regiões. Entretanto, a incidência de câncer e dermatopatias sugestivos de 

exposição ao arsênio nas regiões do Quadrilátero de Ferro, que inclui o município 

de Barra Longa, é igual e até menor que a média do resto do Brasil. Novamente, 

o alarde implícito dos riscos de câncer em Barra Longa, devido aos 3 casos de 

arsenismo no Relatório do ISS, está claramente exagerado. 
 

7. A deficiência de zinco corpóreo em alguns casos informado no Relatório do ISS 

foi implicada como possível causa de hipotéticas doenças, com certa dose de 

exagero. Foi sugerido que esta deficiência do zinco poderia ser causada pela 

elevação do níquel. Os autores do Relatório demonstram pouco conhecimento de 

metabologia e de intoxicação pois as evidências são do contrário, ou seja, a 

deficiência de zinco ocorre quando há deficiência de níquel. 
 

8. Resta saber os motivos reais na divulgação deste Relatório do Instituto de Saúde 

e Sustentabilidade, visto que os dados dos questionários, os resultados das 

análises do mineralograma, as tentativas de correlação entre estes e as 

propaladas doenças inclusive oncológicas, as alarmantes ilações dos riscos de 

câncer associados ao níquel e arsênio e as insinuações de comprometimento da 

saúde mental não encontram a necessária fundamentação científica e 

epidemiológica para suas conclusões.  
 

 

Em suma, o Relatório o Instituto de Saúde e Sustentabilidade, apresentado os 

Resultados de Exames Toxicológicos no Município de Barra Longa e tecendo sobre 

os efeitos da elevação de níquel e arsênio e a deficiência de zinco, é um documento 

muito deficiente do ponto de vista epidemiológico, científico, toxicológico, bibliográfico, 

oncológico e sobretudo humano. Peca grosseiramente pela ausência de seriedade 

epidemiológica ao apresentar dados e números limitadíssimos dos resultados do 

questionário e dos mineralogramas e extrapola conclusões de grande exagero 

advindos deles. Falta escandalosamente na abordagem toxicológica dos metais ao 

imputar doenças graves e elevados riscos de câncer com os resultados dos 

mineralogramas obtidos, que por sinal, carecem de evidências concretas. A 

imputação toxicológica é claramente falha pois estudos e resultados de outros 

autores, sérios e rigorosos nas suas abordagens, que dissertaram sobre geologia, 

teores dos metais no solo e águas da região e riscos de câncer, contradizem 

diretamente as afirmações e conclusões do Relatório do ISS. Os erros no 
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levantamento bibliográfico estão claros ao omitir publicações sobre a composição do 

solo e águas e exagerando os efeitos dos metais na saúde. Exagera grosseiramente 

ao entrar no assunto dos riscos oncológicos dos metais, sobretudo ao fazer ilações 

do grande risco, na realidade inexistente, de câncer por níquel em pessoas que não 

trabalham num ambiente insalubre. E sobretudo, é grave a falha do ponto de vista 

humano, ao aumentar falsamente e com enorme exagero, os riscos de doenças, 

sobretudo oncológicas, para uma população já vítima de grande desastre ambiental, 

bombardeada constantemente sobre hipotéticos problemas. Ao invés de tentar aliviar 

os sofrimentos, as angústias e as ansiedades, as incertezas e a insegurança advindas 

delas, de procurar aplacar e assegurar que os riscos e problemas não são tão graves 

e que têm soluções, os autores do Relatório parecem ter um roteiro mórbido de insistir 

e aumentar, sem fundamento algum, a possibilidade de doenças graves e 

potencialmente fatais. 
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Os Próximos Passos de Empenho ao Futuro 

Todo planejamento para empreendimentos futuros deve ter como objetivo uma avaliação 

precisa de como era antes do evento, as sequelas e as consequências decorrentes do 

acidente, os efeitos na fauna e flora dos locais por onde passou a enxurrada de lama e 

rejeitos e sobretudo o estado físico e psicológico dos habitantes dos locais por onde estes 

passaram. É necessário que seja feito um levantamento pontual e cientificamente 

aceitável das condições ambientais antes e após o evento, e a situação atual. Estes 

dados devem ser divulgados aos habitantes para que saibam os riscos reais e concretos 

que se apresentam, sem dar margem a notícias sensacionalistas e alarmantes. Ao 

mesmo tempo, é importante que os profissionais médicos e da área de saúde estejam 

instruídos, capacitados e preparados para atender às dúvidas, preocupações, anseios, 

sintomas e sinais dos habitantes com a devida e necessária credibilidade, transparência 

e rigor que a situação requer. 

Para atender aos quesitos acima, não é aceitável procrastinação nem propostas de longa 

duração. A população atingida direta ou indiretamente pelo acidente e pela divulgação do 

Relatório do Instituto Saúde e Sustentabilidade não merece nem suporta maior sofrimento 

e incertezas. Assim, propomos a seguinte programação: 

1. Levantamento e interpretação rápido, imparcial e isento dos estudos ambientais 

da região, antes, logo após e atuais da situação da região afetada pelo acidente. 

(Prazo - 30 dias). 

2. Estudos da correlação entre estes levantamentos e avaliações do risco real à 

saúde e de doenças pela exposição, se houver (Prazo – 15 dias) 

3. Apresentação e divulgação, para toda a população, dos levantamentos e das 

avaliações de risco à saúde, permitindo debates livres com os representantes e/ou 

toda a população. (Duração – 1 semana) 

4. Capacitação, treinamento e preparação dos médicos e os profissionais de saúde 

locais sobre toxicologia ambiental e intoxicações clínicas, com adequação e 

fornecimento de métodos diagnósticos e das medidas terapêuticas (Duração – 5 

dias com horários flexíveis, em face da agenda dos médicos). 

5. Realização de exames complementares (laboratoriais) nas pessoas suspeitas de 

exposição aos elementos constituintes dos rejeitos. 

Como complemento, pode se realizar um levantamento de amostras biológicas (matrizes) 

a ser determinada na população de Barra Longa baseado em determinações e regras 

estatísticas e epidemiológicas cientificamente aceitáveis e comprovadas.    
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PARECER 
Órgão: Conselho Regional de Medicina do 

Estado de São Paulo

Número: 173746 Data Emissão: 08-03-2016 

Ementa: O diagnóstico de intoxicação crônica por produtos químicos não pode ser estabelecido 

apenas por mineralogramas sanguíneo e capilar.

Imprimir apenas a ficha 
 

Imprimir o parecer com a ficha 

  

Consulta nº 173.746/15 

  

Assunto: Sobre emissão de atestados médicos que são utilizados para obtenção de benefícios 

previdenciários. 

 

Relatores: Conselheiro Renato Françoso Filho e Dr. Mario Jorge Tsuchiya, Membro da Câmara

Técnica de Medicina do Trabalho. 

 

Ementa: O diagnóstico de intoxicação crônica por produtos químicos não pode ser estabelecido 

apenas por mineralogramas sanguíneo e capilar. 

  

O Consulente encaminha ofício onde solicita parecer do CREMESP, com relação à emissão de

atestados médicos que foram utilizados para obtenção de benefícios previdenciários, porém as

conclusões foram posteriormente contestadas através de perícia toxicológica. Diante do fato,

solicita informações técnicas, dentre outros pontos: 

"Validar ou não os mineralogramas sanguíneo e capilar como ferramenta de diagnóstico de

intoxicação exógena crônica por produtos químicos." 

"Validar ou não o diagnóstico constantes dos atestados."



"Validar ou não as conclusões do Dr. H.V.D.R. e Dr. S.S." 

PARECER 

Destacamos, do que consta no presente dossiê, para análise e reposta aos quesitos formulados pelo

Consulente, o seguinte: 

À (Fl. 002) - ofício do Ministério Público Federal requerendo a este Conselho, se possível: 

"Validar ou não os mineralogramas sanguíneo e capilar como ferramenta de diagnóstico de

intoxicação exógena crônica por produtos químicos; 

Validar ou não o diagnóstico constantes dos atestados; 

Validar ou não as conclusões do Dr. H.V.D.R. e Dr. S.S." 

Às (Fls. 008/017) - atestados do Dr. I.V., encaminhados ao INSS, tendo como essência o seguinte

teor: 

"... , está sob meus cuidados médicos para tratamento de saúde por quadro de intoxicação crônica

por metais pesados e solventes orgânicos, ocorridos em local de trabalho com perda de sua

saúde, em tratamento com medicamentos específicos, não tendo condições de trabalhar por tempo 

indeterminado. Desenvolveu alterações neurológicas, neurovegetativas e

neurocomportamentais... - CID 10: X45.2 - X46 - X48 e X49." 

Às (Fls. 020/021); (Fls. 023/024); (Fls. 026/027); (Fls. 029/030); (Fls. 032/033); (Fls. 035/036);

(Fls. 038/039); (Fls. 041/042); (Fls. 044/045) - relatórios médicos toxicológicos do Dr. I.V., à 

quem possa se interessar, com descrição de quadro clínico diversificado e CID 10: X45; X46 e

X49. 

À (Fl. 047) - atestado do Dr. I.V., encaminhados ao INSS, tendo como essência o seguinte teor:

"... , está sob meus cuidados médicos para tratamento de saúde por quadro de intoxicação crônica

por metais pesados e solventes orgânicos, ocorridos em local de trabalho com perda de sua

saúde, em tratamento com medicamentos específicos, não tendo condições de trabalhar por tempo

indeterminado. Desenvolveu alterações neurológicas, neurovegetativas e

neurocomportamentais... - CID 10: X45 - X46 - X48 e X49." 

