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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento foi organizado pela equipe de Avaliação de Risco, 

composta por técnicos do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde 

do Paraná e do município de Adrianópolis. O relatório teve como objetivo 

organizar as informações disponíveis sobre a contaminação ambiental na região 

de Vila Mota e Capelinha, em Adrianópolis, definir as populações que estiveram 

expostas e fazer as recomendações necessárias. 

O documento representa um importante fruto dos esforços para estruturação da 

Vigilância Ambiental em Saúde como política pública no Sistema Único de Saúde 

– SUS. 

A consolidação do SUS exige implementação das ações de vigilância e 

conhecimento do comportamento dos agravos, identificando suas causas, fatores 

de risco e determinantes. Também exige estar atento ao processo de organização 

dos serviços de saúde, de acordo com as diretrizes e princípios estabelecidos na 

Constituição de 1988: descentralização, integralidade de atendimento, 

universalização e o controle social. 

O trabalho de Avaliação de Risco, fundamentado nos princípios do SUS, 

buscou a aproximação e articulação entre as áreas de atenção e vigilância em 

saúde, visando contribuir para direcionar as políticas de saúde e as estratégias na 

área de saúde. 

Este material será um importante instrumento do processo de capacitação, 

melhora do desempenho técnico, contribuindo para elevar a qualidade do SUS e 

conseqüentemente da atenção à saúde da população. Além de direcionar os 

órgãos responsáveis pelas intervenções para mitigar os problemas. 

 

 

 

Gilberto Berguio Martin 

Secretário de Saúde 
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INTRODUÇÃO 

 

A região do Alto Vale do Ribeira possui importante patrimônio ambiental e 

cultural e está situada próxima de grandes cidades do estado de São Paulo e da 

cidade de Curitiba/PR. Essa região foi palco de intensa atividade de mineração 

durante mais de cinqüenta anos, sendo responsável, até o ano de 1954, por todo 

o minério de chumbo produzido no Brasil. 

Segundo Cassiano (2001), durante o período de atuação das minas e da 

usina de refino da PLUMBUM Mineração e Metalurgia Ltda., foram processadas 

aproximadamente 3 milhões de toneladas de minérios, gerando cerca de  

2.780.000  toneladas de rejeitos (produto da concentração e da metalurgia). No 

início, os resíduos sólidos eram lançados diretamente no rio Ribeira, sem 

tratamento, e mais tarde passaram a ser depositados no entorno da usina. 

Em 1995, as minas e a refinaria encerraram suas atividades, deixando para 

trás importante passivo ambiental, além de expor a população da área aos 

contaminantes. 

Nas últimas décadas, aquela área e seus moradores foram objeto de 

estudos realizados por diversas instituições, que apontaram a contaminação do 

solo, de alimentos e a exposição da população residente no entorno da antiga 

usina. 

Diante dos riscos à saúde humana e das freqüentes denúncias de 

contaminação da área, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná - SESA após 

consulta à área técnica da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde (SVS/MS), decidiu pela aplicação da metodologia de avaliação de risco à 

saúde humana na área da PLUMBUM, no município de Adrianópolis, como forma 

de sistematizar os resultados das avaliações e estudos já realizados na área, 

determinar os contaminantes de interesse e as rotas de exposição, identificar as 

populações expostas, bem como propor as recomendações de saúde e ações 

ambientais.  

A aplicação da metodologia teve início no ano de 2006, com assessoria da 

Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental (CGVAM/MS), após 

técnicos da SESA participarem do curso on line sobre a referida metodologia, 
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promovido pelo Ministério da Saúde (MS), em parceria com a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e a Organização Pan Americana da Saúde – 

OPAS. 

O trabalho de Avaliação de Risco em Adrianópolis teve como desafio utilizar 

os dados existentes, sem produzir novos dados, contando somente com a 

participação de técnicos que atuam no Sistema Único de Saúde - SUS, 

diferentemente do trabalho em áreas piloto, até então desenvolvidos no Brasil pelo 

Ministério da Saúde, por meio de consultoria externa. Outro desafio e, ao mesmo 

tempo, uma rica experiência, foi o processo de articulação entre as diferentes 

áreas e instâncias das três esferas de governo (MS/SESA/Secretaria Municipal de 

Saúde de Adrianópolis), como forma de agregar profissioanis para um trabalho 

conjunto.  

Essa nova abordagem do SUS, aproximando os técnicos que atuam em 

vigilância e atenção à saúde, possibilitou o exercício do princípio de integralidade 

das ações de saúde e terá desdobramentos na Atenção Básica, Atenção 

Especializada, entre outras áreas, com a elaboração do Protocolo de Vigilância e 

Atenção à Saúde da população exposta, em Adrianópolis, servindo também como 

modelo para atuação em outras áreas com solo contaminado no estado do Paraná 

e Brasil. 

Vale salientar, que a elaboração deste documento foi baseada na 

metodologia da Agência de Registro de Substâncias Tóxicas e Doenças do 

governo americano (Agency for Toxic Substances and Disease Registry – 

ATSDR), e utilizou como referência principal os trabalhos de avaliação de risco até 

então realizados no Brasil, em especial a Avaliação de Risco à Saúde Humana por 

metais pesados de Santo Amaro – Bahia, devido à sua similaridade (processo de 

produção desenvolvido pela mesma empresa – PLUMBUM, bem como, 

contaminantes de interesse e algumas características sócio econômica da região). 

No presente documento de avaliação de risco à saúde humana foram 

utilizados dados e informações coletadas até fevereiro de 2008. 
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Metodologia de avaliação de risco da ATSDR no Brasil 

 

Existem no Brasil, atualmente mais de 1.500 áreas cadastradas no Sistema 

de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo 

Contaminado - SISSOLO (MS, 2008). Os profissionais de saúde freqüentemente 

se deparam com a necessidade de investigar a ocorrência de efeitos sobre a 

saúde, estabelecer o diagnóstico e a possível relação com a exposição ambiental 

e determinar medidas de intervenção e tratamento das populações. O 

desenvolvimento e a aplicação de metodologias de avaliação de risco à saúde 

humana são uma das ferramentas mais adequadas para o cumprimento desta 

tarefa (ASMUS et al., 2005). 

 Considerando essa realidade, o Ministério da Saúde, por meio da Vigilância 

em Saúde de Populações Expostas a Solo Contaminado - VIGISOLO, desde 

2004, desenvolve estratégias de atuação em áreas com populações expostas a 

substâncias químicas.  

 Para tanto, uma de suas ações foi a internalização de metodologias de 

avaliação de risco à saúde humana, com o desenvolvimento de projeto piloto de 

2002 a 2007. Após a realização de Seminário Internacional, em 2000, foi eleita a 

metodologia da ATSDR. 

Essa Agência define a avaliação de risco à saúde como a avaliação de 

dados e informações sobre a liberação de substâncias perigosas no ambiente, 

com finalidade de avaliar qualquer impacto passado, presente ou futuro na saúde 

pública, direcionar a assistência à saúde e outras recomendações, e ainda 

identificar estudos e ações necessários para analisar, mitigar ou prevenir os 

efeitos para a saúde humana. 

A partir de 2002, o MS iniciou a aplicação da metodologia desenvolvida pela 

ATSDR em áreas piloto: Cidade dos Meninos/Rio de Janeiro – Organoclorados; 

Santo Amaro da Purificação/Bahia – Metais Pesados; Condomínio Barão de 

Mauá/São Paulo – Compostos Orgânicos Voláteis; Condomínio Recanto dos 

Pássaros – Paulínia/ São Paulo – Organoclorados, organofosforados e solventes; 

Condomínio Mansões Santo Antônio – Campinas/ São Paulo – Solventes; e 

Organoclorados nos Municípios de Itanhaém e São Vicente/ São Paulo.  
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Essas experiências piloto abrangeram todas as etapas preconizadas pela 

ATSDR, ou seja, levantamento do histórico do local de risco, identificação das 

preocupações da população com sua saúde, caracterização do processo de 

contaminação ambiental e estabelecimento das implicações para a saúde. 

Como fruto das experiências adquiridas nas avaliações de risco à saúde e 

considerando a realidade do país, as diferenças políticas institucionais e jurídicas 

e, principalmente, os princípios do SUS, o VIGISOLO elaborou uma proposta de 

Diretrizes para Avaliação de Risco à Saúde Humana. 

A avaliação de risco à saúde permite o estabelecimento de rotas de 

exposição, que incluem a determinação dos contaminantes de interesse, das 

fontes de contaminação, das vias de exposição e das populações receptoras. 

Essas informações são essenciais para o estabelecimento de protocolos de 

vigilância e assistência à saúde dessas populações expostas a substâncias 

químicas, visando a promoção, prevenção e atenção à saúde. 

Essas ações não devem ser confundidas com pesquisas, pois são 

instrumentos de gestão do SUS. Após a aplicação desses instrumentos são 

identificadas lacunas que poderão ser preenchidas com pesquisas específicas. O 

processo de internalização e utilização de metodologia de avaliação de risco à 

saúde têm permitido: a classificação do nível de perigo para a saúde pública de 

cada local avaliado; elaboração de conclusões e recomendações para a saúde; 

identificação de ações necessárias para mitigar ou prevenir efeitos adversos à 

saúde; bem como recomendar estudos futuros. 
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ANTECEDENTES 

 

1. ASPECTOS HISTÓRICOS DA REGIÃO 

 

Os portugueses ao chegarem à região do Vale do Ribeira, na primeira metade 

do século XVI, encontraram os índios Guianás e Carijós que já habitavam a região. Os 

portugueses vieram à procura de ouro nos aluviões dos rios no Alto Vale, o que gerou a 

formação de aglomerados humanos, situados em locais anteriormente ocupados por 

aldeias indígenas, e que mais tarde deram origem às principais cidades da região 

(CUNHA, 2003).   

Morgental et al. (1975) relataram que em 1905, Calógeras descreveu o início do 

desbravamento do Vale do Ribeira realizado por Pero Lobo, que “a mandado de Martin 

Afonso de Souza e a conselhos do bacharel de Cananéia, tinha subido o Ribeira em 

1531 à procura de minas de ouro, vindo a perecer com seus 40 besteiros e 40 

espingardeiros às mãos do gentio Carijó, nos campos de Curityba, nas cabeceiras do 

Iguassú”. Estes autores relataram, ainda, que muitos documentos históricos comentam 

a presença de ouro no Vale do Ribeira (CUNHA, 2003). 

Segundo Braga (1999), a economia da região tomou impulso no século XVII 

quando teve seu primeiro empreendimento econômico em escala comercial: a 

mineração, o chamado “ciclo do ouro” do Vale do Ribeira, que começou com a 

descoberta do metal na retroterra de Iguape, na zona do Médio Ribeira. Aí foram 

encontradas as primeiras jazidas auríferas do Brasil, que provocaram um relativo 

crescimento da região, concentrado na vila de Iguape, que por sua posição estratégica, 

tornou-se a porta de escoamento do metal, tendo sediado a primeira casa de fundição 

de ouro do país, construída em 1635. 

Para o transporte do ouro até Iguape, utilizava-se a trilha das tropas no vale do 

rio Betari e o rio Ribeira a partir de Iporanga, que serviam também para o transporte do 

ouro de Apiaí (Morro do Ouro) e, mais tarde, já no início do século XX, foram utilizados 

para o escoamento do chumbo. Ao longo deste tempo, o rio Ribeira transformou-se em 

movimentada avenida fluvial. 
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No final do século XVII e início do século XVIII, com a descoberta de ouro em 

Minas Gerais, houve o declínio da atividade mineradora no Vale do Ribeira, com o 

êxodo de massas populacionais em direção àquela região. Com isso, as áreas do Alto 

Vale passaram a conviver somente com o surgimento de pequenos povoados, até o 

início do século XX (CUNHA, 2003). 

A referência mais antiga sobre o chumbo no Vale do Ribeira é de Calógeras 

(1905), relatada por Morgental et al. (1975), “em 28 de fevereiro de 1675, Domingos 

Ferreira Pereira obtém carta régia para minerar ferro, chumbo e estanho, com privilégio 

exclusivo, por dez anos, na comarca de São Paulo”. A mesma fonte também cita que 

“embora tenham sido a prata e o ouro que atraíram as primeiras buscas dos 

exploradores e colonos portugueses, iniciando a indústria de mineração no Vale do 

Ribeira, o chumbo começou a ser descoberto no século XIX. Em 1857, Luiz D´Orbam, 

pesquisando nas minas de Iporanga, reconheceu as galenas argentíferas em diferentes 

ocorrências situadas na região” (MORGENTAL et al, op. cit.). 

O tropeirismo foi marcante até o século XIX, época em que a lavoura de milho e 

a criação de suínos eram as principais atividades econômicas. 

O trabalho escravo na região deu origem a quilombos, cujos remanescentes 

estão presentes ainda hoje, inclusive no município de Adrianópolis.  

A região também foi palco de importantes episódios da história brasileira como a 

revolução paulista e a revolução de 1930. 

Segundo o site oficial do município, antes de 1920, as terras do município 

pertenciam ao estado de São Paulo e pouco se sabe a respeito do início de sua 

colonização. Admite-se que os pioneiros teriam vindo de Bocaiúva do Sul (Paraná) e do 

povoado de Nossa Senhora da Cana Verde (São Paulo). Com a notícia da descoberta 

de ouro na Serra da Paranapiacaba, no começo do século XVII, o rio Ribeira do Iguape 

tornou-se o caminho principal das expedições que partiram para o interior em busca de 

metais preciosos. A intensificação da navegação pelo rio Ribeira de Iguape levou à 

formação de novos povoados, atualmente transformados em cidades como Registro, 

Eldorado, Iporanga, Jacupiranga e Sete Barras.  
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De 1920 a 1935 as terras de Adrianópolis sofreram uma série de alterações com 

relação à sua denominação: Distrito de São Domingos, Povoado de Salto do Ribeirão 

Grande e Bom Sucesso. Por algum tempo a localidade chamou-se Epitácio Pessoa. 

Até 1937 essas terras pertenciam ao estado de São Paulo, período após o qual, com a 

abertura de estradas na região, o povoado foi elevado à categoria de Distrito 

Administrativo do município de Bocaiúva do Sul, com a denominação alterada para 

Paranaí, passando a integrar o estado do Paraná. 

Desmembrado da jurisdição administrativa de Bocaiúva do Sul, foi elevado à categoria 

de Município, pela Lei Estadual n. º 4.247 de 25 de julho de 1960, e instalado em 15 de 

novembro de 1961, passando a denominar-se Adrianópolis em homenagem ao pioneiro 

Adriano Seabra da Fonseca. Esse empresário, de origem portuguesa, proprietário de 

muitas terras na região, entre elas as denominadas “Panelas de Brejaúvas”, foi o 

primeiro a instalar uma indústria de mineração de chumbo no município. 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DA REGIÃO DO VALE DO RIBEIRA 
 

 

A grande região do Vale do Ribeira está localizada entre os estados do Paraná 

e São Paulo (no extremo sudeste de São Paulo e nordeste do Paraná), abrangendo 32 

municípios e mais de 2,1 milhões de hectares de florestas, 150 mil de restingas e 17 

mil de manguezais (Projeto Geomed IGE/UNICAMP, 2004). 

A Região do Vale do Ribeira no estado do Paraná é composta pelos municípios 

de Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Itaperuçú, Rio Branco do 

Sul e Tunas do Paraná, onde vivem 90.708 habitantes, sendo a maior concentração na 

área rural. 

O Vale do Ribeira possui grande importância turística para os estados de São 

Paulo e Paraná porque abriga o maior remanescente contínuo da Mata Atlântica e tem 

uma das maiores concentrações de cavernas calcárias do mundo. As mais famosas, 

entre aproximadamente 200 catalogadas, são as cavernas do Diabo, Santana, Morro 

Preto, Água Suja e Casa da Pedra, que possui o maior pórtico de entrada do mundo, 

com 230 metros de altura (Projeto Geomed IGE/UNICAMP, 2004). 
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 Projetos de mapeamento geológico realizados pelo Departamento Nacional de 

Produção Mineral - DNPM e pelo Serviço Geológico do Brasil mostraram a existência 

de mais de 300 ocorrências minerais na região.   

As formações predominantes originaram-se do período Pré-Cambriano, mais 

precisamente dos grupos Complexo Gnáissico-migmatítico e Açungui.   

A região do Vale do Ribeira é considerada uma importante província 

metalogenética, no contexto geofísico das regiões Sul/Sudeste do Brasil. As 

ocorrências principais são de minerais metálicos, como chumbo e zinco, além de prata, 

cobre e ouro, este último aparecendo também em aluviões. Registram-se ainda os 

minerais não-metálicos, de largo uso industrial, como calcário, granito, caulim, fosfato 

dolomítico, talco, feldspato, barita, vermiculita, fluorita, mica, mármore, areia, argila e 

saibro (CBA, 2005). 

A bacia hidrográfica do rio Ribeira do Iguape compreende a área abrangida pelo 

rio Ribeira e seus principais tributários, numa superfície de aproximadamente 25.000 

Km2, constituindo um importante reservatório de água doce, com 40% da sua extensão 

no território paranaense e 60% no paulista. Seus formadores iniciais são os rios 

Açungui e Ribeirinha, cujas nascentes localizam-se nas proximidades de Ponta Grossa 

(Paraná), que se juntam para formá-lo com o nome de Ribeira pouco a montante do 

município de Cerro Azul, já na região metropolitana de Curitiba.  

O rio Ribeira percorre 120 km em território paranaense e 260 km em território 

paulista, estabelecendo a divisa entre os dois estados por 90 km. O rio passa a 

denominar-se Ribeira de Iguape a partir da confluência com seu principal tributário, o 

rio Juquiá já em território paulista. Destacam-se como seus afluentes os rios Pardo, 

Tatupeva, São Sebastião e Grande pela margem direita, e, à margem esquerda, os rios 

Catas Altas, Tijuco do Palmital, Iporanga e dos Pilões. 
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      Foto: Divani Oliveira, 2007 

                          Figura 1 – Rio Ribeira no município de Adrianópolis.           

 
 

Segundo o Instituto Socioambiental (2006), a vocação natural do Vale do Ribeira 

é a preservação ambiental. Embora localizado em dois dos estados mais urbanizados 

do País – São Paulo e Paraná - o Vale do Ribeira destaca-se pelo alto grau de 

preservação de suas matas e por sua grande diversidade ecológica.  

Uma característica singular da região é a presença de áreas preservadas não apenas 

nos parques e estações ecológicas, mas também em terras indígenas, quilombolas e 

nos bairros rurais, onde predomina a pequena agricultura de subsistência. Tanto o 

governo quanto as organizações não-governamentais apostam em projetos de 

desenvolvimento sustentável na região.  

O território de Adrianópolis apresenta relevo acidentado, com topografia 

acentuada e íngreme, inserido em região montanhosa ou com forte ondulação e 

escarpada.  

Ocorrem muitas lavras (pedreiras) que exploram as rochas calcárias dolomíticas 

para fabricação de cal e as calcíticas empregadas principalmente para fabricação de 

cimento, sendo estas rochas o bem mineral mais importante da região. 
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           Foto: Divani Oliveira, 2007 

Figura 2 – Relevo e vegetação na região de Adrianópolis. 
       

 

O clima é tropical quente em Adrianópolis, Dr. Ulysses e Cerro Azul, com altas 

temperaturas no verão, temperaturas amenas no outono e inverno, e altas 

precipitações.  

O clima da região varia entre superúmido e úmido e sofre influência, durante 

todo ano, das massas de ar tropical atlântica e polar atlântica. A pluviosidade média 

anual é de 1.300 a 3.000 milímetros. Os dados fornecidos pelo Posto de Cerro Azul do 

Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR para o período de 1972 e 1987, mostram as 

seguintes médias anuais para algumas grandezas: 

a) Temperatura: 

1. Médias das máximas = 27,7º C 

2. Máxima absoluta        = 40,4º C 

3. Média das mínimas    = 15,6º C 

4. Mínima absoluta         =  -2,4º C  

b) Umidade Relativa do Ar de 80%, sendo o mês junho o mais úmido 

c) Precipitação Média de 1.305,9 mm, sendo os meses de dezembro e janeiro 

os mais chuvosos.  (MINERAÇÃO BARRA DO PERAU, 2001; CBA, 2005). 

 



AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA POR EXPOSIÇÃO AOS RESÍDUOS DA PLUMBUM NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS – PR 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE / SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ 13 

Segundo dados das Cartas climáticas do IAPAR, a predominância dos ventos no 

município de Adrianópolis é de sudoeste para nordeste, no sentido do curso do rio 

Ribeira.  

A vegetação predominante nas porções mais baixas da região é uma formação 

florestal típica da mata Atlântica, as regiões de maior altitude, acima de 600 m, 

caracterizam-se por apresentarem uma formação florestal de transição, com 

predomínio de espécies de bracatinga, e tendo nas altitudes superiores uma formação 

típica das florestas de Araucária. 

Na região de Adrianópolis e Apiaí a cobertura vegetal é relativamente rarefeita 

com amplas extensões de terras desmatadas, estando mais preservadas nos intervales 

(CASSIANO, 2001). 

As condições naturais têm influência na infra-estrutura da região. As estradas 

são sinuosas e de difícil manutenção. A região é servida pela Rodovia Federal BR 476, 

que liga Adrianópolis a Curitiba. 

 

3. CARACTERÍSTICAS ECONÔMICAS E SÓCIO DEMOGRÁFICAS DA REGIÃO 

 

A região do Vale do Ribeira, conhecida pela riqueza ambiental, possui 

patrimônio cultural igualmente valioso. Em seu território concentra-se o maior número 

de comunidades remanescentes de quilombos de todo o estado de São Paulo, 

comunidades caiçaras, índios Guarani, pescadores tradicionais e pequenos produtores 

rurais. Trata-se de uma diversidade cultural raramente encontrada em locais tão 

próximos de regiões altamente urbanizadas, como São Paulo e Curitiba (INSTITUTO 

SOCIOAMBIENTAL, 2006). 

Apesar da localização estratégica e da riqueza cultural, o Vale do Ribeira possui 

os mais baixos indicadores sociais dos estados de São Paulo e Paraná e os mais altos 

índices de mortalidade infantil e analfabetismo.  

Dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE revelam 

que o Baixo Vale tem taxa de urbanização bem inferior à média do estado de São 

Paulo e o analfabetismo atinge 11,84% das pessoas maiores de 15 anos, mais do que 

o dobro da média paulista, de 6,64% (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2006). 
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Os municípios da região têm suas economias atreladas à agricultura familiar, à 

extração mineral, vegetal e animal. 

O processo de ocupação da região para fins agrícolas remonta ao início do 

século. Porém, as condições naturais, determinaram um processo econômico onde a 

agricultura se caracteriza por ser um sistema econômico baseado em idéias 

extrativistas. Segundo o Programa Vale do Ribeira da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), a região caracteriza-se em três grandes sistemas: 

a) Fruticultura (Cerro Azul); 

b) Sistema Agroflorestal da Bracatinga (Bocaiúva do Sul, Tunas do Paraná, Rio 

Branco do Sul e Colombo); 

c) Sistema Produção de Leite (região de Adrianópolis).  

 

Segundo Moraes (1997), o uso do solo da região, no Baixo e Médio Vale é 

predominantemente feito por culturas de subsistência de feijão, milho e mandioca, ou 

por cultura de chá, banana e reflorestamento de espécies exóticas. Nas altas vertentes 

da serra de Paranapiacaba, de maior dificuldade de acesso, ocorrem significativas 

manchas florestais remanescentes da Mata Atlântica.  

Na região, a renda familiar baixa e a falta de perspectivas e de oportunidades de 

negócios favorecem o aparecimento de bolsões de pobreza, tanto na área rural quanto 

na área urbana. Observa-se um contingente elevado de migração destas populações. 

Os municípios do Vale do Ribeira vêm apresentando uma perda populacional crescente 

para outros centros urbanos. A Taxa Média de Crescimento Demográfico de 

Adrianópolis, entre 1980 e 1991 foi de -1,90 e de -2,69 entre 1991 e 2000. 

Os municípios da região evidenciam Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), 

abaixo da média paranaense e da média nacional. A série histórica dos coeficientes de 

mortalidade geral, infantil e proporcional, mostra taxas superiores às médias do estado 

(Anexo 1).   

Segundo o endereço eletrônico do Programa Vale do Ribeira da UFPR, o 

desenvolvimento do turismo na região é uma alternativa para seu crescimento 

sustentável, capaz de gerar renda para as populações e tornar-se um mecanismo de 

proteção e gestão dos seus recursos naturais. 
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4. MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS 

 

Adrianópolis se localiza a nordeste do estado do Paraná, na divisa com o estado 

de São Paulo. Pertence à Região Metropolitana de Curitiba, distando cerca de 134 Km 

da capital. O município está situado a 154 m de altitude e tem área territorial de 

1.349,34 km², conforme Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Localização do município de Adrianópolis, no estado do Paraná. 

 

O município é composto de um distrito administrativo e, além do núcleo urbano, 

apresenta vários bairros rurais, dentre os quais: Vila Mota, Capelinha, Colônia (Porto 

Novo), João Surá, Perau, Barra Grande, Epitácio Pessoa, Paqueiro, Sete Barras, 

Ribeirão dos Rocha (http://www.adrianopolis.gov.br). 

Os bairros de Vila Mota e Capelinha estão localizados dentro de um raio de 2 km 

da antiga refinaria de Chumbo (CUNHA, 2003). A Vila Mota dista cerca de 1 km da 

refinaria e apresenta uma barreira natural montanhosa (SCHANNUEL, 1991). 

Segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

realizado em 2000, a população total do município era de 7.007 habitantes com 

tendência acentuada de diminuição (taxa de crescimento de 1991 a 2000 de -2,69). A 

contagem de população realizada em 2007 pelo IBGE foi de 6.709 habitantes e o 

cálculo da densidade demográfica foi de 5,0 habitantes por km². A população se 

localiza preferencialmente (77%) na área rural (Tabela1) e sua distribuição por faixa 

etária consta da tabela 2. 

 

http://www.adrianopolis.gov.br/
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TABELA 1- INDICADORES DEMOGRÁFICOS, ADRIANÓPOLIS E PARANÁ, 1991 A 2007 

Indicadores Ano Adrianópolis Paraná 

População censitária total 2000 7.007 9.563.458 
População (contagem) 2007 6.709 10.284.503 
População Urbana   2000 1.613  (23%) 7.786.084 (81,4%) 
População Rural      2000 5.394  (77%) 1.777.374 (18,5%) 
Taxa média de crescimento da pop 91-2000 - 2,69 1,40 
Taxa média de crescimento da pop 2000- 06 - 0,6 1,10 
Densidade demográfica  (IPARDES) 2007 5,0 51,45 
Número de eleitores (TSE) 2007 4.672 7.206.928 
Fonte: IBGE, IPARDES, TSE 

 

TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA, ADRIANÓPOLIS, 2007 

Faixa Etária Número               % 

  < 1 ano 149   2,22 
  1 a 4 anos 749 11,16 
  5 a 9 anos 782 11,6 
10 a 14 anos 821 12,2 
15 a 19 anos 796 11,8 
20 a 24 anos  493   7,3 
25 a 29 anos 411   6,1 
30 a 34 anos 424   6,3 
35 a 39 anos 432   6,4 
40 a 44 anos 388   5,8 
45 a 49 anos 322   4,8 
50 a 54 anos 290   4,3 
55 a 59 anos 266   3,9 
60 a 64 anos 265   3,9 
65 a 69 anos 204   3,0 
70 e mais 364   5,4 

Total 6.709            100 
Fonte IBGE – Censo demográfico – Resultados da amostra 

 

Segundo os dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB, 2007), 

existem 156 famílias cadastradas em Vila Mota e 106 em Capelinha, portanto, essas 

duas localidades têm juntas, cerca de 1.310 habitantes.  

Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (1996) indicam que a 

participação das atividades industriais no Produto Interno Bruto - PIB do município de 

Adrianópolis é pouco significativa (5,7%), sendo que os serviços representam 63,7% e 

a agropecuária 30,6% do PIB. Sua maior fonte de renda até a década de 90 estava 

calcada no setor secundário, extração de minerais, principalmente o chumbo e a prata. 

Hoje, os principais produtos agropastoris de Adrianópolis são o leite, madeira em 

tronco para produção de papel e celulose, e a banana.  
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Segundo dados do IBGE e Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico 

Social - IPARDES (2000), no município de Adrianópolis apenas 1,93% dos chefes de 

família ganhavam mais que 10 salários mínimos, enquanto 57% dos chefes de família 

ganhavam até um salário mínimo. O município contava com 3.713 pessoas 

consideradas em situação de pobreza (53% da população total) e a taxa de 

desemprego era de 21,9%.  

O PIB per capita (anual) do município, em 2005, foi de R$ 4.626,00, enquanto 

para o estado do Paraná, esse valor foi de R$ 12.339,00, de acordo com dados do 

IPARDES e IBGE (Tabela 3). Entretanto, este valor vem diminuindo, conforme os 

dados do Plano Diretor Municipal (2006) a renda mensal per capita é de R$ 115,6 por 

habitante, uma das mais baixas do Vale do Ribeira. 

O IDH do município é um dos mais baixos do estado (0,683), ocupando o 374º 

lugar entre os 399 municípios do Paraná. 

A taxa de analfabetismo em maiores de 15 anos foi de 25,9% em Adrianópolis e 

de 9,53% no Paraná (IBGE, 2000).  

 

TABELA 3 - INDICADORES SÓCIO-ECONÔMICOS, ADRIANÓPOLIS E PARANÁ, 2000 a 2006. 

Indicadores Ano Adrianópolis Paraná 

IDH 2000 0,683 0,786 
Analfabetismo (maiores de 15 anos) 2000 25,9% 9,53% 
Esperança de vida ao nascer 2000 69,9 71,95 
População Economicamente Ativa 2000 2.507 4.651.830 
População Ocupada 2000 1.958 4.055.763 
Taxa de desemprego 2000 21,9% 12,8% 
PIB per capita (IPARDES) 2005 R$ 4.626,00 R$ 12.339,00 
Número de estabelecimentos (RAIS) 2006 54 227.977 
Número de empregos (RAIS) 2006 418 2 251.290 
Fonte: IBGE, PNUD, IPEA, IPARDES, MTE 

 

Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação, o município conta com 31 

estabelecimentos de ensino, sendo 18 escolas municipais e 3 estaduais, atendendo 

962 alunos. Na região próxima à antiga usina da PLUMBUM existem duas escolas 

rurais municipais (Escola Rural Municipal Barra das Provas e Colégio Estadual Santa 

Bárbara – Ensino Fundamental e Médio).  

Com dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação (número de 

aprovados, repetentes, desistentes e transferidos nos anos de 2000 a 2005) foi 
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possível calcular a taxa de repetência e evasão por escola e compará-la com o total do 

município e do estado do Paraná. Observou-se que as referidas taxas nas escolas de 

Vila Mota e Capelinha (Barra das Provas) apresentaram valores muito próximos aos 

valores encontrados para o total do município e do estado.      

Entre outros serviços o município conta com apenas uma agência bancária e 

uma agência dos correios, dois postos de combustíveis, um hotel e duas pousadas. 

Há no município uma Associação de Pais e Amigos de Excepcionais - APAE - 

que funciona em local originalmente destinado ao Hospital Municipal, situado na saída 

para os bairros de Capelinha e Vila Mota. De acordo com dados fornecidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde (2007), a APAE atende 175 pessoas, de 1 a 56 anos de 

idade, oriundas dos diversos bairros de Adrianópolis. 

A rede de estabelecimentos de saúde conta com um Centro de Saúde que 

funciona como unidade de atendimento misto: ambulatório e Saúde da Família, situado 

na sede do município. Há também duas unidades rurais do Programa de Saúde da 

Família - PSF nos bairros de Vila Mota (Figura 4) e Porto Novo, com equipe para 

atendimento diário. Essas três unidades com atendimento de Saúde Bucal. Existem 

mais cinco unidades ambulatoriais de apoio na zona rural, onde o atendimento é feito 

em dias alternados. 

Em 2007, segundo dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) 

da Secretaria Municipal de Saúde, o município possuía três equipes de Saúde da 

Família (médico, enfermeiro, odontólogo, auxiliar de enfermagem e atendente de 

consultório dentário - ACD), além de 16 agentes comunitários de saúde.  