Às (Fls. 052/061) - comentários do Dr. S.S, fundamentalmente com o seguinte teor: 

"Não há fundamento, clínico e laboratorial, para o diagnóstico de intoxicação crônica por metais

pesados e outros produtos químicos. Alterações neurológicas, neurocomportamentais e

neurovegetativas abrangem praticamente todas as patologias neurológicas e podem ser 

encontradas em um número enorme de afecções humanas. Os distúrbios que a(o) paciente

apresenta necessitam de acompanhamento especializado.



O relatório informa que as doenças apresentadas pela(o) Sr(a). teriam a seguinte classificação

no CID: X 45 (envenenamento acidental por exposição ao álcool); X 46 (envenenamento

acidental por solvente orgânico halogenado); X 48 (envenenamento acidental por pesticidas) e X

49 (envenenamento acidental por outras substâncias químicas nocivas)." 

Às (Fls. 122/157) - Análise Técnica de exames de minerais no sangue e no cabelo realizado pelo

Dr. H.V.D.R. - toxicologista, abordando aspectos gerais da toxicidade dos metais e abordagem

sobre carcinogênese, metodologia analítica para elementos químicos e considerações variadas 

baseadas em literatura, concluindo: 

"Quanto a análise do cabelo, tecendo a limitações, questionamento quanto a metodologia das

análises realizadas. 

Quanto ao diagnósticos de moléstia profissional questionando ser duvidosa por não

enquadramento em critérios toxicológicos internacionais e não obedecerem as Normas

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Quanto à terapia quelante, sugere que seja analisado por um colegiado médico." 

Às (Fls. 161/239) - atestados, relatórios toxicológicos do Dr. I.V., e mineralogramas sanguíneo 

e capilar. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Intoxicação consiste em um quadro clínico sintomático pela ingestão, aspiração ou introdução no

organismo, acidental ou não, de substâncias tóxicas acima dos níveis de segurança para a saúde 

pelos agentes químicos, entendendo-se como segurança a probabilidade de uma substância não

produzir danos ao organismo. Desta forma não basta a simples presença de um agente químico no

organismo, quaisquer que sejam os métodos utilizados, para que se defina uma intoxicação, sendo 

necessária a interação deste agente químico com o organismo e que se apresente um quadro clínico

sintomático. 

Em medicina, em toxicologia e principalmente na área de saúde ocupacional as dosagens de

agentes químicos, por si, pode indicar apenas que o indivíduo entrou em contato com aquele

agente, não se podendo estabelecer um quadro clínico de intoxicação crônica pelo agente e muito

menos estabelecer-se o diagnóstico de uma doença de origem ocupacional, sendo necessárias

investigações complementares para se firmar tais diagnósticos. 

Em saúde ocupacional, as questões a respeito dos riscos ocupacionais por agentes químicos estão

normatizadas através das Normas Regulamentadoras (NR), da Secretaria de Segurança e saúde no

trabalho do Ministério do Trabalho, em especial nas: "NR 6 (Equipamento de Proteção



Individual), NR 7 (Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional), NR 9 (Programa de

Prevenção de Riscos Ambientais) e NR 15 (Atividades e Operações Insalubres)." Onde

destacamos as metodologias indicadas e reconhecidas para o monitoramento ambiental e

biológico envolvendo os riscos de exposição ocupacional aos agentes químicos em geral.

Chamamos a atenção que não há nenhum indicador para monitoramento ambiental ou biológico

baseado em metodologias com utilização de material capilar. 

Ressaltamos ainda que para os diagnósticos das doenças de origem ocupacional, isto é,

relacionados ao ambiente de trabalho e às tecnologias de produção são necessários identificar no

local do trabalho o agente específico causador da doença, não se podendo inferir a exposição

ocupacional apenas pelo resultado de uma análise toxicológica, que pode indicar tão somente o

contato com o agente químico. Além da presença do agente, em si, é necessário identificar o 

mecanismo de contato e o mecanismo de introdução do agente no organismo, estabelecendo-se 

assim o denominado nexo de causalidade com o trabalho, sem o qual não é possível se estabelecer

o diagnóstico de doença ocupacional. 

Além disso, o diagnóstico deve ser específico, isto é, no caso de intoxicação crônica pelo chumbo

a relação com a doença denominada saturnismo, a intoxicação crônica pelo mercúrio com a

doença denominada hidrargirismo, a intoxicação crônica pelo benzeno com a doença denominada

benzenismo e assim por diante, isto é, não existe um diagnóstico genérico e inespecífico de

intoxicação crônica por metais pesados e/ou por solventes orgânicos. 

ANÁLISE DO CASO 

No caso apresentado observamos que: 

1. Alguns dos mineralogramas sanguíneos e capilar apresentam apenas discretas alterações 

pontuais para alguns metais, como por exemplo, alumínio e chumbo, que como apontamos acima,

por si só, não caracteriza intoxicação crônica por metais pesados e nem podem diagnosticar

doença de origem profissional. 

2. As doenças apontadas pelos: "CID: X 45 (envenenamento acidental por exposição ao álcool),

X 46 (envenenamento acidental por solvente orgânico halogenado), X 48 (envenenamento

acidental por pesticidas) e X 49 (envenenamento acidental por outras substâncias químicas 

nocivas).", constantes nos atestados e relatórios do Dr. I.V., carecem de elementos técnicos

relacionados a presença de tais substâncias na empresa e no processo de produção envolvido no



ambiente do trabalho, além da necessária vistoria para indicar se, e de que maneira, tais agentes 

químicos foram introduzidos no organismo, sem os quais não se pode firmar os diagnósticos. 

3. As análises e considerações do Dr. S.S e Dr. H.V.D.R. são pertinentes e de acordo com a

literatura especializada, além das Normas Regulamentadoras da SST do MTbE, sobre a matéria

em questão, quanto à intoxicação crônica por metais pesados e solventes halogenados e

diagnóstico de doenças ocupacionais. 

CONCLUSÃO 

Do visto, exposto e discutido passamos a responder aos quesitos formulados: 

a) Validar ou não os mineralogramas sanguíneo e capilar como ferramenta de diagnóstico de

intoxicação exógena crônica por produtos químicos; 

Resposta: O diagnóstico de intoxicação crônica por produtos químicos não pode ser estabelecido

apenas por mineralogramas sanguíneo e capilar. 

b) Validar ou não o diagnóstico constantes dos atestados; 

Resposta: Os diagnósticos constantes dos atestados carecem de fundamentos técnicos. 

c) Validar ou não as conclusões do Dr. H.V. D.R. e  Dr. S.S.; 

Resposta: As conclusões estão de acordo com as normas, com a literatura especializada sobre a

matéria e a boa prática da Medicina do Trabalho. 

  

Este é o nosso parecer, s.m.j. 

 

Conselheiro Renato Françoso Filho     

 

PARECER APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE MEDICINA DO 

TRABALHO, REALIZADA EM 10/11/2015.

APROVADA NA 4.710ª REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 08/03/2016. 

 



ANEXO 2 – Tabelas com as concentrações de metais nas aguas e solos coletados 
em 14 pontos. Notem que apenas um dos 14 pontos das amostras respectivas contem 
níquel acima dos limites da CONAMA, contrariando o Relatório do ISS.  

 

 

 

 



ANEXO 3 – Caracterização do rejeito na Barragem do Fundão e as concentrações de 
níquel em 2016 e 2018. Notem que o níquel não consta da composição do rejeito. 

 

 

 



ANEXO 4 – Resultados das concentrações de NIQUEL e ARSÊNIO nas amostragens 
de solo, sedimento, aguas superficiais e subterrâneas na região de Barra Longa em 
2016 e 2018. Notem que as concentrações em TODAS as amostras estão abaixo dos 
valores regulatórios.   

 

 



Figura 1: Histograma dos dados de Alumínio em água subterrânea (ug/L) 
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Figura 2: Histograma dos dados log de Alumínio em água subterrânea (ug/L) 



Figura 3: Semi-variograma de Alumínio ao longo da maior variação



Figura 4: Semi-variograma de Alumínio ao longo da menor variação



Figura 5: Histograma de dados de Ferro em solo (mg/kg) 



Figura 6: Histograma de dados log de Ferro em solo (mg/kg) 



Figura 7: Semi-variograma de Ferro  ao longo da maior variação



Figura 8: Semi-variograma de Ferro ao longo da menor variação



Figura 9: Histograma de dados de Antimônio em poeira (mg/kg) 



Figura 10: Histograma de dados log de Antimônio em poeira (mg/kg) 



Figura 11: Semi-variograma de Antimônio ao longo da maior variação



Figura 12: Semi-variograma de Antimônio ao longo da menor variação



Tabela 1: Comparação de medições em dados de solo superficial, sedimentos e poeira entre o conjunto de dados da Ambios e do Grupo EPA. 