O município não dispõe de laboratório de análises clínicas e de unidades 

hospitalares, sendo os pacientes, quando necessário, encaminhados para hospitais de 

referência em Curitiba ou no município de Apiaí, no estado de São Paulo.   
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Figura 4 – Unidade de Saúde do Bairro de Vila Mota. 

 
As gestantes realizam os exames de pré-natal nas unidades do município e são 

encaminhadas para hospitais de referência no momento do parto (em Apiaí, Campina 

Grande do Sul e Curitiba). 

A tabela 4 traz os dados do Sistema de Informação de Nascidos Vivos 

(SINASC).  

 

TABELA 4 - SÉRIE HISTÓRICA DE NASCIDOS VIVOS POR MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA, 
ADRIANÓPOLIS, 1997 A 2007. 

Ano Número de nascidos vivos 

1997 99 
1998                            105 
1999 67 
2000 80 
2001 73 
2002 84 
2003 95 
2004 83 
2005                            101 
2006 48* 
2007 55* 

Fonte: SESA, 2008. 
Nota: * dados preliminares. 

 

 A avaliação dos indicadores de saúde do município, em sua série histórica, 

aponta para níveis de saúde da população residente, inferiores aos encontrados para o 
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estado do Paraná, principalmente no que se refere à mortalidade infantil (62,5/1000 NV 

em 2000, enquanto no estado foi de 19,44/1000 NV).  

Nos últimos anos (2005, 2006) foram observadas melhoras nesses índices, 

porém, ainda se mantém elevada a porcentagem de óbitos por “Causa Mal Definida”, 

34,4% em 2005 (Tabela 5).  

 
TABELA 5 - INDICADORES DE SAÚDE, ADRIANÓPOLIS E PARANÁ, 2000 A 2006. 

Indicadores Ano Adrianópolis Paraná 

Mortalidade Infantil/1000NV 2005  0,00 16,95 

Mortalidade proporcional de < de 1 2000 13,16 6,30 

Mortalidade Geral 2003 7,49 5,76 

Mortalidade Doenças Transmissíveis 2003 15,60 20,11 

Mortalidade Proporcional Doença Transm 2006 2,38  3,56 

Mortalidade Proporcional Neoplasia 2006 9,52 17,25 

Natalidade 2003 14,82 15,92 

Mortalidade materna 2005 0,0 65,66 

Fonte: SESA, 2007.     

 
4.1 SANEAMENTO BÁSICO 

4.1.1 ÁGUA 

Em Adrianópolis, segundo IBGE (2000), existem 1.496 domicílios, sendo 859 

abastecidos por rede pública do sistema da Companhia de Saneamento do Paraná - 

SANEPAR por meio de poços artesianos e fontes, distribuídos na sede e nos distritos 

de Sete Barras e Vila Mota. Os demais 637 domicílios são abastecidos por soluções 

alternativas, predominando formas individuais como fontes de encostas canalizadas até 

os domicílios e ainda rios e riachos.  

Segundo descrição de Técnico em Química da SANEPAR, até março de 2007, a 

localidade de Vila Mota era abastecida por dois poços profundos e uma mina em 

propriedade localizada na margem direita do rio Ribeira, no estado de São Paulo. 

Houve a desativação desses mananciais, devido à baixa vazão apresentada pelo Poço 

nº1, o desmoronamento do Poço nº 2 e problemas de contaminação na Mina situada 

em propriedade no município de Ribeira (São Paulo), devido à atividade de criação de 

gado que constantemente invadia a área de captação.  
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Em busca de manancial seguro para suprir a necessidade de água do sistema 

de Vila Mota, chegaram a ser perfurados vários poços profundos, sendo aproveitado o 

Poço nº 6 que pertence ao aqüífero Karst, com capacidade de vazão de até 90 

m3/hora, que supre a demanda da Vila Mota (em torno de 6 m3/hora), atendendo 

atualmente (outubro de 2007) 151 ligações residenciais, 5 ligações públicas e 3 

ligações comerciais. 

Em cumprimento à legislação vigente do Ministério da Saúde para qualidade da 

água de consumo humano, portaria MS nº 518/2004, a SANEPAR apresentou o 

controle dos três sistemas operados por ela no município de Adrianópolis (água "in 

natura" e tratada de mananciais subterrâneo e superficial) no período de 2000 a 2007. 

Os resultados das amostras coletadas nos sistemas da sede do município, na 

Colônia Sete Barras (bairro rural de Adrianópolis) e Vila Mota nos anos de 2000 a 2007 

mostraram que os valores dos parâmetros analisados foram menores que os limites 

estabelecidos na legislação vigente. A tabela 6 mostra o número de amostras coletadas 

no período, número de amostras onde não houve detecção do elemento pesquisado, e 

valor máximo encontrado para aquele elemento. 

 

TABELA 6 – CONCENTRAÇÃO DE METAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA DE CONSUMO HUMANO DOS 
TRÊS SISTEMAS OPERADOS PELA SANEPAR EM ADRIANÓPOLIS 2000 A 2007.  

VMP 
Portaria 518 

ADRIANOPÓLIS (sede) SETE BARRAS VILA MOTA 

Nº de 
Amostras 

Resultados 
Não 
Detectados 

Valor 
máximo 
mg/L 

Nº de 
Amostras
  

Resultados 
Não 
Detectados 

Valor 
Máxim 
mg/L 

Nº de 
Amostras
  

Resultados 
Não 
Detectados 

Valor 
Máximo 
mg/L 

Arsênio 

(0,01 mg/L) 16 10 < 0,010 17 12 < 0,01 21 16 < 0,010 

Bário  
(0,7 mg/L) 16 7   0,400 17 10 0,4 21 13   0,300 

Cádmio 
0,005 mg/L 19 13   0,001 21 16 0,001 25 19  0,001 

Chumbo 

(0,01 mg/L) 19 13 < 0,010 21 16 < 0,01 31 20 < 0,010 

Cobre  

(2 mg/L) 14 10  0,008 17 12 0,01 21 15   0,008 

Cromo 

(0,05 mg/L) 16 10  0,008 18 13 0,008 21 21 ND 

Mercúrio 

0,001 mg/L 16 14 < 0,001 17 16 
< 

0,001 21 18 < 0,001 

Zinco  

(5 mg/L) 16 10    0,021 17 12 0,041 21 15  0,200 
Fonte: SANEPAR, 2007 
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4.1.2 ESGOTO 

O município não dispõe de rede coletora de esgoto, utilizando fossas, com 

predominância do lançamento do efluente em galerias de águas pluviais, valas e rios. 

Uma minoria dispõe de fossas e sumidouro na destinação correta do esgoto.  

 

4.1.3 RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) 

A prefeitura faz coleta de lixo em caminhões três vezes por semana na sede do 

município e duas vezes por semana nas outras comunidades. O resíduo é disposto a 

céu aberto em um “lixão” situado na comunidade de São Braz (Barrinha), no Km 12 da 

BR 476, que liga Adrianópolis a Curitiba. 

 

 

5. HISTÓRICO DO EMPREENDIMENTO 

 

Segundo Cassiano (2001), o Vale do rio Ribeira foi um dos maiores produtores 

de chumbo do Brasil, com minas operando de 1920 a 1995 e usina de metalurgia de 

1945 a 1995. Destacaram-se como maiores minas produtoras, as minas de Furnas, 

Panelas, Barrinha, Rocha, Perau e Canoas (Figura 5). 

A primeira jazida de chumbo explorada economicamente na região foi a mina 

Furnas, em 1918. No início da década de 30 começou a ser pesquisada a jazida de 

Panelas de Brejaúva, porém sua exploração ocorreu somente em 1938, com produção 

até o final da década de 80, quando foi considerada exaurida. Na década de 40, foram 

descobertas as minas de Ribeirão do Rocha e as da área do Paqueiro. Em 1969, 

entrou em operação a mina Barrinha e, em 1974, a mina do Perau (CUNHA, 2003). 

No início da década de 80, a participação das minas do Vale do Ribeira na 

produção mineral de chumbo nacional oscilava entre 25 a 35% (MORAES, 1997).  

A área onde se instalou a metalurgia dista aproximadamente 12 km da sede do 

município de Adrianópolis, às margens do rio Ribeira (Figura 5). 
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Fonte: Cunha, 2003 

Figura 5 - Localização das minas de extração de minérios. 

  
A PLUMBUM - Mineração e Metalurgia S.A. foi constituída em 22 de abril de 

1937 e autorizada a funcionar como empresa de mineração pelo Decreto n. º 7.107, de 

26 de abril de 1941, arquivado na Junta Comercial do Paraná (Licenciamento do 

Instituto Ambiental do Paraná-IAP, protocolo n. º 5.328946-0, de 1974). 

O fundador da empresa PLUMBUM foi Adriano Seabra da Fonseca, empresário 

de origem portuguesa. Depois da Segunda Guerra, os franceses do Grupo Penarroya 

assumiram parte do empreendimento e a outra parte ficou com os americanos da 

Prestolite. Em seguida, os franceses assumiram tudo. Posteriormente, vieram os 

empresários do grupo Monteiro Aranha. Nos anos 90 o grupo gaúcho da Adubos Trevo 

assumiu o empreendimento (Gazeta do Povo, 2001). 

A metalúrgica PLUMBUM S.A. entrou em operação em 1945, com instalação 

composta, essencialmente, de bateria fixa de sinterização ustulante, forno de redução 

com 1 m2 de área e bateria de panelões aquecidos à lenha. Em 1950, a metalúrgica foi 

modernizada com instalação de máquina de sinterização e de novos panelões a “fuel 

oil” na refinaria, sendo a capacidade de produção de 3.000 ton/ano.  
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Em 1965, com a ampliação do forno, a capacidade de produção subiu para 

7.200 ton/ano. Em 1973, com o início da importação de concentrados com teores de 

chumbo mais elevados, a capacidade aumentou para 12.000 ton/ano. No ano seguinte, 

após nova ampliação do forno e instalação de sistema de classificação granulométrica, 

a capacidade passou a 14.500 ton/ano, alcançando 18.000 ton/ano em 1975.  

A figura 6 mostra publicação da época, enfatizando a importância da empresa 

PLUMBUM, não só para a região. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista dos Municípios, 1976. 

Figura 6 – Manchete e imagem mostrando a infra-estrutura de apoio às 
atividades da empresa em 1976.  

 

 Em julho de 1974, a empresa PLUMBUM contava com 420 funcionários, sendo o 

regime de trabalho de 2 turnos na mina e concentração e 3 turnos na metalurgia, 

funcionando 24 horas por dia e sete dias na semana, durante todo ano. O número de 

funcionários aumentou para 436, em 1977, conforme apresentado na distribuição da 

tabela 7. 
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TABELA 7 – DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PLUMBUM POR LOCAL DE TRABALHO, 1977. 

Local N° de funcionários 

Mina Rocha  83 
Mina Panelas 124 
Concentração   23 
Pesquisas   16 
Laboratório  10 
Conservação de imóveis   8 
Manutenção mecânica e elétrica 43 
Metalurgia 72 
Almoxarifado  6 
Administração 14 
Transportes 10 
Diversos 27 

Total 436 
Fonte: Processo de Licenciamento IAP- 1974 . 

 

Em 1979, após solicitação da Administração de Recursos Hídricos - ARH, a 

indústria implantou o sistema de decantação das águas residuárias provenientes do 

setor de fusão minério de chumbo, fechando o circuito das águas utilizadas neste 

processo, não lançando efluente deste setor no rio Ribeira.  

Em abril de 1986, a empresa PLUMBUM protocolou junto à Superintendência de 

Recursos Hídricos e Meio Ambiente – SUREHMA, antiga denominação do órgão, 

atualmente Instituto Ambiental do Paraná – IAP, um relatório com as seguintes 

informações sobre seu funcionamento: 

“1. Origens: “O lavrado, rico em chumbo, era exportado para a Europa. O 

conflito bélico que dominou o mundo no início da década de 40 prejudicou a 

continuidade das exportações e obrigou a empresa a desenvolver atividades 

metalúrgicas a partir do tratamento de minérios com teores de chumbo superiores a 

30%, apesar de na ocasião não dominar a tecnologia.  

A metalurgia contava com uma unidade ustulo-sinterizadora constituída por 

grelhas fixas, um forno de redução convencional, tipo camisa d´água com um metro 

quadrado na área de sopro e unidade de refino pirometalúrgico. A produção de chumbo 

oscilava entre 200 e 300 ton mensais e as escórias resultantes da redução eram 

solidificadas em potes de ferro fundido e lançadas nas circunvizinhanças. Os gases da 

fusão, da ustulação e do refino eram encaminhados “in natura” à atmosfera. A 

posteriori, a solidificação das escórias foi substituída pela granulação, que consiste em 



AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA POR EXPOSIÇÃO AOS RESÍDUOS DA PLUMBUM NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS – PR 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE / SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ 26 

lançá-las no estado líquido e a aproximadamente 1.200° C, num jato d´água. O próprio 

jato encaminhava a escória granulada ao rio Ribeira. Considerando a exaustão dos 

minérios ricos em chumbo, a crescente demanda de chumbo refinado e de matérias 

primas por parte da metalurgia e, principalmente, a disponibilidade de importantes 

reservas com teores metálicos inferiores a 15%, induziram a Plumbum a implantar nos 

primeiros anos da década de 50 a planta de concentração, basicamente constituída por 

britagem, moagem, flotação e filtração, sendo os estéreis separados da parte 

mineralizada por flotação e direcionados ao rio Ribeira.  

Para manter as atividades industriais numa região carente de recursos 

econômicos e humanos, desfavorecida por uma topografia adversa e desprovida de 

infra-estrutura adequada, que inclusive obrigou até 1971 a PLUMBUM a gerar energia 

elétrica que consumia, a empresa despendeu vultuosos investimentos.  

2. Resíduos industriais: A partir de 1954 a PLUMBUM passou a emitir os 

seguinte resíduos industriais: gases gerados na ustulação, pela redução e pela queima 

de derivados de petróleo nas operações de refino; poeiras emanadas por algumas 

fases do processo metalúrgico. Após deposição apresentam o risco de serem levadas 

ao rio por meio das águas pluviais; escórias granuladas direcionadas ao rio Ribeira; e 

rejeitos da concentração encaminhados ao rio Ribeira.  

3. Instalações Anti Poluentes: Parte dos gases da redução eram processados 

num filtro importado, constituído por 100 mangas de 4”, cuja limpeza era por vibrações 

intermitentes. Tinha a finalidade precípua de recuperar metal, pois, na época, o termo 

poluição ainda não era conhecido. Por não proporcionar condições satisfatórias de uso, 

tanto mecânico como operacional, foi abandonado e desmontado nos últimos anos da 

década de 60. Essa situação vigorou até o início da década de 70, quando a Empresa 

procurou minimizar os efeitos ambientais, pela implantação de filtro experimental, 

rotulado “Torre de Lavagem”, para processar os gases da fusão. Essa “Torre de 

Lavagem” contava com um empilhamento de coque sustentado por grelhas em inox, 

sobre o qual atuavam chuveiros de água. Sob o empilhamento, um selo de água 

impedia escapamento de gases e promovia a decantação dos sólidos mais densos. Os 

excessos de água transbordavam e, por conter “apreciáveis” quantidades de sólidos 

em suspensão (elevados teores de Pb, Zn e Cd), derivavam para filtros de escória, 
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onde os particulados eram integralmente retidos e as águas retornavam para o rio 

Ribeira. Os sólidos recuperados por decantação e pelos filtros de escórias voltavam ao 

circuito produtivo. A excessiva acidez dos gases da ustulação, que prejudicava as 

estruturas da Torre, desautorizou a continuidade do funcionamento desse filtro.  

Em 1977, iniciou o funcionamento do circuito de recirculação de águas da 

granulação da escória, que, segundo a empresa, eliminou o lançamento de escórias 

granuladas ao rio Ribeira, que foram vendidas, até 1980, para a fábrica de cimento de 

Rio Branco do Sul. A partir de 1980, passou a estocar em terrenos próprios, que em 

1986 já somavam 50.000 ton.  

Ainda em 1977, foi implantada a unidade de filtração úmida, constituída por um 

Scrubber Venturi, que processava as poeiras originadas pela descarga dos carrinhos 

da ustulação, que anteriormente se despendiam para a atmosfera.  

O filtro manga, para as áreas de Ustulação e Redução, foi colocado em 

operação no final de 1978, após teste na unidade de Santo Amaro da Purificação 

(Bahia) em 1976. A taxa de poeiras médias dos gases limpos estava situada na faixa 

de 10 a 15 mg/NM3, quando o tolerado por normas européias e americanas era de 50 

mg/NM3. Uma das fases finais da prata bruta é a copelação, na qual a liga de Pb/Ag é 

carregada, fundida a 1.100° C e submetida à oxidação por sopro de ar. Durante a 

oxidação se desprendem fumos ricos em chumbo, que por serem tóxicos devem ser 

retirados do ambiente onde se processa a copelação. Para erradicar esse problema a 

PLUMBUM, em 1983, implantou uma unidade filtradora a seco, constituída por 144 

mangas, com capacidade de 16.000 NM3/H. Os sólidos recuperados nesse processo 

voltam ao forno de redução.  

Em 1981, a empresa criou uma equipe de investigação, com o propósito de 

controlar as emanações internas e externas. Essa investigação, realizada em todos os 

postos de trabalho, por meio de uma bomba portátil com filtro para ar ambiente, 

detectou dois focos de emanações internas que ultrapassaram os limites toleráveis, 

sendo elas de classificação granulométrica do sinterizado e carregamento das 

caçambas do Forno de Redução. Para essas duas áreas estava em montagem, no ano 

de 1986, um segundo filtro Venturi, que foi cedido pela unidade de Santo Amaro da 

Purificação (Bahia). 
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Além de fornecer serviços médicos, dentários e de enfermagem para 

funcionários, operários e dependentes, a empresa criou, em 1984, um serviço de 

medicina ocupacional, com laboratório de Toxicologia. Para atuar nesse setor, a 

empresa enviou para a Inglaterra um médico para realizar pós-graduação, que após 

dois anos defendeu tese de doutorado sobre intoxicação plúmbica. No laboratório, que 

contava com farmacêutica em período integral, eram realizados exames de chumbo no 

sangue, dosagem de zincoprotoporfirina, ácido deltaminolevolínico urinário, bem como 

determinações de hematócritos, hemoglobina e dosagem de creatinina urinária – 

sanguínea de ácido úrico e uréia. Os operários, funcionários, dependentes e população 

circunvizinha são inicialmente submetidos a um inquérito para avaliação dos eventuais 

graus de intoxicação, por medição de zincoprotoporfirina (ZPP). As pessoas com 

valores de ZPP iguais ou inferiores a 120 mg/100 ml de sangue, por se situarem dentro 

da faixa de risco aceitável, são descartados dos exames complementares. As com ZPP 

entre 120 e 209 mg/100 ml, que corresponderia à faixa de risco moderado, são 

submetidas a exames complementares para avaliação e definição dos cuidados a 

adotar. As com ZPP superior a 209 mg/100 ml são submetidas a exames 

complementares determinados pelo serviço médico ocupacional da empresa, que 

define o tipo de tratamento a ministrar. A cada seis meses as pessoas eram obrigadas 

a repetir os exames”.  

Em 1986, a empresa PLUMBUM considerava estar à frente das solicitações dos 

órgãos ambientais, tendo apenas como desafio a destinação dos estéreis da 

concentração, em razão da adversidade da topografia local. Segundo a empresa, não 

havia espaços suficientes para implantação de sistema destinado ao tratamento, 

recuperação ou decantação de estéreis, pois as instalações industriais estavam 

comprimidas entre o rio Ribeira e a montanha. Essa situação induziu ao estudo de três 

soluções: bombeamento para a mina, dique de estéreis no lado paranaense e dique de 

estéreis no estado de São Paulo, onde, segundo a PLUMBUM, apenas a última 

alternativa seria viável. 

No período de 1945 a 1995, foram processadas cerca de 3 milhões de toneladas 

de minério de chumbo. Tomando como base essa quantidade, pode-se inferir que a 
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PLUMBUM processou, em média, durante os 50 anos de operação, 60 mil ton de 

minério de chumbo por ano, no Vale do Ribeira.  

Outra usina da mesma empresa, que operava no município de Santo Amaro da 

Purificação (Bahia), desde 1960, tinha processamento médio anual de 32 mil ton de 

minério de chumbo. Sua produção representava aproximadamente 16% da produção 

nacional.  

Durante os cinqüenta anos de atuação da PLUMBUM em Adrianópolis, estima-

se que tenham sido lançadas na atmosfera, de 80 a 200 ton/ano de material particulado 

de refino (Cunha, 2003), conforme ilustra a figura 7. 

Fonte: SESA, década de 1980 

Figura 7 – Lançamento de material particulado pela PLUMBUM 

 

Em 1983 foi implantada uma unidade de filtros manga para remoção de material 

particulado de vários setores da produção, anteriormente lançado na atmosfera.  

Segundo Cassiano (2001), desde o inicio de sua operação, todos os resíduos 

sólidos da PLUMBUM eram lançados diretamente no rio Ribeira, sem tratamento, 

correspondendo a 5,5 ton/ano de elementos tóxicos (Arsênio, Bário, Cádmio, Chumbo, 

Cobre, Cromo e Zinco).  

Em 1991, o rejeito produzido passou a ser depositado em dois tanques com 

capacidade individual de 80.000 m³. Esta informação foi confirmada por ex-trabalhador, 
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que relatou que “o rejeito da concentração era lançado diretamente no rio Ribeira e 

após autuações do órgão ambiental do estado do Paraná, nos anos 80, as escórias 

passaram a ser lançadas em tanques na margem do rio Ribeira e os rejeitos 

depositados em um terreno ao lado da estrada municipal (RM1), ambas as áreas 

pertencentes à empresa PLUMBUM”. 

Segundo informação de ex-trabalhadores, os rejeitos foram utilizados para 

pavimentar estradas em diversos locais do município, principalmente a ligação com 

Capelinha e Vila Mota. Informaram também que parte dos rejeitos foi utilizada por uma 

empresa produtora de cimento que atuava na região. 

No final da década 80, ocorreu redução nas atividades do setor mineral 

brasileiro, levando ao fechamento de diversas minas do Vale do Ribeira, incluindo, em 

1987, a de Panelas de Brejaúva.  

Em 1992 a empresa então denominada PLUMBUM Mineração e Metalurgia 

Ltda. – Grupo Trevo, situada em Adrianópolis, apresentou seu último relatório de 

produção ao DNPM.  

Em 1995, a PLUMBUM protocolou pedido de paralisação definitiva dos trabalhos 

de lavra por motivo de esgotamento econômico das reservas.  

Em 22/05/1998 verifica-se em documento de compra e venda do 22º Tabelionato 

de Notas – São Paulo, que a empresa passou a denominar-se PLUMBUM do Brasil 

Ltda. 

No processo de estruturação e funcionamento da empresa PLUMBUM, na 

região denominada de Panelas de Brejaúva criou-se uma “cidade” com vida própria. 

Esta se subdividia em quatro vilas, sendo a primeira situada na parte de relevo alto 

com 60 casas de alto padrão para os funcionários mais graduados e/ou chefes. Na 

segunda vila, também na região alta além das casas, situava-se a área de atendimento 

aos funcionários com: mercado, consultório médico-odontológico e unidades de 

entretenimento. Na terceira e quarta vilas, situadas na parte de relevo baixo, com 

aproximadamente 240 casas, residiam os operários (figuras 8 e 9) onde também 

existiam igreja, escola e um clube com campo de futebol.  
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Figura 8 - Vila Operária da PLUMBUM na época de funcionamento da empresa 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: Divani B. Oliveira, 2007. 

       Figura 9 - Casas da Vila Operária da PLUMBUM.  
 

Todos os funcionários e familiares tinham assistência odontológica e médico-

ambulatorial, escola e ônibus para o transporte dos estudantes, além de lazer. A 

empresa possuía ainda uma pista de pouso para pequenos aviões, situada às margens 

do rio Ribeira, nas proximidades da Vila Mota. 

A mineradora encerrou suas atividades em 1995, deixando a céu aberto 

milhares de toneladas de resíduos do beneficiamento de chumbo. As instalações da 

PLUMBUM e as minas permaneceram abandonadas por muitos anos, sem que tenham 

sido executados quaisquer trabalhos de recuperação ambiental.  

Esta situação de abandono propiciou a ocorrência, em Janeiro de 2002, dentro 

das instalações da metalúrgica de várias explosões ocasionadas provavelmente pela 
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reação do carbureto estocado no local com a água de infiltração, devido ao período 

chuvoso. 

 

 
5.1 PROCESSOS METALÚRGICOS UTILIZADO PELA PLUMBUM   

 
                      Segundo informações contidas no processo de nº 2672 do DNPM, o 

fluxograma abaixo mostra as etapas da produção. 

 
Fluxograma da produção de chumbo, prata e ouro na Metalúrgica Plumbum S/A – março - 1968 
                              Forno redução  

          

 
                               Chumbo  bruto                                crosta cuprifera 

                                                                                       

 

 Enxofre             Decuperização                                 crosta Hulst   

 

  

 zinco                Desargentação                     crosta PARKES pobre            enriquecimento  

 

 soda e            Amolecimento                                                                    crosta parkes rica    

sal salitre 

                                                                                          zinco                         
                                                                                                                           destilação  

                         Chumbo refinado    

                                                                                                                           Copelaçao     oxido de Pb 

                                                                                                                 

                                                                                                    

                                                                                                                          Prata bruta     

                                                                                             

                                                                                                                  Eletrolise ( PR.thum) 

               

 

                                                                        

                                                                                                                                                  Lama aurífera  
                                                                                                                                           Eletrolise ( PR wohwill) 

                                                                 

                                                                                                    Prata                                                 Ouro 

 

 

 

 

 Conforme o fluxograma acima, para o aproveitamento de prata e ouro no refino 

de chumbo têm-se as seguintes fases no processo de produção: 

 



AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA POR EXPOSIÇÃO AOS RESÍDUOS DA PLUMBUM NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS – PR 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE / SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ 33 

 - O chumbo, ao sair do forno de redução a elevadas temperaturas, contém 

dissolvidas, juntamente com as impurezas metálicas, quantidades consideráveis de 

óxidos, matte e speiss que se separa por esfriamento. 

O primeiro tratamento consiste em manter o chumbo a baixa temperatura, para 

as impurezas sobrenadarem no banho e serem escumadas juntamente com óxidos de 

chumbo e chumbo metálico arrastado mecanicamente. Obtêm-se assim as crostas 

cupríferas. 

O chumbo, após a limpeza inicial, contém ainda impurezas metálicas, entre as 

quais as mais comuns são o Cobre, Prata, Arsênio, Antimônio, Zinco e Estanho. 

Apesar de estarem presentes em porcentagens muito pequenas, precisam ser 

eliminadas para obter chumbo refinado dentro das especificações internacionais. 

Nenhum dos metais acima pode estar presente em quantidade superior a 0,002%, 

conforme figura 10. 

- O cobre é eliminado quase que totalmente com adição de enxofre e agitação. 

Forma-se sulfeto de cobre que sobrenada no chumbo e é eliminado. 

- A prata e o cobre remanescente do tratamento anterior são separados pela 

adição de zinco metálico fundido e agitação. Formam compostos de zinco com prata e 

cobre que sobrenadam o banho e são escumados. 

- O ouro, presente em quantidades mínimas, devido sua grande afinidade pelo 

zinco, é também separado, juntamente com a prata e cobre. 

Obtém-se a chamada crosta Parkes que, além de zinco, cobre, prata e ouro, 

contém quantidade considerável de chumbo arrastado mecanicamente no escumado. 

- As outras impurezas são eliminadas pelo processo Harris, com adição de soda, 

sal e nitrato. O estanho, antimônio, arsênico e zinco são oxidados pelo nitrato e reagem 

com a soda formando antimoniatos, que são separados.  

Devido pequenas porcentagens de impurezas metálicas existente no chumbo 

bruto e a capacidade relativamente pequena das usinas torna-se antieconômica 

qualquer instalação para aproveitamento dos metais, presente nos resíduos do refino 

do chumbo. A prata e ouro, devido ao seu elevado custo constituem a única exceção.  

- A crosta Parkes é inicialmente tratada num pote de enriquecimento onde 

grande parte do chumbo arrastado mecanicamente é separado para retornar ao circuito 
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da refinaria. Obtém-se assim uma crosta Parkes rica. Esta é tratada num forno onde o 

zinco é destilado e recuperado parcialmente. O resíduo metálico é tratado em copelas 

onde se elimina o resto do chumbo por oxidação. 

            A prata bruta, obtida contendo cobre, ouro e algumas outras impurezas, é 

submetida à eletrólise seletiva obtendo-se como produtos finais, prata e ouro 

eletrolicamente puro.  

 

        Fonte: Revista dos Municípios, 1976. 

Figura 10 - Lingotes de chumbo na época de funcionamento da PLUMBUM. 
 

Conforme informações do formulário “Levantamento Industrial“ preenchido pela 

empresa, em 18/07/1974, as matérias primas utilizadas e os produtos finais estão 

apresentados nas tabelas 8 e 9. 

 

TABELA 8 – RELAÇÃO DOS PRODUTOS FINAIS – PLUMBUM ADRIANÓPOLIS, 1974 

Produto Unidade Quantidade/ano 
Década de 70 

Quantidade/ano 
Década de 90 

Chumbo refinado Ton 15.000 51,37 
Prata Kg 13.500           64 
Ouro Kg       25           60 
Mattes cupríferks Ton     500      1.200 
Escórias Ton 10.000    41.140 
Fonte: Processo de licenciamento IAP, 1974. 
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TABELA 9 – RELAÇÃO DAS MATÉRIAS PRIMAS CONSUMIDAS - PLUMBUM, 1974 

Natureza Unidade Quantidade/ano 
Década de 70 

Quantidade/ano 
Década de 90 

NaCl Kg 6.000  
Salitre Kg 9.000  
Concentrado (EUA) Ton 15.000 88 
Minérios brutos - Mina de 
Panela 

Ton 41.000   6 

Minérios brutos - Mina de 
Rocha 

Ton 25.000 

Coque Ton 3.600 13 
Enxofre Ton 12  
NaOH Ton 84  
Zinco Ton 120 0,37 
Metil isobutil carbinol Kg 2.100  
Amil xantato Kg 6.800  
Cianeto de sódio Kg 1.800  
Cal e bissulfito de sódio Usado esporadicamente 
Carbonato de sódio Kg 1.300  
Sulfeto de sódio Kg 55.000  
Silicato de sódio Kg 24.000  
Soda cáustica Kg  63 
Nitrato de sódio Kg  51 
Cloreto de cálcio Kg  6 
Cloreto de sódio Kg  3 
Fonte: Processo de licenciamento IAP, 1974. 

 

Em 1974, a captação para abastecimento de água da usina era realizada no rio 

Ribeira (1.440 m3/dia) para o processo industrial e de nascente (50-60 m3/dia) para 

consumo potável. A empresa, no mesmo documento, informou que os esgotos 

sanitários eram encaminhados para fossas, “cujos efluentes caem em rede de esgotos 

e no rio Ribeira”. Informou, ainda, que o efluente industrial era lançado continuamente 

no rio Ribeira, sem tratamento, com vazão diária de 1.440.000 litros.  

Os resíduos sólidos eram de duas naturezas: sucata e escória da metalurgia, 

sendo ambos vendidos (a escória era vendida para a Fábrica de Cimento Rio Branco).  

Quanto à poluição atmosférica, informam ser proveniente da metalurgia, 

contendo SO2 e SO3. Das 66.000 ton/ano de minério bruto, era possível obter 7.000 

ton/ano de minério concentrado com 50-55% de chumbo, sendo o restante do minério 

concentrado procedente dos Estados Unidos. A PLUMBUM informava, ainda, que 

dentro de 4-5 meses estaria duplicando a sua produção e que cerca de 3.000 pessoas 
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residiam ao redor da empresa, número esse superior ao da sede do município de 

Adrianópolis. 