N %ND Média
Desvio 
Padrão Mediana N %ND Média

Desvio 
Padrão Mediana

Diferença 
Média

Valor p 
Paramétrico

Diferença 
Mediana

Valor p Não 
Paramétrico

Diferença 
Significativa

Solo Alumínio 41 0% 33373.66 21075.64 34600.00
Solo Antimônio 41 85% 0.94 1.27 0.50 12 8% 0.02 0.01 0.01 0.92 0.000 0.490 0.000 Sim
Solo Arsênio 41 49% 2.87 4.66 1.01 12 8% 0.00 0.00 0.00 2.87 0.000 1.007 0.000 Sim
Solo Arsênio (III) 41 98% 0.01 0.00 0.01
Solo Arsênio (V) 41 5% 0.05 0.03 0.05
Solo Arsênio III+V 41 20% 0.05 0.03 0.05
Solo Bário 41 0% 100.12 252.73 35.30
Solo Boro 41 0% 296.99 238.29 172.00
Solo Cádmio 41 100% 0.05 0.00 0.05 12 0% 5.72 5.61 6.55 ‐5.67 0.005 ‐6.498 0.000 Sim
Solo Cromo 41 0% 40.58 42.11 23.90
Solo Cobalto 41 0% 9.73 29.36 3.76
Solo Cobre 41 0% 11.07 9.93 7.74 12 0% 4.46 1.79 4.14 6.61 0.000 3.600 0.000 Sim
Solo Ferro 41 0% 86909.76 72098.96 51900.00 12 0% 11131.31 9727.20 16730.00 75778.44 0.000 35170.000 0.000 Sim
Solo Chumbo 41 2% 15.71 18.04 13.40 12 0% 3.73 3.66 4.01 11.98 0.027 9.393 0.000 Sim
Solo Manganês 41 0% 733.58 1733.54 345.00 12 0% 375.96 403.38 327.60 357.62 0.484 17.400 0.524 Não
Solo Mercúrio 41 5% 0.12 0.05 0.12 12 8% 0.00 0.00 0.00 0.12 0.000 0.115 0.000 Sim
Solo Molibdênio 41 100% 0.50 0.00 0.50
Solo Níquel 41 0% 11.03 10.75 7.57 12 0% 2.91 1.97 3.14 8.12 0.000 4.432 0.000 Sim
Solo Selênio 41 100% 0.50 0.00 0.50
Solo Prata 41 100% 0.50 0.00 0.50
Solo Vanádio 41 0% 42.83 32.08 28.70
Solo Zinco 41 0% 25.41 11.93 25.40 12 0% 10.53 5.19 10.74 14.88 0.000 14.665 0.000 Sim
Sedimento Alumínio 22 0% 6890.00 8210.30 3770.00
Sedimento Antimônio 22 77% 1.19 1.55 0.50 10 20% 0.20 0.29 0.03 0.99 0.008 0.473 0.001 Sim
Sedimento Arsênio 22 36% 4.03 4.69 2.49 10 20% 0.00 0.00 0.00 4.03 0.001 2.487 0.000 Sim
Sedimento Arsênio (III) 22 100% 0.01 0.00 0.01
Sedimento Arsênio (V) 22 5% 0.06 0.03 0.06
Sedimento Arsênio III+V 22 9% 0.06 0.03 0.06
Sedimento Bário 22 0% 80.35 118.28 55.20
Sedimento Boro 22 0% 570.03 366.20 552.00
Sedimento Cádmio 22 100% 0.05 0.00 0.05 10 0% 3.00 5.02 1.56 ‐2.95 0.096 ‐1.506 0.030 Sim
Sedimento Cromo 22 0% 26.96 32.44 15.10
Sedimento Cobalto 22 5% 4.11 1.64 3.68
Sedimento Cobre 22 0% 6.25 3.18 5.97 10 0% 3.63 2.03 3.32 2.62 0.024 2.654 0.028 Sim
Sedimento Ferro 22 0% 161179.55 97205.09 156500.00 10 0% 6612.31 6870.97 6193.00 154567.24 0.000 150307.000 0.000 Sim
Sedimento Chumbo 22 0% 11.86 4.87 12.15 10 0% 1.76 1.90 1.71 10.10 0.000 10.441 0.000 Sim
Sedimento Manganês 22 0% 1204.73 1272.92 767.00 10 0% 340.30 358.99 216.25 864.43 0.045 550.750 0.004 Sim
Sedimento Mercúrio 22 14% 0.13 0.07 0.13 10 20% 0.00 0.00 0.00 0.13 0.000 0.129 0.000 Sim
Sedimento Molibdênio 22 100% 0.50 0.00 0.50
Sedimento Níquel 22 0% 6.10 3.47 5.70 10 0% 4.28 6.31 2.24 1.82 0.299 3.463 0.006 Sim
Sedimento Selênio 22 100% 0.50 0.00 0.50
Sedimento Prata 22 100% 0.50 0.00 0.50
Sedimento Vanádio 22 0% 23.67 10.31 19.60
Sedimento Zinco 22 0% 12.64 6.36 11.05 10 0% 9.01 5.58 8.45 3.63 0.131 2.600 0.067 Não
Poeira Alumínio 28 0% 7007.86 3649.59 6070.00
Poeira Antimônio 28 46% 2.66 4.93 1.46 21 38% 0.25 0.00 0.25 2.41 0.015 1.210 0.000 Sim
Poeira Arsênio 28 11% 6.89 14.19 4.54 21 100% 0.03 0.00 0.03 6.86 0.032 4.515 0.000 Sim
Poeira Arsênio (III) 28 82% 0.02 0.07 0.01
Poeira Arsênio (V) 28 7% 0.14 0.19 0.06

Matriz Analito

AmbiosGrupo EPA Comparação Estatística



Poeira Arsênio III+V 28 32% 0.15 0.22 0.06
Poeira Bário 28 0% 77.66 100.46 52.50
Poeira Boro 28 0% 81.39 79.92 54.60
Poeira Cádmio 28 96% 0.17 0.64 0.05 21 0% 0.03 0.00 0.03 0.15 0.000 0.025 0.000 Sim
Poeira Cromo 28 0% 20.79 22.71 12.05
Poeira Cobalto 28 0% 3.15 1.74 2.68
Poeira Cobre 28 0% 883.76 4471.77 28.75 21 0% 0.81 0.63 0.68 882.96 0.401 28.073 0.968 Não
Poeira Ferro 28 0% 17569.64 22121.28 9755.00 21 0% 11.36 8.31 7.70 17558.28 0.218 9747.300 0.920 Não
Poeira Chumbo 28 0% 24.73 55.64 8.70 21 0% 0.25 0.00 0.25 24.48 0.914 8.450 0.531 Não
Poeira Manganês 28 0% 298.93 159.12 243.00 21 0% 14.56 16.20 5.88 284.37 0.001 237.120 0.000 Sim
Poeira Mercúrio 28 39% 0.05 0.03 0.06 21 100% 0.03 0.00 0.03 0.03 0.000 0.031 0.000 Sim
Poeira Molibdênio 28 89% 0.63 0.41 0.50
Poeira Níquel 28 0% 7.94 8.16 4.82 21 0% 0.27 0.08 0.25 7.67 0.393 4.565 0.120 Não
Poeira Selênio 28 96% 0.57 0.36 0.50
Poeira Prata 28 100% 0.50 0.00 0.50
Poeira Vanádio 28 0% 13.48 6.91 11.50
Poeira Zinco 28 0% 311.24 1100.62 91.30 21 0% 4.44 4.96 2.91 306.80 0.641 88.390 0.531 Não

Observação: Células em cinza são casos sem dados da Ambios.



Tabela 2: Comparação de medições em dados de água superficial, água para consumo humano e água subterrânea entre o conjunto de dados da Ambios e do Grupo EPA.

N %ND Média
Desvio 
Padrão Mediana N %ND Média

Desvio 
Padrão Mediana

Diferença 
Média

Valor p 
Paramétrico

Diferença 
Mediana

Valor p Não 
Paramétrico

Diferença 
Significativa

Água Superficial Alumínio Dissolvido 17 12% 27.72 34.56 25.40
Água Superficial Alumínio Total 17 0% 2568.71 2658.09 1820.00
Água Superficial Antimônio Dissolvido 17 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Antimônio Total 17 100% 0.50 0.00 0.50 8 100% 0.00 0.00 0.00
Água Superficial Arsênio Dissolvido 17 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Arsênio Total 17 29% 2.92 2.00 3.04 8 100% 0.00 0.00 0.00 2.92 0.000 3.04 0.000 Sim
Água Superficial Arsênio (III) Dissolvido 13 100% 1.25 0.00 1.25
Água Superficial Arsênio (III) Total
Água Superficial Arsênio (V) Dissolvido 17 100% 1.25 0.00 1.25
Água Superficial Arsênio (V) Total
Água Superficial Arsênio III+V Dissolvido 16 100% 2.50 0.00 2.50
Água Superficial Arsênio III+V Total
Água Superficial Bário Dissolvido 17 0% 29.32 13.29 26.90
Água Superficial Bário Total 17 0% 99.80 73.82 80.10
Água Superficial Boro Dissolvido 17 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Boro Total 17 71% 1.86 2.36 0.50
Água Superficial Cádmio Dissolvido 17 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Cádmio Total 17 100% 0.50 0.00 0.50 8 13% 0.00 0.00 0.00 0.50 0.000 0.50 0.000 Sim
Água Superficial Cromo Dissolvido 17 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Cromo Total 17 29% 5.03 4.23 5.51
Água Superficial Cobalto Dissolvido 17 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Cobalto Total 17 35% 2.11 1.59 1.96
Água Superficial Cobre Dissolvido 17 94% 0.55 0.19 0.50
Água Superficial Cobre Total 17 24% 3.07 2.18 3.43 8 38% 0.00 0.00 0.00 3.07 0.000 3.43 0.000 Sim
Água Superficial Ferro Dissolvido 17 0% 220.78 204.60 191.00
Água Superficial Ferro Total 17 0% 8960.18 7765.30 5060.00 8 0% 0.33 0.09 0.33 8959.85 0.000 5059.67 0.000 Sim
Água Superficial Chumbo Dissolvido 17 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Chumbo Total 17 29% 2.25 2.04 1.56 8 50% 0.00 0.00 0.00 2.24 0.000 1.56 0.000 Sim
Água Superficial Manganês Dissolvido 17 0% 46.85 36.55 32.50
Água Superficial Manganês Total 17 0% 1112.37 962.58 1010.00 8 0% 0.20 0.25 0.10 1112.17 0.000 1009.90 0.000 Sim
Água Superficial Mercúrio Dissolvido 17 100% 0.05 0.00 0.05
Água Superficial Mercúrio Total 17 94% 0.05 0.02 0.05 8 100% 0.00 0.00 0.00 0.05 0.000 0.05 0.000 Sim
Água Superficial Molibdênio Dissolvido 17 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Molibdênio Total 17 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Níquel Dissolvido 17 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Níquel Total 17 29% 2.79 1.89 3.06 8 100% 0.00 0.00 0.00 2.79 0.000 3.06 0.000 Sim
Água Superficial Selênio Dissolvido 17 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Selênio Total 17 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Prata Dissolvido 17 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Prata Total 17 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Vanádio Dissolvido 17 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Vanádio Total 17 24% 4.98 4.30 4.29
Água Superficial Zinco Dissolvido 17 41% 8.45 17.55 3.98
Água Superficial Zinco Total 17 12% 16.88 20.10 11.20 8 100% 0.01 0.00 0.01 16.87 0.003 11.20 0.000 Sim
Água para Consumo  Alumínio Dissolvido 11 36% 43.13 105.12 9.95
Água para Consumo  Alumínio Total 11 9% 199.18 236.08 107.00
Água para Consumo  Antimônio Dissolvido 11 100% 0.50 0.00 0.50
Água para Consumo  Antimônio Total 11 100% 0.50 0.00 0.50 5 100% 0.00 0.00 0.00
Água para Consumo  Arsênio Dissolvido 11 100% 0.50 0.00 0.50
Água para Consumo  Arsênio Total 11 100% 0.50 0.00 0.50 5 100% 0.00 0.00 0.00
Água para Consumo  Arsênio (III) Dissolvido 9 100% 1.25 0.00 1.25
Água para Consumo  Arsênio (III) Total
Água para Consumo  Arsênio (V) Dissolvido 11 100% 1.25 0.00 1.25
Água para Consumo  Arsênio (V) Total