 O Oficio 034/74-CP/SP, da Administração de Recursos Hídricos, de 30 de junho 

de 1974, encaminhado à empresa PLUMBUM, informava que os parâmetros: turbidez, 

sólidos totais, sólidos suspensos, sólidos sedimentáveis, sólidos voláteis, resíduo fixo e 

cianeto (3,75 mg/L) excediam os limites máximos estabelecidos pela legislação, sendo 

necessária a correção desses valores, sugerindo a construção de uma bacia de 

sedimentação. 

 Em resposta, a correspondência DV-54/75, de 05.11.1975, a empresa 

PLUMBUM conclui pela “inviabilidade” de atender às sugestões, após avaliação técnica 

e econômica. Informa que pretendia vender os resíduos para serem utilizados como 

“filler pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER e Departamento Nacional de 

Estradas de Rodagem - DNER”, porém análises químicas e granulométricas realizadas 

pelo Instituto de Biologia e Pesquisa Tecnológica eliminaram essa possibilidade. 

Ressalta que as demais mineradoras, mesmo fora do Brasil, adotam a mesma prática 

de despejo dos efluentes em águas de rio. Afirma não estar “trazendo reais problemas 

maléficos ao rio” e que ainda não havia sido possível estabelecer um projeto 

“econômico” definitivo para o caso. Deixam claro ainda que estavam conscientes de 

que “a água de granulação da escória era uma preocupação, sendo seus efeitos mais 

perniciosos, devido o fato de conter óxido de chumbo solúvel, que poderia prejudicar a 

vida animal, originando a doença denomina saturnismo”. 

O Ante Projeto Hidráulico do Sistema de Tratamento do Efluente Líquido, 

informava que toda escória era vendida para a companhia de Cimento Portland, 

localizada no município de Rio Branco do Sul. Esse material era retirado duas vezes ao 

dia em caminhões basculantes. Propunham a instalação de um sistema fechado de 

recirculação da água do processo industrial, em 1976. 

Em outubro de 1975, a UFPR realizou análise em amostras de três fontes de 

água, com finalidade de consumo humano. As três amostras foram condenadas, 

principalmente a que servia no momento para abastecer as casas da Vila Operária, 

inclusive com ressalva para corte de abastecimento imediato. As águas apresentavam 
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altos índices de mineralização, com elevado grau de dureza, elevado teor de matéria 

orgânica e nitratos.  

Apenas em 1979, a empresa implantou sistema de decantação das águas 

residuárias do setor de fusão de minério de chumbo, não mais lançando efluentes 

deste setor no rio Ribeira, e, em 1983, implantado uma unidade de filtros manga para 

remoção de material particulado, anteriormente lançado na atmosfera. 

Em setembro de 1986, a SUREHMA solicitou providências da empresa na 

agilização da negociação com a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - 

CETESB sobre o uso de terreno no estado de São Paulo para a construção de diques 

de contenção dos estéreis. Apesar da facilidade técnica para esta remoção no território 

paranaense, encontrou-se enorme dificuldade na disposição destes resíduos, devido à 

região apresentar-se bastante acidentada e sem local apropriado.  

A fim de que se desse andamento ao pedido de viabilidade de localização da 

firma PLUMBUM S/A Brasileira de Mineração, a CETESB através da correspondência 

22/87, da de 26.01.87, solicitou “melhor caracterização do lodo a ser enviado para 

disposição” no município de Ribeira, estado de São Paulo, tanto quantitativa como 

qualitativamente, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento do processo” 

(Processo CETESB no. 04/1063/6). Após a PLUMBUM encaminhar todas as 

solicitações para a CETESB e todas as negociações da SUREHMA, a CETESB emitiu 

parecer favorável a viabilidade de localização do aterro para disposição do lodo da 

PLUMBUM em terreno situado no município da Ribeira desde que fosse cumprida uma 

série de exigências contidas no parecer técnico 002/87 de 22/09/1987. Como também 

emitiu parecer desfavorável em 05/2/1988. 

Com isso a SUREHMA concedeu prazo a PLUMBUM até 30/04/1989 para 

apresentação da solução definitiva para o problema, alertando que caso não fossem 

acatadas as determinações, a indústria deveria paralisar o setor da concentração de 

minério, o que ocorreu conforme auto de interdição lavrado em 13/10/1989, e auto 

desinterdição 30/12/1989 com implantação de diques de contenção de rejeitos, na área 

da indústria, dentro do estado do Paraná, conforme projeto apresentado à SUREHMA, 

e cujo parecer foi favorável.  
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Em novembro de 1989, foi realizada análise do projeto das bacias de contenção 

dos rejeitos, considerando a demora da resposta da CETESB para deposição desse 

material no estado de São Paulo. A PLUMBUM, na oportunidade, se comprometeu a 

construir um sistema de diques, com capacidade de 54.000 ton, suficiente para o 

armazenamento dos resíduos produzidos durante um ano, enquanto aguarda o 

pronunciamento das autoridades ambientais para construção do dique definitivo no 

estado de São Paulo.  

Em assembléia de acionistas, em janeiro de 1989, ficou decidido que: (i) a 

empresa PLUMBUM S.A. – Indústria Brasileira de Mineração, passava a ser 

denominada “PLUMBUM – Mineração e Metalúrgica S.A.”; (ii) a sede social da 

Companhia Panelas de Brejaúvas, no município de Adrianópolis, foi transferida para a 

rua Mineração, nº 160, no município de Boquira (Bahia). Foram transformadas em filiais 

da PLUMBUM as unidades das seguintes localizações: 1- Panelas de Brejaúvas, 

município de Adrianópolis (Paraná); 2- Av. Rui Barbosa, município de Santo Amaro da 

Purificação (Bahia); 3 - Via Regis Bittencourt, BR 116, Km 307,7, município de 

Itapecerica da Serra (São Paulo); e 4 - Praia de Salina do Ananias, município de São 

Francisco do Conde (Bahia). 

 
5.2 DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES 

 
Segundo relatório da antiga SURHEMA, no início de 1989 houve denúncia de 

que a empresa PLUMBUM estaria contaminando a região de Adrianópolis com óxido 

de chumbo proveniente do processo industrial. As denúncias foram veiculadas pela 

imprensa (Folha de Londrina de 10/01/89).  

Na época, os diversos órgãos de governo ligados à questão (SESA, Secretaria 

de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, SURHEMA, Delegacia Regional 

do Trabalho - DRT), realizaram reunião na Câmara Municipal de Adrianópolis. As 

instituições se comprometeram a realizar estudo epidemiológico na região, coletas de 

amostras e medições para avaliar a contaminação. Parte dos estudos foi realizada, 

porém não resultou em medidas de controle da contaminação e ações sistemáticas de 

saúde, para enfrentamento do problema. 
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 Em 2001, após a divulgação de resultados parciais de pesquisas acadêmicas 

realizadas por instituições de ensino do estado de São Paulo, novas denúncias de 

contaminação nas áreas adjacentes à fábrica foram veiculadas pela imprensa (Gazeta 

do Povo, 23/03/01; Correio Paranaense 15/03/01; Folha do Paraná, 27/03/01; Jornal do 

Estado, 27/03/01).    

 A partir dessas denúncias, foi aberta uma Ação Civil Pública e foram 

demandados aos órgãos de Estado envolvidos com a área de saúde, meio ambiente e 

agricultura a realização de avaliações na área, a fim de comprovar as suspeitas de 

contaminação ambiental e exposição humana, além de desencadear as medidas de 

controle necessárias, gerando relatório conjunto das secretarias estaduais, cujo 

conteúdo está citado no item sobre atuação na área. 

Em janeiro de 2005 o assunto da contaminação em Adrianópolis voltou à mídia, 

sendo publicada matéria, com fotos das pilhas de rejeito de chumbo na primeira página 

no jornal Gazeta do Povo (09/01/2005). 

Em março de 2006 o Telejornal da Rede Paranaense de Comunicação – RPC 

apresentou, durante uma semana, uma série de reportagens sobre a contaminação por 

chumbo em Adrianópolis e questionou os órgãos do Estado envolvidos (Saúde e Meio 

Ambiente) sobre o desenvolvimento de ações de controle da contaminação e 

acompanhamento da saúde da população exposta. 

Em setembro de 2007 e fevereiro de 2008, o Fantástico, programa da rede 

Globo de Televisão, apresentou matérias sobre a contaminação por chumbo em Santo 

Amaro da Purificação (Bahia), e citou também o caso da contaminação em 

Adrianópolis. 

 
6. HISTÓRICO DA ATUAÇÃO NA ÁREA 

 

A região do Alto Vale do Ribeira serviu como campo de pesquisa para várias 

instituições de ensino superior dos estados de São Paulo e Paraná que investigaram a 

contaminação por metais pesados, principalmente a partir da década de 90.  

No final da década de 80 e início de 90 a SESA realizou coleta de sangue e 

urina para dosagem de chumbo e ácido delta aminolevulínico urinário, em uma amostra 

de moradores da área e trabalhadores da usina. Os resultados mostraram que parte da 
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população avaliada apresentava níveis acima dos valores de referência para chumbo. 

Porém, não desencadeou ações de acompanhamento da saúde da população exposta. 

Em janeiro de 2002 devido às explosões que danificaram o local de 

armazenamento na metalúrgica deixando expostos produtos químicos e reagentes, 

com risco ao ambiente e à população, o IAP, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil 

avaliaram o local e decidiram promover a remoção dos produtos de maior risco: ácidos, 

sais, solventes, soluções, carbureto, solo contaminado, dentre outros. Para tanto, o IAP 

contratou empresa especializada que executou este serviço dispondo os produtos em 

área apropriada na Central de Tratamento de Resíduos Industriais – CTRI, na Cidade 

Industrial de Curitiba - CIC. 

A SESA foi comunicada e requisitada para participar da avaliação. Técnicos da 

SESA fizeram medição da presença de material radioativo no local e nada foi 

constatado. 

Neste episódio, o IAP notificou os responsáveis pela PLUMBUM para a 

execução de medidas reparadoras, principalmente a remoção de produtos inflamáveis.   

 Entre 2001 e 2002, visando avaliar o risco de contaminação por chumbo e outros 

metais entre moradores próximos à refinaria, foram realizadas avaliações ambientais e 

coleta de sangue em adultos e crianças, pela SESA, SEAB e SEMA/IAP, nas 

localidades de Vila Mota e Capelinha.  

 O estudo constou de avaliação clínico-epidemiológica e coleta de amostras de 

leite e ovos (SESA); coleta de amostras de água de rio e poços, lodo, solo, peixe, leite 

e vegetação (IAP); levantamento dos níveis de chumbo e outros metais em vegetais, 

solo e bovinos, nas propriedades ao redor da usina (SEAB). 

 No setor saúde houve o envolvimento das áreas de assistência, vigilância 

epidemiológica, sanitária e ambiental, saúde do trabalhador e do Centro de Controle de 

Envenenamentos – CCE, e ocorreram vários deslocamentos ao município.  

 A SESA forneceu medicação para o tratamento dos casos de anemia e 

verminose e custeou as despesas de hospedagem, alimentação e transporte das 

crianças encaminhadas para avaliação no Hospital de Clínicas, bem como de seus 

familiares. A partir da avaliação da SESA foi sugerida a implementação dos programas 

sociais e a contratação de equipes de Saúde da Família. 
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Em outubro de 2002 foi concluído um relatório contendo os resultados das 

avaliações realizadas pelas três Secretarias de estado (Saúde, Agricultura e Meio 

Ambiente) e as recomendações para o controle da contaminação ambiental e humana. 

Para a elaboração do relatório, contou-se com a assessoria técnica de profissional da 

área de toxicologia da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. 

  O relatório foi entregue ao município e disponibilizado para a imprensa, após 

coletiva realizada em outubro/2002 com a presença dos secretários estaduais e 

representante do município. As recomendações foram divididas em três segmentos: 

controle ambiental, controle populacional e controle individual. 

Para o controle ambiental foi recomendado: 

- manter a empresa fechada/desativada; 

- limpeza da poeira domiciliar por aspiração e limpeza a úmido do interior das casas; 

- remoção ou cobertura do solo das áreas peri-domiciliares; 

- pavimentação das vias principais, prioritariamente entre Capelinha e Vila Mota; 

- estudo das pilhas de rejeito para avaliar o risco de contaminação e evitar a 

transferência do material e do possível risco para outras áreas. 

Para controle populacional foi sugerido: 

- monitorização das crianças residentes na Vila Capelinha e Vila Mota, por meio de 

dosagem periódica de plumbemia; 

- promover programas oficiais de suplementação nutricional; 

- melhorar a assistência médica básica, visando o controle de quadros de anemia e 

intoxicação crônica por chumbo; 

- avaliação clínico-epidemiológica dos ex-trabalhadores quanto às doenças 

ocupacionais relacionadas a chumbo e sílica livre; 

- Medidas educativas visando melhorar hábitos de higiene e alimentação. 

Como medidas que podem ser implementadas individualmente, constam: 

- Melhorar hábitos de higiene pessoal e doméstica (lavar frutas, verduras e objetos 

manipulados pelas crianças, etc.); 

- Impedir o acesso de crianças aos depósitos de rejeitos; 

- Inutilizar objetos provenientes da refinaria (filtros de manga). 
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Considerando que as recomendações contidas no relatório não foram 

implementadas, no primeiro semestre de 2005 foram retomados os contatos entre a 

SESA e o município de Adrianópolis para dar seqüência à avaliação das crianças com 

altos níveis de chumbo sangüíneo e o atendimento às recomendações do relatório de 

2002. Técnicos de diversas áreas da SESA realizaram visita ao município e ao local da 

antiga usina e reunião com autoridades locais, entre elas o Secretário Municipal de 

Saúde e o Presidente da Câmara de Vereadores (figura 11), que manifestaram 

interesse em implementar medidas necessárias para a avaliação da saúde das 

pessoas expostas.  

 

                           Figura 11 – Reunião com autoridades locais, junho 2005 

 

Após essa iniciativa verificou-se a necessidade de implementar a expansão de 

duas equipes da Estratégia de Saúde da Família para viabilizar o atendimento da 

população residente no entorno da PLUMBUM.  

Em 2005, três técnicos da SESA participaram do curso on line sobre Avaliação 

de Risco à Saúde Humana, promovido pelo MS em parceria com a UFRJ e a OPAS.  

Em dezembro do mesmo ano, foi solicitada a assessoria do Ministério da Saúde, 

por meio da CGVAM/VIGISOLO, para aplicação da metodologia de Avaliação de Risco 

à Saúde Humana no caso da contaminação na área da PLUMBUM, em Adrianópolis. 
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Em fevereiro de 2006, com a vinda de técnicos do VIGISOLO, foi constituído um 

grupo de trabalho e teve início a aplicação da metodologia. Foram realizadas reuniões 

para pactuação e elaboração do cronograma e visita ao Município de Adrianópolis, que 

constou de: reunião na Secretaria Municipal de Saúde; visita à área da PLUMBUM e ao 

aterro que estava sendo construído para receber os rejeitos, até então depositados a 

céu aberto nas proximidades da antiga usina. 

 

7. VISITA À ÁREA     

 

A empresa PLUMBUM dista 10 m do leito do rio Ribeira, 520 m da mina de 

Panelas Brejaúva, 1.470 m da vila Operária, 2.050 m do aterro de rejeitos, 1.200 m da 

Vila Mota, 3.350 m de Capelinha e a 12.000 m da sede do município, conforme figuras 

12 e 13. 

A estrada que liga a sede do município à refinaria e à Vila Mota foi construída 

pela PLUMBUM e hoje é administrada pela prefeitura de Adrianópolis. 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

          Foto:Fernanda Cunha, 2003 

Figura 12 – Localização da Usina Plumbum às margens do rio Ribeira  
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Figura 13 – Localização dos bairros de Capelinha, Vila Mota e a antiga refinaria da PLUMBUM. 

 
  

7.1. Estratégia 

 
O planejamento para a visita ao município de Adrianópolis e área de abrangência 

da metalúrgica foi dividido em três momentos: 

A – Reunião com autoridades locais para levantamento de informações sobre a 

situação da empresa e visita às instalações da antiga refinaria, ao local onde foram 

depositados os rejeitos e ao aterro em construção, ocorrida em fevereiro de 2006. 

B – Reunião, em outubro de 2006, para levantamento de informações sobre o 

processo de produção da PLUMBUM, com a participação do Secretário Municipal de 

Saúde, ex-trabalhadores da metalúrgica e trabalhador aposentado do órgão ambiental. 