Comparação Estatística

Matriz Analito
Total ou 
Dissolvido

Grupo EPA Ambios



Água para Consumo  Arsênio III+V Dissolvido 10 100% 2.50 0.00 2.50
Água para Consumo  Arsênio III+V Total
Água para Consumo  Bário Dissolvido 11 0% 21.91 16.76 17.00
Água para Consumo  Bário Total 11 0% 23.51 17.16 17.90
Água para Consumo  Boro Dissolvido 11 100% 0.50 0.00 0.50
Água para Consumo  Boro Total 11 91% 1.32 2.72 0.50
Água para Consumo  Cádmio Dissolvido 11 100% 0.50 0.00 0.50
Água para Consumo  Cádmio Total 11 100% 0.50 0.00 0.50 5 40% 0.00 0.00 0.00 0.50 0.000 0.50 0.000 Sim
Água para Consumo  Cromo Dissolvido 11 91% 0.55 0.16 0.50
Água para Consumo  Cromo Total 11 91% 0.62 0.38 0.50
Água para Consumo  Cobalto Dissolvido 11 100% 0.50 0.00 0.50
Água para Consumo  Cobalto Total 11 100% 0.50 0.00 0.50
Água para Consumo  Cobre Dissolvido 11 55% 1.55 1.56 0.50
Água para Consumo  Cobre Total 11 55% 7.78 18.64 0.50 5 60% 0.00 0.01 0.00 7.78 0.376 0.50 0.001 Sim
Água para Consumo  Ferro Dissolvido 11 9% 183.87 189.75 79.40
Água para Consumo  Ferro Total 11 9% 502.35 459.53 441.00 5 0% 0.34 0.17 0.41 502.01 0.005 440.59 0.003 Sim
Água para Consumo  Chumbo Dissolvido 11 100% 0.50 0.00 0.50
Água para Consumo  Chumbo Total 11 82% 0.72 0.49 0.50 5 0% 0.00 0.00 0.00 0.71 0.001 0.50 0.001 Sim
Água para Consumo Manganês Dissolvido 11 45% 2.60 2.09 3.46
Água para Consumo Manganês Total 11 18% 7.73 6.79 8.88 5 20% 0.02 0.02 0.02 7.71 0.004 8.86 0.002 Sim
Água para Consumo Mercúrio Dissolvido 11 100% 0.05 0.00 0.05
Água para Consumo Mercúrio Total 11 100% 0.05 0.00 0.05 5 100% 0.00 0.00 0.00
Água para Consumo Molibdênio Dissolvido 11 100% 0.50 0.00 0.50
Água para Consumo Molibdênio Total 11 100% 0.50 0.00 0.50
Água para Consumo Níquel Dissolvido 11 100% 0.50 0.00 0.50
Água para Consumo Níquel Total 11 91% 0.92 1.40 0.50 5 100% 0.00 0.00 0.00 0.92 0.171 0.50 0.000 Sim
Água para Consumo  Selênio Dissolvido 11 100% 0.50 0.00 0.50
Água para Consumo  Selênio Total 11 100% 0.50 0.00 0.50
Água para Consumo  Prata Dissolvido 11 100% 0.50 0.00 0.50
Água para Consumo  Prata Total 11 100% 0.50 0.00 0.50
Água para Consumo  Vanádio Dissolvido 11 100% 0.50 0.00 0.50
Água para Consumo  Vanádio Total 11 82% 0.63 0.30 0.50
Água para Consumo  Zinco Dissolvido 11 27% 5.27 7.20 2.33
Água para Consumo  Zinco Total 11 18% 29.34 72.43 4.23 5 60% 0.02 0.03 0.01 29.32 0.389 4.23 0.002 Sim
Água Subterrânea Alumínio Dissolvido 25 28% 22.28 22.56 16.70
Água Subterrânea Alumínio Total 25 4% 1053.17 1743.10 248.00
Água Subterrânea Antimônio Dissolvido 25 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Antimônio Total 25 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Arsênio Dissolvido 25 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Arsênio Total 25 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Arsênio (III) Dissolvido
Água Subterrânea Arsênio (III) Total
Água Subterrânea Arsênio (V) Dissolvido
Água Subterrânea Arsênio (V) Total
Água Subterrânea Arsênio III+V Total
Água Subterrânea Bário Dissolvido 25 0% 27.09 14.06 25.50
Água Subterrânea Bário Total 25 0% 31.67 14.84 31.20
Água Subterrânea Boro Dissolvido 25 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Boro Total 25 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Cádmio Dissolvido 25 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Cádmio Total 25 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Cromo Dissolvido 25 76% 0.77 0.52 0.50
Água Subterrânea Cromo Total 25 56% 2.47 4.44 0.50
Água Subterrânea Cobalto Dissolvido 25 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Cobalto Total 25 92% 0.59 0.31 0.50
Água Subterrânea Cobre Dissolvido 25 76% 0.68 0.34 0.50
Água Subterrânea Cobre Total 25 72% 1.57 2.43 0.50
Água Subterrânea Ferro Dissolvido 25 24% 193.93 214.92 115.00
Água Subterrânea Ferro Total 25 4% 1183.66 1368.37 778.00



Água Subterrânea Chumbo Dissolvido 25 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Chumbo Total 25 72% 0.81 0.60 0.50
Água Subterrânea Manganês Dissolvido 25 20% 117.80 487.32 5.25
Água Subterrânea Manganês Total 25 8% 140.51 502.10 21.00
Água Subterrânea Mercúrio Dissolvido 25 100% 0.05 0.00 0.05
Água Subterrânea Mercúrio Total 25 96% 0.06 0.03 0.05
Água Subterrânea Molibdênio Dissolvido 25 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Molibdênio Total 25 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Níquel Dissolvido 25 96% 0.54 0.21 0.50
Água Subterrânea Níquel Total 25 88% 0.78 0.91 0.50
Água Subterrânea Selênio Dissolvido 25 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Selênio Total 25 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Prata Dissolvido 25 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Prata Total 25 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Vanádio Dissolvido 25 96% 0.53 0.16 0.50
Água Subterrânea Vanádio Total 25 64% 1.67 3.06 0.50
Água Subterrânea Zinco Dissolvido 25 44% 8.61 21.66 2.64
Água Subterrânea Zinco Total 25 32% 17.11 34.12 5.78

Observação: Células em cinza são casos sem dados.



Tabela 3: Comparação de medições em dados de alimentos entre o conjunto de dados da Ambios e do Grupo EPA.

N %ND Média
Desvio 
Padrão Mediana N %ND Média

Desvio 
Padrão Mediana

Diferença 
Média

Valor p 
Paramétrico

Diferença 
Mediana

Valor p Não 
Paramétrico

Diferença 
Significativa

Ecológica Alumínio 69 19% 70.50 238.74 3.47
Ecológica Antimônio 69 100% 0.50 0.00 0.50 21 100% 0.25 0.25 0.25
Ecológica Arsênio 69 97% 0.52 0.13 0.50 21 100% 0.03 0.03 0.03 0.50 0.000 0.48 0.000 Sim
Ecológica Arsênio (III) 69 100% 0.01 0.00 0.01
Ecológica Arsênio (V) 69 62% 0.02 0.02 0.01
Ecológica Arsênio III+V 69 64% 0.02 0.02 0.01
Ecológica Arsenobetaína 69 100% 0.01 0.00 0.01
Ecológica Bário 69 45% 2.41 2.76 1.25
Ecológica Boro 69 45% 1.49 1.29 1.10
Ecológica Cádmio 69 100% 0.06 0.05 0.05 21 100% 0.03 0.03 0.03
Ecológica Cromo 69 99% 0.53 0.28 0.50
Ecológica Cobalto 69 100% 0.50 0.00 0.50
Ecológica Cobre 69 86% 0.62 0.32 0.50 21 5% 0.81 0.81 0.68 ‐0.19 0.203 ‐0.18 0.731 Não
Ecológica Dimetil Arsênio 69 99% 0.01 0.00 0.01
Ecológica Ferro 69 22% 54.02 137.13 8.35 21 10% 11.36 11.36 7.70 42.66 0.012 0.65 0.550 Sim
Ecológica Chumbo 69 100% 0.50 0.00 0.50 21 100% 0.25 0.25 0.25
Ecológica Manganês 69 55% 2.36 3.46 0.50 21 5% 14.56 14.56 5.88 ‐12.20 0.003 ‐5.38 0.000 Sim
Ecológica Mercúrio 69 100% 0.01 0.06 0.01 21 100% 0.03 0.03 0.03
Ecológica Molibdênio 69 100% 0.50 0.00 0.50
Ecológica Monometil Arsênio 69 38% 0.02 0.01 0.02
Ecológica Níquel 69 100% 0.50 0.00 0.50 21 95% 0.27 0.27 0.25 0.23 0.000 0.25 0.000 Sim
Ecológica Selênio 69 94% 0.61 0.48 0.50
Ecológica Prata 69 100% 0.50 0.00 0.50
Ecológica Vanádio 69 96% 0.54 0.18 0.50
Ecológica Zinco 69 1% 6.52 4.84 4.26 21 10% 4.44 4.44 2.91 2.08 0.091 1.35 0.016 Sim

Observação: Células em cinza são casos sem dados da Ambios.

Comparação Estatística

Matriz Analito

Grupo EPA Ambios



Tabela 4:  Comparação de medições em dados de solo, sedimento e poeira do Grupo EPA, entre o conjunto de dados da Área Alvo 2 e Área Alvo 3.

N %ND Média Desvio Padrão Mediana N %ND Média Desvio Padrão Mediana
Diferença 
Média

Valor p 
Paramétrico

Diferença 
Mediana

Valor p Não 
Paramétrico

Diferença 
Significativa

Solo Alumínio 104 0% 43359.33 27896.77 39800.00 59 0% 34922.31 23419.31 34600.00 8437.02 0.051 5200.00 0.085 Não
Solo Antimônio 104 74% 1.16 1.76 0.50 59 79% 1.35 1.95 0.50 ‐0.19 0.527 0.00 0.912 Não
Solo Arsênio 104 26% 8.64 20.43 2.42 59 32% 5.71 9.31 2.46 2.93 0.212 ‐0.04 0.896 Não
Solo Arsênio (III) 25 92% 0.01 0.01 0.01 17 100% 0.01 0.00 0.01 0.00 0.324 0.00 0.626 Não
Solo Arsênio (V) 25 8% 0.05 0.03 0.04 17 0% 0.06 0.02 0.06 ‐0.02 0.052 ‐0.02 0.030 Sim
Solo Arsênio III+V 25 24% 0.05 0.03 0.05 17 12% 0.06 0.02 0.06 ‐0.01 0.157 ‐0.01 0.064 Não
Solo Bário 104 0% 69.22 121.24 25.65 59 0% 105.18 215.73 42.80 ‐35.96 0.175 ‐17.15 0.004 Sim
Solo Boro 104 0% 258.50 276.64 112.00 59 0% 243.88 214.55 140.00 14.62 0.708 ‐28.00 0.281 Não
Solo Cádmio 104 92% 0.05 0.00 0.05 59 95% 0.05 0.00 0.05 0.00 0.000 0.00 1.000 Sim
Solo Cromo 104 0% 30.37 23.02 23.90 59 0% 60.73 64.32 37.30 ‐30.36 0.001 ‐13.40 0.007 Sim
Solo Cobalto 104 1% 6.12 12.27 3.63 59 2% 8.95 24.32 3.88 ‐2.83 0.325 ‐0.26 0.076 Não
Solo Cobre 104 1% 9.58 10.31 6.52 59 0% 15.25 17.01 10.70 ‐5.68 0.022 ‐4.19 0.007 Sim
Solo Ferro 104 0% 73892.02 81910.67 27150.00 59 0% 73720.00 67920.29 40900.00 172.02 0.989 ‐13750.00 0.145 Não
Solo Chumbo 104 4% 14.24 13.48 11.55 59 2% 14.70 15.99 12.70 ‐0.45 0.847 ‐1.15 0.814 Não
Solo Manganês 104 1% 886.51 2147.01 163.00 59 0% 724.68 1576.38 225.00 161.83 0.613 ‐62.00 0.265 Não
Solo Mercúrio 104 10% 0.16 0.18 0.12 59 10% 0.17 0.10 0.16 ‐0.01 0.796 ‐0.04 0.022 Sim
Solo Molibdênio 104 98% 0.54 0.32 0.50 59 100% 0.50 0.00 0.50 0.04 0.359 0.00 0.285 Não
Solo Níquel 104 0% 10.04 9.37 7.59 59 0% 21.62 25.70 9.35 ‐11.58 0.001 ‐1.77 0.030 Sim
Solo Selênio 104 100% 0.50 0.00 0.50 59 100% 0.50 0.00 0.50
Solo Prata 104 100% 0.50 0.00 0.50 59 100% 0.50 0.00 0.50
Solo Vanádio 104 0% 40.42 31.02 31.20 59 0% 47.66 35.30 38.00 ‐7.23 0.192 ‐6.80 0.318 Não
Solo Zinco 104 0% 26.08 16.04 23.20 59 0% 24.78 16.14 22.30 1.30 0.620 0.90 0.592 Não
Sedimento Alumínio 47 0% 11922.19 13248.59 4670.00 28 0% 7960.61 13548.14 3725.00 3961.58 0.218 945.00 0.083 Não
Sedimento Antimônio 47 75% 1.13 1.61 0.50 28 73% 1.10 1.39 0.50 0.03 0.927 0.00 0.729 Não
Sedimento Arsênio 47 29% 11.63 31.61 1.91 28 39% 7.96 11.93 1.97 3.66 0.559 ‐0.05 0.819 Não
Sedimento Arsênio (III) 13 100% 0.01 0.00 0.01 9 100% 0.01 0.00 0.01
Sedimento Arsênio (V) 13 8% 0.05 0.03 0.05 9 0% 0.07 0.02 0.06 ‐0.01 0.248 ‐0.01 0.204 Não
Sedimento Arsênio III+V 13 15% 0.05 0.03 0.05 9 0% 0.07 0.02 0.06 ‐0.01 0.283 ‐0.01 0.229 Não
Sedimento Bário 47 0% 159.69 293.41 52.20 28 0% 149.83 199.20 65.70 9.86 0.875 ‐13.50 0.483 Não
Sedimento Boro 47 0% 453.99 369.09 527.00 28 0% 510.99 265.31 485.50 ‐57.00 0.441 41.50 0.507 Não
Sedimento Cádmio 47 90% 0.05 0.00 0.05 28 85% 0.05 0.00 0.05 0.00 0.000 0.00 1.000 Sim
Sedimento Cromo 47 2% 31.20 32.78 17.90 28 4% 29.80 34.80 17.90 1.40 0.862 0.00 0.607 Não
Sedimento Cobalto 47 4% 5.69 4.40 3.98 28 4% 6.11 6.90 4.07 ‐0.42 0.748 ‐0.08 0.948 Não
Sedimento Cobre 47 0% 8.44 10.41 6.01 28 3% 6.28 4.69 5.43 2.16 0.305 0.58 0.321 Não
Sedimento Ferro 47 0% 130875.74 106405.85 145000.00 28 0% 149156.43 80300.55 151000.00 ‐18280.68 0.403 ‐6000.00 0.550 Não
Sedimento Chumbo 47 0% 17.68 41.55 11.80 28 0% 14.32 12.00 12.95 3.36 0.678 ‐1.15 0.595 Não
Sedimento Manganês 47 0% 1686.88 2653.59 692.00 28 0% 1584.83 1832.73 819.00 102.05 0.858 ‐127.00 0.330 Não
Sedimento Mercúrio 47 17% 0.16 0.21 0.11 28 18% 0.16 0.13 0.12 0.01 0.875 ‐0.02 0.445 Não
Sedimento Molibdênio 47 100% 0.50 0.00 0.50 28 100% 0.50 0.00 0.50
Sedimento Níquel 47 2% 10.15 10.64 5.84 28 3% 9.39 9.56 5.73 0.75 0.759 0.11 0.669 Não
Sedimento Selênio 47 100% 0.50 0.00 0.50 28 100% 0.50 0.00 0.50
Sedimento Prata 47 100% 0.50 0.00 0.50 28 100% 0.50 0.00 0.50
Sedimento Vanádio 47 0% 25.24 14.04 22.20 28 0% 32.84 70.96 18.45 ‐7.60 0.477 3.75 0.118 Não
Sedimento Zinco 47 0% 14.10 8.76 11.30 28 0% 17.42 32.08 10.75 ‐3.32 0.504 0.55 0.547 Não
Poeira Alumínio 17 0% 7042.35 4096.23 5920.00 11 0% 6954.55 3018.45 6500.00 87.81 0.952 ‐580.00 0.778 Não
Poeira Antimônio 17 42% 3.21 6.28 0.50 11 44% 1.81 1.11 1.69 1.41 0.472 ‐1.19 0.472 Não
Poeira Arsênio 17 52% 3.87 2.43 4.20 11 44% 11.55 22.25 5.82 ‐7.69 0.280 ‐1.62 0.230 Não
Poeira Arsênio (III) 17 76% 0.03 0.09 0.01 11 91% 0.01 0.01 0.01 0.02 0.483 0.00 0.694 Não
Poeira Arsênio (V) 17 6% 0.13 0.16 0.09 11 9% 0.15 0.25 0.04 ‐0.03 0.745 0.05 0.525 Não
Poeira Arsênio III+V 17 29% 0.15 0.20 0.10 11 36% 0.15 0.26 0.04 0.00 0.958 0.06 0.534 Não
Poeira Bário 17 0% 52.50 34.33 44.00 11 0% 116.55 150.41 70.50 ‐64.05 0.100 ‐26.50 0.002 Sim
Poeira Boro 17 0% 62.15 39.53 53.00 11 0% 111.13 114.65 69.50 ‐48.97 0.198 ‐16.50 0.279 Não
Poeira Cádmio 17 55% 0.05 0.00 0.05 11 56% 0.36 1.02 0.05 ‐0.31 0.341 0.00 0.214 Não
Poeira Cromo 17 0% 23.15 26.79 12.30 11 0% 17.13 14.85 10.50 6.01 0.504 1.80 0.541 Não
Poeira Cobalto 17 0% 2.87 1.25 2.53 11 0% 3.58 2.30 3.03 ‐0.71 0.301 ‐0.50 0.466 Não
Poeira Cobre 17 0% 25.41 11.26 25.40 11 0% 2210.30 7127.60 41.20 ‐2184.89 0.333 ‐15.80 0.180 Não
Poeira Ferro 17 0% 14565.88 11141.29 10800.00 11 0% 22211.82 32918.06 8220.00 ‐7645.94 0.382 2580.00 0.869 Não
Poeira Chumbo 17 0% 24.32 70.38 7.00 11 0% 25.36 20.80 22.50 ‐1.04 0.962 ‐15.50 0.007 Sim
Poeira Manganês 17 0% 267.41 152.00 236.00 11 0% 347.64 164.60 287.00 ‐80.22 0.198 ‐51.00 0.078 Não
Poeira Mercúrio 17 71% 0.04 0.02 0.05 11 56% 0.07 0.03 0.07 ‐0.02 0.028 ‐0.02 0.035 Sim
Poeira Molibdênio 17 82% 0.71 0.52 0.50 11 100% 0.50 0.00 0.50 0.21 0.109 0.00 0.148 Não
Poeira Níquel 17 0% 7.44 7.26 4.82 11 0% 8.70 9.70 4.18 ‐1.25 0.699 0.64 0.851 Não
Poeira Selênio 17 94% 0.61 0.46 0.50 11 100% 0.50 0.00 0.50 0.11 0.432 0.00 0.421 Não
Poeira Prata 17 100% 0.50 0.00 0.50 11 100% 0.50 0.00 0.50
Poeira Vanádio 17 0% 12.74 6.96 10.80 11 0% 14.63 7.02 15.30 ‐1.89 0.490 ‐4.50 0.466 Não
Poeira Zinco 17 0% 109.62 59.43 99.00 11 0% 622.84 1757.59 83.50 ‐513.22 0.356 15.50 0.689 Não