C – Em 23 de março de 2007 foi realizada leitura das coordenadas geográficas 

das áreas de Minas do Rocha, Capelinha, aterro de resíduos, sede da metalúrgica e 

Vila Mota. Em 09 de outubro de 2007 foram confirmadas e complementadas as leituras 

das coordenadas geográficas. Nesta ocasião houve reunião de técnicos do município, 

estado e Ministério da Saúde para atualização sobre o andamento dos trabalhos. 
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7.2. Visita à PLUMBUM 

 
As instalações da empresa estão situadas em localidade conhecida como 

“PLUMBUM” entre os bairros de Capelinha e Vila Mota, à beira da estrada municipal 

sem pavimentação, que liga esses bairros ao centro urbano de Adrianópolis. Este local 

está circundado por montanhas e pelo rio Ribeira.  

A planta da usina possui muro de alvenaria apenas na parte frontal. As 

estruturas restantes estão em precárias condições de conservação. Os antigos prédios 

da administração estão fechados e as áreas de ambulatório e refeitório foram 

demolidos. Alguns prédios estão destelhados e o piso parcialmente conservado. No 

terreno ainda é possível verificar grande quantidade de rejeitos.  

Os dois decantadores de escórias estão cheios de água de chuva e com 

coloração esverdeada. Na beira do rio, em frente a estes decantadores, existe uma 

construção onde ficavam os vertedouros de lançamento da escória no rio. Foi verificada 

a existência de um cômodo que ainda armazena filtros manga usados. Além disso, a 

estrutura da chaminé permanece no local, conforme figuras 14, 15 e 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14 – Vista da área de produção da metalurgia, 2006 
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Figura 15 – Vista dos decantadores de escória, inundados pelas águas da chuva, 2006 

                                              
 

 
Figura 16 - Vista interna da metalúrgica: prédios demolidos e resto de material, 2006 

 
 
7.2.1 Antigo depósito de rejeitos 

 
Os rejeitos foram depositados em local distante cerca de 2.000 m das 

instalações da metalúrgica, às margens da estrada, a 50 m da margem do rio Ribeira. 

Segundo Cassiano (2001), os rejeitos ocupavam uma área de cinco hectares, com 

pilhas de três metros de altura e volume estimado em 300.000 ton. 

A região tem alto índice pluviométrico e o terreno de deposição dos rejeitos 

apresenta desnível em relação à estrada e ao rio, o que facilita o escoamento das 
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águas de chuva e a lixiviação desta escória. Parte deste material pode ter sido carreada 

pelo vento, precipitando nas vegetações das imediações. 

Na visita à área realizada em junho de 2005, foram observadas várias pilhas de 

escória com coloração escura, sem nenhuma proteção ou identificação, permitindo fácil 

acesso de pessoas e animais, sendo possível, durante a visita, verificar a presença de 

bovinos pastando no local (Figura 17 e 18).  

 

      Figura 17 - Pilhas de escória a céu aberto (2005) 
 

 

      Figura 18- Bovinos no depósito de rejeitos (2005)  
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Por ocasião da visita realizada ao local, em fevereiro de 2006, foi possível 

observar que o material estava sendo removido para o aterro de resíduos, construído 

pela PLUMBUM e licenciado pelo órgão ambiental do Paraná, localizado no terreno em 

frente às pilhas de rejeitos, do outro lado da estrada, conforme demonstrado na figura 

18. Na oportunidade da visita, a área não apresentava proteção e identificação, sendo 

que nessa região do município existe criação de vacas leiteiras. 

 

 

Figura 19 – Construção do Aterro de resíduos (2006) 

 
 

Em junho de 2007, foi verificado que após a retirada do material (resíduos) foi 

colocada uma camada de argila que foi coberta por vegetação rasteira (braqueária). 

Devido às chuvas a camada de argila está sendo removida e aflorando escórias em 

vários pontos. Nessa área não há cerca, nem identificação por placas e o acesso é livre 

para pessoas e animais (figuras 20 e 21). 

 
Erro! 
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Figura 20 – Local do antigo depósito de escórias, onde estão aflorando os resíduos (2007) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21 – Erosão no local do antigo depósito de rejeitos (2007) 

 
7.2.2 Aterro de resíduos 

 
Na visita ao aterro, em fevereiro de 2006, estava ocorrendo a transferência dos 

resíduos da área de rejeitos para o aterro. A lagoa de tratamento estava sendo 

construída entre o aterro e o rio Ribeira, sem barreira de contenção em relação ao rio 

(figuras 22 e 23). 
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 Figura 22 - Aterro em construção (2006)       Figura 23-Lagoa de tratamento de efluentes(2006)                                                                           

 
Na visita ao aterro, em outubro de 2006, não havia movimentação de máquinas 

ou operários e a lagoa de estabilização estava nas mesmas condições da visita 

anterior, armazenando água da chuva e material resultante da lixiviação. A área do 

aterro estava cercada com moirão de madeira e arame farpado, identificada com 

placas, apresentando cobertura de argila e vegetação rasteira, conforme figura 24. 

 

 
Figura 24 – Identificação do aterro de resíduos (2007) 

 

Em junho de 2007, assim como verificado na antiga área das pilhas de rejeitos, o 

terreno do aterro está em processo de erosão, com afloramento dos resíduos. 

Observou-se, também, a presença de bovino pastando na área do aterro (Figuras 25 e 

26). 
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Figura 25 – Erosão na área do aterro (2007)            Figura 26 – Gado na área do aterro (2007) 
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ANEXO I 

 

Indicadores demográficos, socioeconômicos e de saúde do município de 
Adrianópolis e do Estado do Paraná. 

Indicadores Ano Adrianópolis Paraná 

Demográficos * 

População Censitária total 2000 7.007 9.563.458 

População Urbana   2000 1.613  (23%) 7.786.084  

População Rural      2000 5.394  (77%) 1.777.374 

Contagem populacional 2007 6.709 10.284.503 

Taxa média de crescimento da pop 80-1991 -1,95 0,93 

Taxa média de crescimento da pop 91-2000 - 2,69 1,40 

Taxa média de crescimento da pop 2000-06 - 0,6  

Densidade demográfica(IPARDES) 2006 4,16 51,97 

Número de eleitores   (IPARDES) 2006 4.774 6.907.327 

Sociais ** 

IDH 2000 0,683 0,786 

Esperança de vida ao nascer 2000 69,9 71,95 

População Economicamente Ativa 2000 2.507 4.651.830 

População Ocupada 2000 1.958 4.055.763 

Taxa de Desemprego 2000 21,9% 12,8% 

Pessoas em situação de pobreza 2000 3.713 2.322.383 

Educação *** 

Analfabetos com mais de 15 anos 2000 25,9% 9,53% 

Matrículas no ensino fundamental 2005 1.311 1.653.529 

Matrículas no ensino médio 2005 362 468.208 

Econômicos** 

PIB 1996 11,5 milhões 40,4 milhões 

PIB per capita  (IPARDES) 2004 R$ 5.430,00 R$ 10.725,00 

Número de estabelecimentos RAIS 2005 46 219.031 

Número de empregos RAIS 2005 549 2.109.348 
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Indicadores Ano Adrianópolis Paraná 

Infra-estrutura **** 

Número total de domicílios IBGE 2000  2.555  

Número tot de domicílios IPARDES 2000 1.863 3.126.912 

Abastecimento de água 2006 979 unid. Atend. 2.722.193 

Domicílios com água (rede geral) 2000 48,20% 83,62% 

Domicílios com esgoto sanitário 2000 13,58% 37,66% 

Domicílios com coleta de lixo 2000 43,53% 83,22% 

Consum.energia elétrica (COPEL) 2006 1.720 3.447.753 

Índice de carência habitacional 2000 0,582  

Áreas de favela 1997 2 1.372 

    

Saúde ***** 

Mortalidade Geral 2003 7,49 5,76 

Mortalidade Infantil/1000NV 2003 10,53 16,47 

Mortalidade Infantil/1000NV 2005 0,0 16,95 

Mortalidade proporcional de < de 1 2000 13,16 6,3 

Mortalidade Dças Transmissíveis 2003 15,60 20,11 

Mortalidade Materna 2005 0,0 65,66 

Natalidade  2003 14,82 15,92 

Número de Unidades Ambulatoriais 2003 08 5.042 

Unidades Ambulatoriais (SIAB) 2007 07  

Número de Unidades Hospitalares 2003 0 476 

Fontes:* IBGE 
** PNUD/IPEA/IPARDES       
*** MEC/INEP 
**** IBGE/IPARDES 
***** SESA   
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PREOCUPAÇÕES DA COMUNIDADE COM A SUA SAÚDE 

 

1. Introdução 

   

A etapa de levantamento das preocupações da comunidade com sua saúde 

faz parte da metodologia de avaliação de risco à saúde que se fundamenta em 

dados de ambiente, de saúde e da comunidade. 

O objetivo desta etapa no processo de avaliação de risco é o levantamento 

de informações e o estabelecimento de comunicação com os envolvidos no 

problema e especificamente com a comunidade afetada na área enfocada nesta 

avaliação. Além disso, visa estabelecer mecanismos iniciais de participação e 

subsidiar a tomada de decisão em relação ao problema.  

A avaliação das preocupações da comunidade tem a finalidade de subsidiar 

a definição da estratégia de atuação junto às populações envolvidas e conhecer 

outras faces do problema.  

O presente trabalho de avaliação de risco e o levantamento de informações 

foram realizados entre fevereiro de 2006 e fevereiro de 2008. 

As atividades de mineração e metalurgia desenvolvidas pela empresa 

Plumbum S/A desde a década de 40 até 1995, praticamente sustentavam o 

aglomerado urbano existente no município de Adrianópolis e a riqueza produzida 

influenciou toda a região. A partir da desativação das minas e da refinaria 

começou a decadência da região do Alto Vale do Ribeira, provocada, 

principalmente pelo desemprego e falta de novos investimentos. Dos cerca de 

14.000 habitantes que residiam no município, metade se mudou.  

Muitos consideraram um desastre o fechamento da Plumbum, pois os 

empregos e o dinheiro acabaram. Esta situação perdura até hoje e a região ficou 

conhecida como uma das menos desenvolvidas do país, com população pobre e 

desnutrida (CUNHA, 2003). A região possui baixos indicadores sociais e bolsões 

de pobreza, na área rural e urbana.  

A empresa despejou rejeitos diretamente no rio Ribeira até a década de 80 

e os particulados que saíam da chaminé se depositaram, durante anos, 
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contaminando o solo das áreas próximas. Após seu fechamento, a empresa 

deixou para trás as galerias abandonadas e os rejeitos da mineração depositados 

em pilhas a céu aberto. Na empresa Plumbum, trabalharam aproximadamente 500 

pessoas (além dos trabalhadores de empresas terceirizadas).   

Nos bairros de Vila Mota e Capelinha, que se situam próximos à usina, na 

zona rural de Adrianópolis, persiste a convivência de grupos populacionais com 

áreas onde ocorreu a contaminação. Durante o período de funcionamento das 

diversas minas em Adrianópolis e da metalurgia da Plumbum as áreas próximas a 

todas as minas eram habitadas.  

Denúncias de contaminação ambiental e humana na região foram feitas por 

profissionais de saúde e políticos locais e divulgadas pela imprensa em diferentes 

momentos, a partir do final da década de 80. Como conseqüência, nas últimas 

décadas, os ex-trabalhadores e a população residente nas proximidades da antiga 

usina da Plumbum foram abordados por técnicos dos órgãos de Estado, 

profissionais da mídia e profissionais de diversas instituições de ensino 

interessados em pesquisar a contaminação ambiental e exposição humana a 

chumbo e outros metais. Foram feitas avaliações clínicas e nutricionais, coletadas 

amostras de sangue, urina e cabelo dos moradores, além de várias amostras 

ambientais (solo, água, sedimento, poeira doméstica e alimentos produzidos nos 

quintais das residências), sempre criando a expectativa de que, na seqüência, 

medidas seriam tomadas para remediar a contaminação e para o 

acompanhamento da saúde das pessoas que estiveram expostas.  

A população, de forma geral, relata que raras vezes teve conhecimento dos 

resultados dos estudos e considera que não foram adotadas medidas de controle 

da contaminação. Até o início de 2006 os rejeitos permaneceram em pilhas a céu 

aberto com acesso de pessoas e animais. Depois disso, foi construído o aterro. 

Em 2001, por ocasião da publicação dos trabalhos ou dos resultados 

parciais, houve interesse da imprensa em divulgar matérias e entrevistar 

moradores, criando novamente expectativas e gerando, inclusive, discriminação 

em relação aos habitantes do município, que passou a ser conhecido como 

Cidade do chumbo. 
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Os dados das pesquisas realizadas foram divulgados amplamente pela 

mídia e, em fevereiro de 2001, foram apresentados pela primeira vez na televisão. 

A partir daí, o assunto ganhou a mídia nacional, mas, como não havia uma 

estratégia previamente elaborada de comunicação de risco por parte dos 

pesquisadores para divulgação dos resultados, a população sofreu diversas 

conseqüências negativas. Portanto, é preciso compreender os impactos das 

informações sobre contaminação por chumbo no dia-a-dia dos moradores de 

Adrianópolis (DI GIULIO, 2006).  

Diante desses fatos, a equipe responsável pela Avaliação de Risco à Saúde 

Humana considerou que a população moradora na região próxima à usina da 

Plumbum já vinha sendo investigada há muito tempo, estava saturada e descrente 

em relação às propostas de avaliação do local.  

Assim, para levantar as “Preocupações da Comunidade com sua Saúde”, 

foram considerados dois aspectos: em primeiro lugar, a quantidade de 

documentos existente, de onde foi possível reunir informações consistentes e 

suficientes, e em segundo lugar, a preocupação da equipe em relação ao excesso 

de abordagens realizadas junto à comunidade, gerando expectativas e 

frustrações.  

Por este motivo, no lugar de uma nova aproximação com os moradores 

para levantar informações já disponíveis, a equipe considerou adequado reunir e 

analisar os documentos existentes, entre eles: fita de vídeo contendo entrevistas 

exibidas em telejornal estadual, notícias de jornal, dissertação de mestrado de Di 

Giulio da UNICAMP sobre Comunicação de Risco, reuniões com autoridades 

locais e entrevistas pontuais com ex-trabalhadores. 

 

2. Aspectos gerais e repercussão na imprensa 

 
No início do ano de 2001, os jornais publicaram notícias mostrando 

diferentes faces do problema da contaminação e principalmente denúncias de 

repercussão para a saúde dos moradores e ex-trabalhadores da mineração. As 

reportagens descreviam os problemas de saúde dos trabalhadores e dos 

moradores do entorno da usina e a situação das deposições de rejeitos da 
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empresa. Foram citados como problemas comuns, a hipertensão arterial, 

ansiedade, depressão e problemas respiratórios. Também foram divulgadas 

denúncias sobre os danos ao ambiente (Gazeta do Povo, matérias de 2001 e 

2005).  

As notícias publicadas abordavam principalmente a questão da deposição a 

céu aberto dos rejeitos da usina da Plumbum e as pesquisas que estavam sendo 

feitas na região por universidades do estado de São Paulo. Estas indicavam a 

existência de intoxicação em crianças pelos rejeitos da mineração de chumbo e a 

suspeita de contaminação das hortas da região. A imprensa deu enfoque especial 

à atuação dos órgãos de governo (SESA e IAP), cobrando posição e relatando a 

proposta da Secretaria de Saúde para realizar a avaliação de saúde dos 

moradores. 

Em março de 2001, a Comissão Permanente de Meio Ambiente da 

Assembléia Legislativa passou a investigar a questão da contaminação em 

Adrianópolis e diversas pessoas prestaram depoimentos aos deputados: 

pesquisadores da UNICAMP, antigos médicos da Plumbum, autoridades da 

Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria de Meio Ambiente. Foi produzido 

um documento de divulgação sobre a atuação da Comissão contendo o resumo 

de depoimentos, relatos de moradores e ex-trabalhadores e descrevendo a visita 

dos deputados integrantes da Comissão ao local da contaminação.  

 Em janeiro de 2005, o assunto da contaminação em Adrianópolis voltou a 

ser divulgado pela imprensa, que mostrou as pilhas de rejeito a céu aberto e, em 

março de 2006, foi exibido pela televisão (Jornal Estadual da RPC) durante uma 

semana, um documentário abordando diversos aspectos da mineração de chumbo 

na região e as conseqüências do fechamento da empresa e da contaminação do 

ambiente e cobrando a atuação dos órgãos de estado. 
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3. Informações dos moradores 

 
3.1. Preocupação com a contaminação 

 

A partir das fontes de informações analisadas, foram constatadas 

manifestações contraditórias: algumas autoridades locais e moradores, 

principalmente ex-trabalhadores da usina, parecem não acreditar no risco de 

contaminação humana e sentem saudade do passado: “só no Reino dos Céus era 

melhor que aqui”. Estes não consideram a exposição ao chumbo como um 

problema e acreditam que ela não causa dano à saúde.  

Em contraposição, outros moradores relataram que na época de 

funcionamento da refinaria o ar ficava tomado pela poeira que saía da chaminé, os 

moradores “engoliam toda aquela poeira” e todos tinham tosse. Informaram que a 

fumaça que saía da chaminé da Plumbum era muito intensa e era necessário 

colocar panos úmidos embaixo das portas nas casas situadas no alto do morro, 

onde residiam os trabalhadores da área gerencial.  

Além disso, relacionam a exposição ao chumbo com o elevado número de 

portadores de deficiência mental atendidos pela APAE local. Há outros ainda que 

relacionam todo e qualquer problema de saúde à exposição ao chumbo: “moro 

aqui há quatro anos e acho que todo pessoal que mora aqui está contaminado”. 

Vale ressaltar que nas conclusões de sua dissertação de mestrado, Di 

Giulio (2006) tece considerações sobre a percepção de risco:  

as percepções do risco dos moradores de Adrianópolis variam, de 

acordo com os interesses econômicos, culturais e sociais que eles 

têm a respeito do local onde vivem, as ocupações e os postos de 

trabalho atuais e passados. Tais observações comprovam na 

prática o que dizem os conceitos teóricos a respeito da percepção 

de risco: que a percepção é o julgamento intuitivo que as pessoas 

têm sobre um determinado risco e que, na aceitação da existência 

ou não desse risco, a familiaridade, o controle, a forma como os 

meios de comunicação o divulgam, as crenças, os sentimentos 
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pessoais e o nível de conhecimento são fatores que influenciam 

diretamente. 

 
3.2. Sentimento de rotulação/discriminação 

 
Com base nos relatos disponíveis, a população entende que devido à 

divulgação pela mídia, o município ficou com imagem negativa, a população local 

ficou estigmatizada, rotulada como doente e alguns moradores tiveram até 

dificuldade para conseguir emprego em Curitiba, porque eram moradores de 

Adrianópolis e os empregadores temiam problemas crônicos de saúde (DI 

GIULIO, 2006).  

Em 2001, os produtos agropecuários local, principal fonte de renda do 

município, começaram a ser recusados: “Os empresários da cidade não 

conseguem mais vender leite nem banana produzida ali”. Também foi relatada 

desvalorização de propriedades. 

De acordo com Di Giulio (2006), a contaminação ocorreu na Vila Mota, com 

cerca de 100 famílias. Porém, como os noticiários trataram o caso sem detalhar, o 

resultado é que as conseqüências e o estigma se estenderam a todos os sete mil 

habitantes do município de Adrianópolis.  

 

3.3. Importância da informação 
 

Segundo Di Giulio (2006), alguns moradores vêem a informação como uma 

ferramenta importante e cobram a sua disponibilização por parte dos 

pesquisadores e as orientações sobre como controlar as situações de risco. 

Consideram que foi importante a realização dos estudos, pois só assim a 

população ficou sabendo o que estava acontecendo. Os moradores avaliam que a 

cobertura da imprensa teve tom sensacionalista e, em vez de melhorar, só piorou 

a situação.  

 
3.4. Descrença da atuação institucional 

 

Antes dos procedimentos de remediação realizados nas pilhas de rejeito, 

alguns moradores questionavam sobre os encaminhamentos e as atividades de 
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remediação da área contaminada, acreditando que as autoridades não estavam 

preocupadas e que nada estava sendo feito: “Os prefeitos e o governo nunca se 

preocuparam com o que acontece aqui. Os prefeitos fizeram pouco diante da 

gravidade do problema” (Gazeta do Povo, 2005). 

Como descrito no capitulo anterior, vários órgãos do governo e instituições 

realizaram diferentes trabalhos, incluindo pesquisas no local. Alguns moradores 

afirmam que os pesquisadores fazem a pesquisa e não dão retorno dos 

resultados. 

Di Giulio (2006) relata que nas entrevistas, alguns moradores 

demonstraram total perda de confiança nos dados divulgados em 2001-2002 e 

passaram a acreditar que todo o caso era uma invenção com intenções políticas.  

 
3.5. Cobrança de providências 

 

Conforme documentário exibido em 2006 pelo Jornal Estadual da RPC, os 

moradores que passaram por avaliação com os pesquisadores e tiveram exames 

alterados, aguardam providências para o acompanhamento de sua saúde: “o 

chumbo ainda está aqui dentro de mim”. Consideram que as autoridades não 

estão preocupadas e que deve ser cobrado do Estado e da Prefeitura “o 

asfaltamento da estrada para diminuir o pó”. Além disso, a comunidade cobra das 

autoridades uma solução para o problema da contaminação ambiental e 

exposição humana. 

 

4. Informações de autoridades local 

 

Em reunião realizada na Câmara Municipal de Adrianópolis, em junho de 

2005, as autoridades municipais presentes manifestaram descrença e também 

demonstraram insatisfação com a descontinuidade das avaliações iniciadas pelos 

órgãos do estado em 2001-2002. Relataram que não existe registro do que foi 

feito anteriormente e não têm cópia do relatório elaborado pelas três secretarias 

de estado que participaram da avaliação (sendo que na coletiva com a imprensa 

ocorrida em outubro de 2002, foi entregue cópia do documento ao representante 

do município). 



AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA POR EXPOSIÇÃO AOS RESÍDUOS DA PLUMBUM NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS – PR 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE / SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ 

 
62 

Autoridades municipais da área de educação e saúde manifestaram 

preocupação com a quantidade de crianças atendidas pela APAE e com o elevado 

número de casos de verminose e anemia entre os escolares da região. 

Na ocasião, também foi discutida a necessidade de estruturação do serviço 

municipal de saúde e a contratação de profissionais para o PSF, atual Estratégia 

de Saúde da Família - ESF. 

Em outubro de 2006, durante o trabalho de campo, foi realizada reunião com 

os Secretários Municipais de Saúde e de Meio Ambiente e Agricultura, o ex-

gerente de produção da mina e ex-funcionário do laboratório da Plumbum.  Estes 

informaram que, na época de funcionamento da usina, alguns trabalhadores, 

quando tinham altos índices de chumbo no sangue, eram encaminhados para uma 

clínica em Curitiba e eram afastados do trabalho na usina, passando a trabalhar, 

temporariamente, na conservação das casas e jardins da empresa.  

 

5. Entrevistas Individuais 

 

Em outubro de 2006, foi entrevistada profissional de saúde que atuou no 

município e na empresa Plumbum nas décadas de 80/90.  

A mesma informou que na época em que atuou na Plumbum, grande parte 

dos trabalhadores apresentava níveis de chumbo sanguíneo elevados. Os 

trabalhadores que apresentavam níveis acima de 80ug/dl eram transferidos da 

usina para a mineração. Aqueles com plumbemia entre 60 e 80ug/dl recebiam 

Equipamentos de Proteção Individuais – EPIs, continuavam atuando nos fornos e 

eram monitorados. Alguns chegaram a ser afastados e receberam tratamento 

específico com quelantes.  

Também relatou que teve conhecimento de um episódio em que a empresa 

responsável pela troca dos filtros manga deixou os filtros usados e os moradores 

tiveram acesso e utilizaram esse material para confeccionar tapetes, bolsas e 

outros utensílios. Em conseqüência disso ocorreu intoxicação de diversas crianças 

e na ocasião a empresa adquiriu equipamento para dosagem de Zinco 

Protoporfirina - ZPP. 
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Informou ainda, que praticamente não havia rotatividade entre os 

trabalhadores (geralmente eram parentes e trabalhavam na empresa durante 

muitos anos). 

Em agosto de 2007, foi realizada entrevista com dois ex-trabalhadores da 

Plumbum, que relataram à equipe de Avaliação de Risco à Saúde Humana que os 

filtros manga passaram a ser utilizados apenas na década de 80 e eram limpos 

periodicamente para recuperar o chumbo que se depositava. Havia uma pessoa 

designada para realizar a limpeza do filtro.  

Informaram, também, que as roupas dos trabalhadores do setor de 

metalurgia passaram a ser lavadas na empresa a partir de 1980. Os trabalhadores 

de outros setores levavam a roupa para lavar em casa. 

Com relação à Segurança no Trabalho informaram que, a partir de década 

de 80, a empresa constituiu Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA 

e fornecia alguns Equipamentos de Proteção Individual - EPIs como as máscaras 

que eram trocadas a cada três meses. A empresa possuía refeitório e os 

funcionários traziam a comida de casa. 

Quanto à escória que era depositada em pilhas nas proximidades da usina, 

relataram que esta foi utilizada para pavimentação das estradas em vários locais 

do município, principalmente na Vila Mota e Capelinha. 

Também foi relatado que o rejeito do processo de produção da empresa era 

lançado diretamente no rio Ribeira por tubulações. Depois do fechamento da usina 

os moradores das imediações levaram para casa essas tubulações e as utilizaram 

para diversas finalidades. 

Ainda segundo informação dos ex-funcionários, na época de pleno 

funcionamento da usina, a deposição da poeira rica em chumbo no capim dos 

pastos próximos era tão intensa que causava a morte do gado: “todos os bezerros 

morriam quando não chovia durante alguns dias e a poeira se acumulava no 

capim”. Relataram também, que o leite produzido na região era consumido pelos 

moradores. O consumo de queijo foi “proibido” depois de exames realizados pelo 

Instituto Adolfo Lutz. 
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Durante o período de funcionamento, os trabalhadores da Plumbum e seus 

familiares tinham assistência médica e odontológica no ambulatório da empresa, 

além de moradia, escola e transporte.  

 
6. Considerações Finais 
 

A aplicação da metodologia de avaliação de risco à saúde humana conta 

com uma etapa de levantamento de preocupações com sua saúde da comunidade 

exposta, ou potencialmente exposta. Isso permite que o problema da 

contaminação ambiental e exposição humana seja analisado como um todo, 

inclusive sob o ponto de vista daqueles que participaram da sua história e tiveram 

suas vidas influenciadas por ela. 

A participação da população envolvida é importante no processo de busca 

de soluções, inserindo suas percepções sobre o problema, seus anseios e 

expectativas em relação à solução do problema e em relação ao seu futuro, como 

um todo. 

No caso em questão, apesar de não ter sido realizado um trabalho de 

busca de dados específicos, foi possível reunir informações que continham os 

diferentes pontos de vista relacionados à situação, já que a população havia 

contribuído de várias formas para atividades desenvolvidas por diversas 

instituições. 

Foi possível verificar que, para grande parte dos moradores, o 

desenvolvimento do município estava diretamente ligado às atividades da 

Plumbum – seu auge coincidiu com a prosperidade econômica local, assim como 

sua desativação levou ao aparecimento de problemas como o desemprego e 

desvalorizações imobiliárias, por exemplo. Muito em função disso, parte da 

população não associa a existência da contaminação ambiental e exposição 

humana ao funcionamento da empresa. 

Por outro lado, alguns moradores têm consciência das conseqüências que 

o processo produtivo desenvolvido causou, não só em relação à saúde da 

população, quanto em relação à discriminação e imagem negativa que ficou 

relacionada à região. 
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Para a população, a atuação das diversas instituições não foi satisfatória, e 

deixou muito a desejar. As informações levantadas não foram “devolvidas” e 

esclarecidas para a população, assim como não foram propostas medidas 

sistemáticas voltadas para a solução do problema. 

Uma questão a ser evidenciada é o fato da exposição ser vista apenas em 

relação ao chumbo (tanto pelos moradores, como pelas autoridades e mesmo pela 

imprensa). Os demais contaminantes de interesse envolvidos no processo 

metalúrgico utilizado pela Plumbum não foram mencionados. Desde o início da 

divulgação, sempre foi feita referência unicamente ao chumbo e a maior parte dos 

dados de pesquisa disponíveis é relacionada ao chumbo. 

 

As principais preocupações e expectativas externadas pela população local 

podem ser resumidas nas questões a seguir: 

 

1. Os quintais das casas situadas próximo à usina podem apresentar 

contaminação por metais? 

2. As pessoas que moravam no entorno da metalurgia da Plumbum podem ter 

sido contaminadas por metais no passado? E as que residem ali, 

atualmente? 

3. Os problemas de saúde mais comuns apresentados pelos moradores, como 

pressão alta, problemas respiratórios e outros, podem estar relacionados 

com a exposição aos resíduos da empresa? 

4. Os alimentos produzidos na região, especialmente as verduras e hortaliças 

podem apresentar contaminação por metais?   

5. É possível estabelecer relação dos casos atendidos pela APAE do 

município com a contaminação por metais presente na área? 

6. A contaminação por metais pode causar casos de irritabilidade e depressão 

como os apresentados por alguns moradores da região? 

7. Será dado prosseguimento às avaliações de saúde das pessoas expostas, 

iniciadas em 2002 pela SESA? 
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8. A atuação dos órgãos públicos frente ao problema da contaminação não 

deveria ser mais positiva/incisiva?  

9. Como será realizado e quem será responsável pelo acompanhamento da 

saúde das pessoas expostas? 

10. Quem arcará com as despesas para realização dos exames necessários 

para avaliação de saúde dos moradores? 

11. Existe risco para as pessoas que utilizaram e utilizam atualmente o Rio 

Ribeira para lazer?  

12. Quem e como se pode ter acesso a esse relatório e às informações sobre 

medidas de controle da contaminação? 

13. Quais os efeitos agudos e crônicos dos contaminantes?  

14. Existem crianças intoxicadas? 

15. Os trabalhadores das minas e da metalurgia foram expostos no passado? E 

os trabalhadores do aterro (remediação) e outros focos de contaminação 

(estrada)?    
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1. INTRODUÇÃO 
 

Segundo o processo de licenciamento (5328946-0) da PLUMBUM S/A junto 

ao IAP, a empresa iniciou suas atividades de mineração em 1937, passando a 

desenvolver atividades metalúrgicas na planta da fábrica em 1945, produzindo 

inicialmente cerca de 3.600 ton/ano de chumbo refinado. Em 1977, a produção de 

chumbo alcançava aproximadamente 15.000 ton/ano, enquanto a de escória 

alcançou cerca de 10.000 ton/ano. O encerramento das atividades de mineração e 

metalurgia se deu no ano de 1995, o que representou 58 anos de exploração de 

minérios.  

Desde o início de sua operação, todos os resíduos sólidos da PLUMBUM 

eram lançados diretamente no rio Ribeira, sem tratamento; correspondendo a 5,5 

ton/ano de rejeitos, contendo quantidade tóxica dos elementos Arsênio, Bário, 

Cádmio, Chumbo, Cobre, Cromo e Zinco. Em 1991, o rejeito produzido passou a ser 

depositado em dois tanques com capacidade individual de cerca de 80.000m³, 

evitando o lançamento direto no rio (CETESB, 1987; CASSIANO, 2001).   

 O órgão ambiental do estado passou, a partir de 1989, a receber denúncias 

de contaminação ambiental por óxido de chumbo da região de Adrianópolis, quando 

foram iniciadas ações de diversos órgãos estaduais para avaliação da situação, e 

aberta uma Ação Civil Publica com a finalidade de comprovar as suspeitas da 

contaminação ambiental e humana, e propor medidas de controle e correção.       

Muitos estudos foram realizados com o objetivo de qualificar a contaminação 

ambiental e a exposição humana decorrentes das emissões da usina metalúrgica 

em Adrianópolis (MORAES, 1997; CASSIANO, 2001; FIGUEIREDO, 2004; CUNHA, 

2003; LAMMOGLIA, 2005).  