Observação: Células em cinza são casos sem dados.

Matriz Analito

Área Alvo 2 Área Alvo 3 Comparação Estatística



Tabela 5:  Comparação de medições em dados de água superficial, água para consumo humano e água subterrânea do Grupo EPA, entre o conjunto de dados da Área Alvo 2 e Área Alvo 3

N %ND Média
Desvio 
Padrão Mediana N %ND Média

Desvio 
Padrão Mediana

Diferença 
Média

Valor p 
Paramétrico

Diferença 
Mediana

Valor p Não 
Paramétrico

Diferença 
Significativa

Água Superficial Alumínio Dissolvido 12 17% 15.91 13.36 12.55 5 0% 56.08 53.50 31.00 ‐40.17 0.169 ‐18.45 0.011 Sim
Água Superficial Alumínio Total 12 0% 1368.08 958.83 1370.00 5 0% 5450.20 3321.20 5460.00 ‐4082.12 0.050 ‐4090.00 0.020 Sim
Água Superficial Antimônio Dissolvido 12 100% 0.50 0.00 0.50 5 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Antimônio Total 12 100% 0.50 0.00 0.50 5 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Arsênio Dissolvido 12 100% 0.50 0.00 0.50 5 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Arsênio Total 12 42% 2.71 2.29 2.36 5 0% 3.44 1.10 3.37 ‐0.73 0.389 ‐1.02 0.593 Não
Água Superficial Arsênio (III) Dissolvido 8 100% 1.25 0.00 1.25 5 100% 1.25 0.00 1.25
Água Superficial Arsênio (III) Total
Água Superficial Arsênio (V) Dissolvido 12 100% 1.25 0.00 1.25 5 100% 1.25 0.00 1.25
Água Superficial Arsênio (V) Total
Água Superficial Arsênio III+V Dissolvido 11 100% 2.50 0.00 2.50 5 100% 2.50 0.00 2.50
Água Superficial Arsênio III+V Total
Água Superficial Bário Dissolvido 12 0% 28.14 15.41 25.55 5 0% 32.14 6.24 31.00 ‐4.00 0.589 ‐5.45 0.343 Não
Água Superficial Bário Total 12 0% 107.21 87.41 77.25 5 0% 82.00 15.02 80.10 25.21 0.353 ‐2.85 0.916 Não
Água Superficial Boro Dissolvido 12 100% 0.50 0.00 0.50 5 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Boro Total 12 58% 2.43 2.63 0.50 5 100% 0.50 0.00 0.50 1.93 0.027 0.00 0.102 Sim
Água Superficial Cádmio Dissolvido 12 100% 0.50 0.00 0.50 5 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Cádmio Total 12 100% 0.50 0.00 0.50 5 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Cromo Dissolvido 12 100% 0.50 0.00 0.50 5 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Cromo Total 12 42% 4.03 4.39 1.35 5 0% 7.44 2.88 7.14 ‐3.41 0.134 ‐5.80 0.088 Não
Água Superficial Cobalto Dissolvido 12 100% 0.50 0.00 0.50 5 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Cobalto Total 12 42% 2.05 1.78 1.26 5 20% 2.25 1.14 2.30 ‐0.20 0.819 ‐1.04 0.628 Não
Água Superficial Cobre Dissolvido 12 92% 0.57 0.23 0.50 5 100% 0.50 0.00 0.50 0.07 0.536 0.00 0.519 Não
Água Superficial Cobre Total 12 25% 2.80 2.24 2.23 5 20% 3.74 2.11 3.51 ‐0.94 0.435 ‐1.28 0.559 Não
Água Superficial Ferro Dissolvido 12 0% 269.13 213.13 234.00 5 0% 104.74 136.65 17.80 164.39 0.135 216.20 0.171 Não
Água Superficial Ferro Total 12 0% 8176.50 7694.70 4935.00 5 0% 10841.00 8491.89 12600.00 ‐2664.50 0.537 ‐7665.00 0.752 Não
Água Superficial Chumbo Dissolvido 12 100% 0.50 0.00 0.50 5 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Chumbo Total 12 42% 1.31 0.87 1.36 5 0% 4.50 2.38 4.53 ‐3.19 0.038 ‐3.18 0.014 Sim
Água Superficial Manganês Dissolvido 12 0% 48.87 36.27 40.60 5 0% 42.02 41.04 25.40 6.85 0.737 15.20 0.343 Não
Água Superficial Manganês Total 12 0% 1230.28 1125.72 1170.00 5 0% 829.40 282.00 813.00 400.88 0.270 357.00 0.752 Não
Água Superficial Mercúrio Dissolvido 12 100% 0.05 0.00 0.05 5 100% 0.05 0.00 0.05
Água Superficial Mercúrio Total 12 100% 0.05 0.00 0.05 5 80% 0.07 0.04 0.05 ‐0.02 0.374 0.00 0.121 Não
Água Superficial Molibdênio Dissolvido 12 100% 0.50 0.00 0.50 5 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Molibdênio Total 12 100% 0.50 0.00 0.50 5 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Níquel Dissolvido 12 100% 0.50 0.00 0.50 5 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Níquel Total 12 42% 2.42 1.99 2.25 5 0% 3.68 1.39 4.48 ‐1.27 0.217 ‐2.24 0.262 Não
Água Superficial Selênio Dissolvido 12 100% 0.50 0.00 0.50 5 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Selênio Total 12 100% 0.50 0.00 0.50 5 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Prata Dissolvido 12 100% 0.50 0.00 0.50 5 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Prata Total 12 100% 0.50 0.00 0.50 5 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Vanádio Dissolvido 12 100% 0.50 0.00 0.50 5 100% 0.50 0.00 0.50
Água Superficial Vanádio Total 12 33% 3.60 3.42 2.12 5 0% 8.28 4.74 8.40 ‐4.69 0.036 ‐6.29 0.044 Sim
Água Superficial Zinco Dissolvido 12 42% 9.80 20.73 3.53 5 40% 5.20 5.59 3.98 4.60 0.638 ‐0.45 0.913 Não
Água Superficial Zinco Total 12 17% 16.11 21.93 10.01 5 0% 18.71 16.97 13.20 ‐2.60 0.817 ‐3.19 0.429 Não
Água Potável Alumínio Dissolvido 8 25% 55.02 122.84 13.38 3 67% 11.40 18.88 0.50 43.62 0.568 12.88 0.531 Não
Água Potável Alumínio Total 8 13% 231.23 273.96 162.20 3 0% 113.73 30.46 107.00 117.49 0.492 55.20 1.000 Não
Água Potável Antimônio Dissolvido 8 100% 0.50 0.00 0.50 3 100% 0.50 0.00 0.50
Água Potável Antimônio Total 8 100% 0.50 0.00 0.50 3 100% 0.50 0.00 0.50
Água Potável Arsênio Dissolvido 8 100% 0.50 0.00 0.50 3 100% 0.50 0.00 0.50
Água Potável Arsênio Total 8 100% 0.50 0.00 0.50 3 100% 0.50 0.00 0.50
Água Potável Arsênio (III) Dissolvido 7 100% 1.25 0.00 1.25 2 100% 1.25 0.00 1.25
Água Potável Arsênio (III) Total
Água Potável Arsênio (V) Dissolvido 8 100% 1.25 0.00 1.25 3 100% 1.25 0.00 1.25
Água Potável Arsênio (V) Total
Água Potável Arsênio III+V Dissolvido 8 100% 2.50 0.00 2.50 2 100% 2.50 0.00 2.50
Água Potável Arsênio III+V Total
Água Potável Bário Dissolvido 8 0% 23.92 18.76 16.25 3 0% 16.54 10.59 17.00 7.38 0.544 ‐0.75 0.683 Não
Água Potável Bário Total 8 0% 25.73 19.03 18.90 3 0% 17.62 11.53 17.90 8.11 0.514 1.00 0.609 Não

Comparação Estatística

Matriz Analito
Total ou 
Dissolvido

Área Alvo 2 Área Alvo 3



Água Potável Boro Dissolvido 8 100% 0.50 0.00 0.50 3 100% 0.50 0.00 0.50
Água Potável Boro Total 8 88% 1.63 3.19 0.50 3 100% 0.50 0.00 0.50 1.13 0.568 0.00 0.540 Não
Água Potável Cádmio Dissolvido 8 100% 0.50 0.00 0.50 3 100% 0.50 0.00 0.50
Água Potável Cádmio Total 8 100% 0.50 0.00 0.50 3 100% 0.50 0.00 0.50
Água Potável Cromo Dissolvido 8 88% 0.57 0.19 0.50 3 100% 0.50 0.00 0.50 0.07 0.568 0.00 0.540 Não
Água Potável Cromo Total 8 88% 0.66 0.45 0.50 3 100% 0.50 0.00 0.50 0.16 0.568 0.00 0.540 Não
Água Potável Cobalto Dissolvido 8 100% 0.50 0.00 0.50 3 100% 0.50 0.00 0.50
Água Potável Cobalto Total 8 100% 0.50 0.00 0.50 3 100% 0.50 0.00 0.50
Água Potável Cobre Dissolvido 8 50% 1.84 1.75 0.95 3 67% 0.77 0.46 0.50 1.08 0.145 0.45 0.373 Não
Água Potável Cobre Total 8 50% 2.65 3.06 1.04 3 67% 21.47 36.32 0.50 ‐18.82 0.464 0.54 1.000 Não
Água Potável Ferro Dissolvido 8 13% 141.46 163.95 65.65 3 0% 296.97 244.04 410.00 ‐155.51 0.245 ‐344.35 0.307 Não
Água Potável Ferro Total 8 13% 493.60 512.14 414.50 3 0% 525.67 369.74 623.00 ‐32.07 0.924 ‐208.50 0.540 Não
Água Potável Chumbo Dissolvido 8 100% 0.50 0.00 0.50 3 100% 0.50 0.00 0.50
Água Potável Chumbo Total 8 88% 0.63 0.35 0.50 3 67% 0.96 0.80 0.50 ‐0.34 0.337 0.00 0.364 Não
Água Potável Manganês Dissolvido 8 50% 2.31 1.96 1.98 3 33% 3.39 2.68 3.87 ‐1.08 0.474 ‐1.89 0.521 Não
Água Potável Manganês Total 8 25% 6.04 4.91 6.78 3 0% 12.24 10.23 13.80 ‐6.20 0.191 ‐7.02 0.152 Não
Água Potável Mercúrio Dissolvido 8 100% 0.05 0.00 0.05 3 100% 0.05 0.00 0.05
Água Potável Mercúrio Total 8 100% 0.05 0.00 0.05 3 100% 0.05 0.00 0.05
Água Potável Molibdênio Dissolvido 8 100% 0.50 0.00 0.50 3 100% 0.50 0.00 0.50
Água Potável Molibdênio Total 8 100% 0.50 0.00 0.50 3 100% 0.50 0.00 0.50
Água Potável Níquel Dissolvido 8 100% 0.50 0.00 0.50 3 100% 0.50 0.00 0.50
Água Potável Níquel Total 8 100% 0.50 0.00 0.50 3 67% 2.04 2.67 0.50 ‐1.54 0.423 0.00 0.102 Não
Água Potável Selênio Dissolvido 8 100% 0.50 0.00 0.50 3 100% 0.50 0.00 0.50
Água Potável Selênio Total 8 100% 0.50 0.00 0.50 3 100% 0.50 0.00 0.50
Água Potável Prata Dissolvido 8 100% 0.50 0.00 0.50 3 100% 0.50 0.00 0.50
Água Potável Prata Total 8 100% 0.50 0.00 0.50 3 100% 0.50 0.00 0.50
Água Potável Vanádio Dissolvido 8 100% 0.50 0.00 0.50 3 100% 0.50 0.00 0.50
Água Potável Vanádio Total 8 75% 0.68 0.34 0.50 3 100% 0.50 0.00 0.50 0.18 0.179 0.00 0.364 Não
Água Potável Zinco Dissolvido 8 25% 6.77 8.02 5.07 3 33% 1.27 0.81 1.20 5.49 0.282 3.87 0.149 Não
Água Potável Zinco Total 8 13% 9.27 10.11 6.27 3 33% 82.86 141.29 2.07 ‐73.59 0.462 4.20 0.609 Não
Água Subterrânea Alumínio Dissolvido 10 50% 12.58 16.09 3.92 15 13% 28.74 24.37 21.50 ‐16.16 0.079 ‐17.59 0.057 Não
Água Subterrânea Alumínio Total 10 10% 1199.72 2221.08 112.00 15 0% 955.47 1418.38 359.00 244.25 0.739 ‐247.00 0.506 Não
Água Subterrânea Antimônio Dissolvido 10 100% 0.50 0.00 0.50 15 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Antimônio Total 10 100% 0.50 0.00 0.50 15 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Arsênio Dissolvido 10 100% 0.50 0.00 0.50 15 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Arsênio Total 10 100% 0.50 0.00 0.50 15 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Arsênio (III) Dissolvido
Água Subterrânea Arsênio (III) Total
Água Subterrânea Arsênio (V) Dissolvido
Água Subterrânea Arsênio (V) Total
Água Subterrânea Arsênio III+V Dissolvido
Água Subterrânea Arsênio III+V Total
Água Subterrânea Bário Dissolvido 10 0% 28.76 20.46 24.75 15 0% 25.98 8.13 25.50 2.78 0.638 ‐0.75 0.657 Não
Água Subterrânea Bário Total 10 0% 31.22 20.63 27.05 15 0% 31.97 10.17 33.00 ‐0.75 0.904 ‐5.95 0.279 Não
Água Subterrânea Boro Dissolvido 10 100% 0.50 0.00 0.50 15 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Boro Total 10 100% 0.50 0.00 0.50 15 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Cádmio Dissolvido 10 100% 0.50 0.00 0.50 15 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Cádmio Total 10 100% 0.50 0.00 0.50 15 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Cromo Dissolvido 10 90% 0.56 0.18 0.50 15 67% 0.91 0.62 0.50 ‐0.35 0.053 0.00 0.139 Não
Água Subterrânea Cromo Total 10 70% 0.95 0.80 0.50 15 47% 3.48 5.53 1.03 ‐2.53 0.101 ‐0.53 0.169 Não
Água Subterrânea Cobalto Dissolvido 10 100% 0.50 0.00 0.50 15 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Cobalto Total 10 100% 0.50 0.00 0.50 15 87% 0.65 0.40 0.50 ‐0.15 0.174 0.00 0.239 Não
Água Subterrânea Cobre Dissolvido 10 50% 0.88 0.43 0.77 15 93% 0.55 0.19 0.50 0.33 0.044 0.27 0.018 Sim
Água Subterrânea Cobre Total 10 50% 2.30 3.34 0.84 15 87% 1.08 1.54 0.50 1.21 0.229 0.34 0.086 Não
Água Subterrânea Ferro Dissolvido 10 20% 176.05 168.72 141.00 15 27% 205.86 245.97 107.00 ‐29.81 0.742 34.00 0.911 Não
Água Subterrânea Ferro Total 10 10% 655.25 531.05 548.50 15 0% 1535.93 1642.01 1040.00 ‐880.68 0.117 ‐491.50 0.166 Não
Água Subterrânea Chumbo Dissolvido 10 100% 0.50 0.00 0.50 15 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Chumbo Total 10 80% 0.61 0.24 0.50 15 67% 0.93 0.74 0.50 ‐0.32 0.133 0.00 0.293 Não
Água Subterrânea Manganês Dissolvido 10 40% 11.07 28.57 1.93 15 7% 188.95 626.92 11.40 ‐177.88 0.383 ‐9.47 0.010 Sim
Água Subterrânea Manganês Total 10 20% 22.65 34.40 6.82 15 0% 219.08 644.12 25.40 ‐196.42 0.349 ‐18.59 0.030 Sim
Água Subterrânea Mercúrio Dissolvido 10 100% 0.05 0.00 0.05 15 100% 0.05 0.00 0.05
Água Subterrânea Mercúrio Total 10 100% 0.05 0.00 0.05 15 93% 0.06 0.04 0.05 ‐0.01 0.426 0.00 0.414 Não



Água Subterrânea Molibdênio Dissolvido 10 100% 0.50 0.00 0.50 15 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Molibdênio Total 10 100% 0.50 0.00 0.50 15 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Níquel Dissolvido 10 90% 0.60 0.33 0.50 15 100% 0.50 0.00 0.50 0.10 0.343 0.00 0.221 Não
Água Subterrânea Níquel Total 10 80% 0.83 0.85 0.50 15 93% 0.75 0.98 0.50 0.07 0.849 0.00 0.377 Não
Água Subterrânea Selênio Dissolvido 10 100% 0.50 0.00 0.50 15 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Selênio Total 10 100% 0.50 0.00 0.50 15 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Prata Dissolvido 10 100% 0.50 0.00 0.50 15 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Prata Total 10 100% 0.50 0.00 0.50 15 100% 0.50 0.00 0.50
Água Subterrânea Vanádio Dissolvido 10 100% 0.50 0.00 0.50 15 93% 0.55 0.21 0.50 ‐0.05 0.426 0.00 0.414 Não
Água Subterrânea Vanádio Total 10 80% 0.74 0.54 0.50 15 53% 2.30 3.85 0.50 ‐1.56 0.220 0.00 0.175 Não
Água Subterrânea Zinco Dissolvido 10 40% 15.91 33.53 4.53 15 47% 3.75 4.29 1.43 12.16 0.283 3.10 0.384 Não
Água Subterrânea Zinco Total 10 20% 28.58 50.70 7.44 15 40% 9.46 13.66 5.78 19.13 0.271 1.66 0.398 Não

Observação: Células em cinza são casos sem dados.



Tabela 6: Comparação de medições em dados de alimentos do Grupo EPA, entre o conjunto de dados da Área Alvo 2 e Área Alvo 3.

N %ND Média
Desvio 
Padrão Mediana N %ND Média

Desvio 
Padrão Mediana

Diferença 
Média

Valor p 
Paramétrico

Diferença 
Mediana

Valor p Não 
Paramétrico

Diferença 
Significativa

Ecológica Alumínio 37 24% 86.85 297.56 2.88 32 13% 51.59 146.69 3.74 35.27 0.545 ‐0.86 0.458 Não
Ecológica Antimônio 37 100% 0.50 0.00 0.50 32 100% 0.50 0.00 0.50
Ecológica Arsênio 37 97% 0.52 0.10 0.50 32 97% 0.53 0.15 0.50 ‐0.01 0.757 0.00 0.901 Não
Ecológica Arsênio (III) 37 100% 0.01 0.00 0.01 32 100% 0.01 0.00 0.01
Ecológica Arsênio (V) 37 51% 0.02 0.02 0.01 32 75% 0.01 0.02 0.01 0.01 0.024 0.00 0.001 Sim
Ecológica Arsênio III+V 37 54% 0.03 0.02 0.01 32 75% 0.02 0.01 0.01 0.01 0.029 0.00 0.001 Sim
Ecológica Arsenobetaína 37 100% 0.01 0.00 0.01 32 100% 0.01 0.00 0.01
Ecológica Bário 37 43% 2.41 2.43 1.25 32 47% 2.40 3.15 1.26 0.02 0.980 ‐0.01 0.645 Não
Ecológica Boro 37 41% 1.50 1.11 1.25 32 50% 1.48 1.49 0.76 0.02 0.960 0.49 0.547 Não
Ecológica Cádmio 37 100% 0.05 0.00 0.05 32 100% 0.06 0.08 0.05
Ecológica Cromo 37 100% 0.50 0.00 0.50 32 97% 0.57 0.42 0.50 ‐0.07 0.325 0.00 0.282 Não
Ecológica Cobalto 37 100% 0.50 0.00 0.50 32 100% 0.50 0.00 0.50
Ecológica Cobre 37 89% 0.61 0.37 0.50 32 81% 0.63 0.27 0.50 ‐0.02 0.833 0.00 0.387 Não
Ecológica Dimetil Arsênio 37 100% 0.01 0.00 0.01 32 97% 0.01 0.00 0.01 0.00 0.453 0.00 0.000 Sim
Ecológica Ferro 37 19% 60.21 154.31 6.98 32 25% 46.88 116.19 9.10 13.33 0.690 ‐2.12 0.753 Não
Ecológica Chumbo 37 100% 0.50 0.00 0.50 32 100% 0.50 0.00 0.50
Ecológica Manganês 37 49% 2.17 2.53 1.00 32 63% 2.58 4.33 0.50 ‐0.41 0.627 0.50 0.509 Não
Ecológica Mercúrio 37 100% 0.02 0.08 0.01 32 100% 0.01 0.00 0.01
Ecológica Molibdênio 37 100% 0.50 0.00 0.50 32 100% 0.50 0.00 0.50
Ecológica Monometil Arsênio 37 49% 0.02 0.01 0.02 32 25% 0.02 0.01 0.03 0.00 0.283 ‐0.01 0.305 Não
Ecológica Níquel 37 100% 0.50 0.00 0.50 32 100% 0.50 0.00 0.50
Ecológica Selênio 37 95% 0.57 0.31 0.50 32 94% 0.65 0.62 0.50 ‐0.08 0.488 0.00 0.835 Não
Ecológica Prata 37 100% 0.50 0.00 0.50 32 100% 0.50 0.00 0.50
Ecológica Vanádio 37 95% 0.55 0.21 0.50 32 97% 0.52 0.12 0.50 0.03 0.557 0.00 0.646 Não
Ecológica Zinco 37 0% 5.94 4.45 4.22 32 3% 7.19 5.25 5.73 ‐1.25 0.289 ‐1.51 0.383 Não

Observação: Células em cinza são casos sem dados.

Comparação Estatística

Matriz Analito

Área Alvo 2 Área Alvo 3



Tabela 7: Analitos indicadores para definição estatística de malha amostral.

AA2 AA3 AA2 AA3
Alumínio Dissolvido 12 5 0 1 33.57 100 6% 2.98
Ferro Dissolvido 12 5 4 1 198.48 300 29% 1.51
Manganês Total 12 6 9 6 933.84 100 83% 0.11 X
Alumínio Total and Dissolvido 16 6 5 0 190.97 200 23% 1.05
Ferro Total and Dissolvido 16 6 7 4 371.13 300 50% 0.81 X
Alumínio Total 13 10 1 0 7849.35 25000 4% 3.18
Antimônio Total 13 10 2 3 1.66 2 22% 1.20
Arsênio Total 13 10 4 4 4.65 5.9 35% 1.27
Bário Total 13 10 12 10 113.62 20 96% 0.18 X
Cromo Total 13 10 2 1 31.11 37.3 13% 1.20
Ferro Total 13 10 10 9 93208.44 20000 83% 0.21
Manganês Total 13 10 10 8 1233.76 460 78% 0.37
Mercúrio Total 13 10 2 2 0.07 0.17 17% 2.43
Níquel Total 13 10 1 0 3.31 18 4% 5.44

Ovo Selênio Total 7 9 1 2 1.07 0.3 19% 0.28 X
Fruta Arsênio Total 8 4 1 1 0.09 0.3 17% 3.33 X

Hortaliça Selênio Total 8 9 1 0 0.37 0.3 6% 0.81 X
Tubérulo Arsênio Total 6 2 0 1 0.44 0.2 13% 0.45 X

Sedimento

Valor Limite
Porcentagem 
excedida Razão Limite/S Indicador

Água 
Superficial

Água Potável

Matriz
Analitos com 
excedências Total e/ou Dissolvido

Número de 
Amostras

Número de 
Excedências Desvio Padrão 

(AA2 & AA3)



Tabela 8: Analitos indicadores para definição geoestatística de malha amostral.

AA2 AA3 AA2 AA3
Alumínio Total and Dissolvida 21 30 1 2 1313.18 3500 6% X
Ferro Total and Dissolvida 20 30 0 2 1079.78 2450 4%
Manganês Total and Dissolvida 20 30 0 2 484.92 400 4%
Antimônio Total 17 11 2 0 4.95 5 7% X
Arsênio Total 17 11 0 1 13.96 35 4%
Bário Total 17 11 0 1 98.65 300 4%
Cádmio Total 17 11 0 1 0.63 3 4%
Cobre Total 17 11 0 1 4391.18 200 4%
Ferro Total 17 11 0 1 21722.66 55000 4%
Chumbo Total 17 11 1 0 54.63 180 4%
Zinco Total 17 11 0 1 1080.75 450 4%
Alumínio Total 24 17 1 0 20817.04 77000 2%
Antimônio Total 24 17 1 1 1.4 5 5%
Bário Total 24 17 0 2 249.63 300 5%
Cádmio Total 24 17 0 0 0 3 0%
Cromo Total 24 17 1 1 41.59 150 5%
Cobalto Total 24 17 1 1 29 35 5%
Ferro Total 24 17 12 8 71214.27 55000 49% X
Manganês Total 24 17 1 2 1712.26 1800 7%

Solo Superficial

Matriz
Analyte with 
exceedances Total e/ou Dissolvido

Número de 
Amostras

Valor Limite
Porcentagem 
excedida Indicador

Água Subterrânea

Poeira

Número de 
Excedências Desvio Padrão 

(AA2 & AA3)
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