Estes estudos indicam que as principais causas para a contaminação dos 

compartimentos ambientais devido às atividades da usina são: 

• particulados expelidos pela chaminé da metalurgia, contaminando a biota, águas 

superficiais, solo e populações do entorno da metalúrgica; 

• lançamento de efluentes da produção da metalúrgica diretamente no rio Ribeira; 

• depósito da escória, sem critérios técnicos, devido a indústria considera-la inócua; 

• deposição inadequada da escória.  
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Considerando as características da contaminação nas localidades de Vila 

Mota e Capelinha, a equipe de Avaliação de Risco identificou os seguintes focos de 

contaminação (figura 27): 1- Usina metalúrgica; 2- Mina; 3- Pilha de rejeitos; 4- 

Aterro de rejeitos; 5- rio Ribeira; 6- Estrada. 

                                                                                                                

 
 

Figura 27: Focos de Contaminação 

  

As emissões de material particulado expelido da chaminé, a escória e o 

rejeito da PLUMBUM, utilizados na pavimentação das estradas, contaminaram o 

solo da região de Vila Mota e Capelinha. Atualmente a poeira levantada pelo tráfego 

de veículos deposita resíduos de metais nas residências que ficam à margem da 

estrada, atingindo também os alimentos produzidos na região, como as folhas das 

hortaliças e pastagem que alimenta o gado.  

O rio Ribeira no passado recebeu o lançamento dos efluentes da usina, bem 

como o resíduo da lixiviação das pilhas de escória e rejeito ocasionado pela 
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precipitação pluviométrica. Atualmente o rio Ribeira pode estar recebendo os 

resíduos do atual aterro de rejeitos que está a cinco metros do seu leito, além da 

lixiviação das áreas com solo contaminado.  

As antigas minas constituíram um foco de contaminação aos trabalhadores e 

populações do entorno. 

A metodologia da ATSDR, para a realização de avaliação de risco à saúde 

humana preconiza a disponibilização de dados ambientais e humanos referentes à 

contaminação estudada, de maneira que se possa realizar uma avaliação precisa da 

contaminação e, com base nestes dados, determinar o seu risco para a saúde 

humana. 

Os dados disponibilizados em diversos estudos e avaliações referentes à 

contaminação por metais pesados provocada pela usina metalúrgica de chumbo 

PLUMBUM, no município de Adrianópolis, apresentam certas lacunas quanto aos 

requisitos da metodologia da ATSDR. 

  Os resultados dos estudos ambientais de matrizes coletadas na área da 

usina, e fora dela, são numerosos, cobrindo quase todos os compartimentos 

ambientais e, geralmente, de boa qualidade. No entanto, os estudos não 

consideram todos os contaminantes de interesse para a avaliação de risco à saúde 

humana, segundo a metodologia adotada. 

  Devido a isto, e não sendo possível neste momento, a produção de novos 

dados ambientais para os diversos compartimentos, contendo a análise de todos os 

potenciais contaminantes de interesse, a equipe de Avaliação de Risco à Saúde 

Humana realizou a seleção dos contaminantes de interesse, com base nos 

dados disponíveis, por compartimento ambiental. 

  Na avaliação dos resultados das análises laboratoriais das avaliações e 

estudos existentes, levando em conta o princípio da precaução e o pior cenário para 

exposição da população, considerou-se a maior concentração encontrada de cada 

metal nos respectivos compartimentos ambientais analisados. 

 
2. ÁREA DA METALÚRGICA PLUMBUM 

 
A Metalúrgica PLUMBUM estava situada há 12 Km da sede do município, às 

margens do rio Ribeira, separada deste apenas pela estrada de terra. 

Durante o período de beneficiamento e refino do chumbo estima-se que 

grande quantidade de particulados de chumbo foi emitida para a atmosfera 
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comprometendo a qualidade dos solos nas adjacências da refinaria. Também foram 

produzidos resíduos sólidos como escória de forno e rejeito, parte dos quais ainda 

encontra-se depositada na área (LAMMOGLIA, 2005).  

Resultado de análise de despejo industrial, na entrada do filtro de escória 

realizada em agosto de 1977 apresentou concentrações de cádmio e chumbo da 

ordem de 11,49 e 161,85 mg/L, respectivamente.  

Apenas em 1979, a empresa implantou sistema de decantação das águas 

residuárias do setor de fusão de minério de chumbo, não mais lançando efluentes 

deste setor no rio Ribeira. Em 1983, implantou uma unidade de filtros manga para 

remoção de material particulado, anteriormente lançado na atmosfera. 

Resultado de análise de amostra composta na saída da concentração de 

minério, realizado pela SUREHMA (órgão ambiental da época), em julho de 1984, 

determinou concentrações de Chumbo, Cádmio e Zinco da ordem de 1153,85; 0,20; 

e 119,90 mg/L, respectivamente. 

Em 2004, a SANEPAR buscando avaliar a água de possíveis mananciais 

para suprir a Vila Mota, coletou uma amostra de água da fonte existente dentro da 

propriedade da PLUMBUM em seu ponto de captação e não foi detectada a 

presença dos elementos pesquisados para os parâmetros Arsênio, Cádmio, 

Chumbo, Cobre. Para o Zinco apresentou 0,15 mg/L, abaixo do limite para água de 

consumo que é 5 mg/L, e para o Bário apresentou 1,1 mg/L, acima do limite para 

água de consumo que é 0,7 mg/L. Essa foi a mina atendeu as necessidades de 

água para consumo humano enquanto a empresa estava funcionando. 

Conforme descrito no Capítulo II - Preocupações da Comunidade os filtros 

manga passaram a ser utilizados aproximadamente em 1985 e eram limpos 

periodicamente para recuperar o chumbo. Em um episódio na década de 70, a 

empresa que realizava a troca dos filtros deixou no local os filtros usados que foram 

aproveitados pela comunidade para fazer tapetes, bolsas e outros utensílios.                    

As roupas dos trabalhadores do setor de metalurgia passaram a ser lavadas na 

empresa a partir de 1980, antes desta data, as mesmas eram lavadas nas 

residências dos trabalhadores.  
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3. ÁREA DE REJEITO (Resíduos de Flotação e Escória) 
 

3.1 ÁREA DA METALÚRGICA   
            
          Nas proximidades da metalúrgica (cerca de 1300 m) encontravam-se, até o 

início do ano de 2006, pilhas de rejeitos da fundição e concentração. Segundo 

Cassiano (2001), os rejeitos de concentração ocupavam uma extensão de 5 

hectares, com pilhas de 3 m de altura e estimado em 300.000 ton. 

Os minérios metalíferos eram finamente moídos e submetidos a processos de 

concentração (magnética ou por processos de flotação), resultando em 

subprodutos, denominados na literatura internacional de tailings (KELLY, 1988). 

Estes rejeitos de mineração, apesar de serem considerados resíduos, podem conter 

grandes concentrações de metais e, caso ocorram associados a sulfetos, podem 

ainda ter sua toxicidade aumentada (BANKS et al. 1996; GRAY 1997). 

Cassiano (2001) estudou as pilhas de rejeitos (análises químicas, 

mineralógicas e toxicológicas e experimentos de lixiviação) evidenciando o risco 

potencial ao meio ambiente e à saúde humana representado pelos rejeitos. 

Segundo Cunha (2003), as pilhas de rejeito e escória representaram fonte de 

exposição, visto que, eram locais de brincadeira das crianças e, as partículas finas, 

com elevadas concentrações de chumbo, são facilmente inaladas e ingeridas.             

Existia também a possibilidade do chumbo contido na escória e no rejeito ser 

lixiviado para os horizontes inferiores do solo e chegar até o lençol freático, como 

ainda, ser levado pelas chuvas para o rio Ribeira e, pelos ventos, para as áreas 

mais distantes. 

O estudo de Cunha (2003) encontrou na escória 2,5% e no rejeito, 0,7% de 

chumbo.  

O IAP, objetivando o processo de remediação dos passivos das pilhas de 

rejeitos existentes na área, exigiu dos responsáveis da PLUMBUM a disposição 

adequada dos rejeitos. Esta contratou “Empresa Ambiental” para elaboração de 

relatório técnico, submetido posteriormente ao IAP. Utilizando os dados do IAP 

segundo Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT 10007 de 2001 para 

testes de lixiviação e solubilização e de 2002 para testes de lixiviação, solubilização 

e de massa bruta, foram realizadas amostras das pilhas de resíduos de escória e 

resíduos da flotação. Os parâmetros realizados para os testes de solubilização 

foram: Cromo, Manganês, Ferro, Cobre, Zinco, Prata, Cádmio, Bário, Mercúrio, 
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Chumbo e para os testes de lixiviação além dos parâmetros citados, foram 

acrescidos o: Arsênio, Flúor, pH (potencial hidrogeniônico) e Selênio, e para o teste 

de massa bruta foram analisados todos os parâmetros anteriores acrescidos de 

Alumínio, Antimônio e Cloro.  

Concluiu-se que tanto os resíduos de escória do forno quanto os resíduos da 

flotação são classificados como perigosos – Classe I, devido aos altos valores 

encontrados para o parâmetro Chumbo e em algumas análises da massa bruta para 

Zinco. Outros elementos como Cádmio e Mercúrio apresentaram valores 

significativos nos testes de solubilização realizados pelo IAP, que em função da sua 

toxidade devem ser particularmente observados de modo a não ocasionar danos ao 

meio ambiente. 

             

3.2. ÁREA DA MINA DO ROCHA 

 

          Segundo Cassiano (2001) a análise do rejeito da Mina do Rocha mostrou 

altas concentrações de chumbo, cobre, enxofre, além de zinco (tabela 10). 

 
TABELA 10 – CONCENTRAÇÃO DE CHUMBO COBRE ZINCO E ENXOFRE EM PILHAS DE 

REJEITOS DA MINA DO ROCHA, ADRIANÓPOLIS - PR, 2001  

Amostra Pb 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

S 
(ppm) 

Rejeitos Topo das Pilhas 1,2 700 690 2020 
Rejeitos Meio das Pilhas    0,48 132 550  860 
Rejeitos Base da Pilhas 2,2 880 760 2020 
Fonte: Cassiano, 2001. 

 

 
4. COMPARTIMENTOS AMBIENTAIS  
 
4.1.SOLOS SUPERFICIAIS 

 
4.1.1. VALORES DE REFERÊNCIA PARA SOLO 

 
                 A equipe de Avaliação de Risco adotou como referência o Valor de 

Prevenção-VP da CETESB, 2005 (tabela 11) para a determinação dos 

contaminantes de interesse em solo. 
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    TABELA 11 - VALORES ORIENTADORES PARA SOLO NO ESTADO DE SÃO PAULO, 2005. 

 
PARÂMETRO 

Concentração em peso seco (mg/Kg) 

VRQ (valor de referência 
de qualidade) 

VP (valor de 
prevenção) 

VI (valor de 
intervenção) 

Arsênio 3,5 15 55 
Bário 75 150 500 
Cádmio <0,5 1,3 8 
Chumbo 17 72 300 
Cobre 35 60 400 
Cromo 40 75 300 
Mercúrio 0,05 0,5 36 
Níquel 13 30 100 
Zinco 60 300 1000 

   Fonte: CETESB, 2005. 

 

A CETESB através da DECISÃO DE DIRETORIA N 195-2005-E, de 23 de 

Novembro de 2005 aprovou os valores orientadores para solos e águas 

subterrâneas no estado de São Paulo, cuja característica principal é a criação de 

três valores distintos de qualidade para os compartimentos ambientais citados, e 

têm a sua utilização como segue: 

Valor de Referência de Qualidade - VRQ é a concentração de determinada 

substância no solo ou na água subterrânea, que define um solo como limpo ou a 

qualidade natural da água subterrânea, e é determinado com base em interpretação 

estatística de análises físico-químicas de amostras de diversos tipos de solos e 

amostras de águas subterrâneas de diversos aqüíferos do estado de São Paulo. 

Deve ser utilizado como referência nas ações de prevenção da poluição do solo e 

das águas subterrâneas e de controle de áreas contaminadas. 

Valor de Prevenção - VP é a concentração de determinada substância, 

acima da qual podem ocorrer alterações prejudiciais à qualidade do solo e da água 

subterrânea. Este valor indica a qualidade de um solo capaz de sustentar as suas 

funções primárias, protegendo-se os receptores ecológicos e a qualidade das águas 

subterrâneas. Foi determinado para o solo com base em ensaios com receptores 

ecológicos. Deve ser utilizado para disciplinar a introdução de substâncias no solo e, 

quando ultrapassado, a continuidade da atividade será submetida a nova avaliação, 

devendo os responsáveis legais pela introdução das cargas poluentes proceder o 

monitoramento dos impactos decorrentes. 

Valor de Intervenção - VI é a concentração de determinada substância no 

solo ou na água subterrânea acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou 

indiretos, à saúde humana considerado um cenário de exposição genérico. Para o 
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solo, foi calculado utilizando-se procedimento de avaliação de risco à saúde humana 

para cenários de exposição Agrícola - Área de Proteção Máxima – APMax, 

Residencial e Industrial. Para a água subterrânea, considerou-se como valores de 

intervenção as concentrações que causam risco à saúde humana listadas na 

Portaria 518, de 26 de março de 2004, do MS, complementada com os padrões de 

potabilidade do Guia da Organização Mundial de Saúde - OMS de 2004, ou 

calculados segundo adaptação da metodologia da OMS utilizada na derivação 

destes padrões. Em caso de alteração dos padrões da Portaria 518 do MS, os 

valores de intervenção para águas subterrâneas serão conseqüentemente 

alterados. A área será classificada como Área Contaminada sob Investigação 

quando houver constatação da presença de contaminantes no solo ou na água 

subterrânea em concentrações acima dos Valores de Intervenção, indicando a 

necessidade de ações para resguardar os receptores de risco. 

 

           4.1.2. RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

A partir de coletas realizadas por Cassiano (2001) na Mina do Rocha os 

valores encontrados nas amostras de solo para chumbo (158ppm) ficaram acima do 

limite de 72 ppm do Valor de Prevenção adotado pela CETESB–2005. Os valores 

de Cobre (49 ppm) e Zinco (137ppm) ficaram abaixo do limite de 60 e 300 ppm 

(CETESB, 2005).  

O IAP realizou no ano de 2001, coletas de 3 amostras de solo, tendo como 

resultados valores de chumbo que variaram de 159 a 28.500 ppm (amostras 

coletadas em profundidade máxima de 5 cm). Os valores de chumbo estavam acima 

do valor de referência em todas as amostras coletadas. Apenas na amostra 

coletada em frente à antiga usina mostrou teores de cádmio, cobre e zinco acima 

dos valores de referência. (Tabela 12). 

 
TABELA 12 – CONCENTRAÇÃO DE METAIS PESADOS EM SOLOS DE ÁREAS PRÓXIMAS À 

USINA DA PLUMBUM – ADRIANÓPOLIS, 2001. 

Local da amostragem Pb 
(mg/Kg) 

Cd 
(mg/Kg) 

Cr 
(mg/Kg) 

Cu 
(mg/Kg) 

Zn 
(mg/Kg) 

Em frente da usina (estrada) 28.500 59,85 21,90 1.655,4 7.958 

À jusante da usina (pasto) 159,35 1 16,25 23,50 77,1 
À montante da usina (pasto) 193,85 0,85 24,85 46,25 137 
Valores de referência  (mg/Kg)  
CETESB, 2005 

72 1,30 75 60 300 

Fonte: IAP, 2001. 
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A SEAB realizou pesquisa de metais pesados no solo de propriedades onde 

havia produção de vegetais, no primeiro semestre de 2002. Foram coletadas 53 

amostras em profundidade de 5 a 10 cm, e analisados diversos parâmetros de 

metais pesados no laboratório do Centro de Pesquisa e Processamento de 

Alimentos – CEPPA da UFPR. Os resultados encontrados estão apresentados na 

Tabela 13. 

  
TABELA 13 - CONCENTRAÇÃO DE METAIS PESADOS EM AMOSTRAS DE SOLO AGRÍCOLA,  

ADRIANÓPOLIS, 2002 

PARÂMETRO Variação de Concentração 
(mg/Kg) 

Valor de Prevenção – 
CETESB/2005 (mg/Kg) 

Cádmio 0,52 a 2,60 1,3 

Chumbo 21,52 a 1.689,25 72 

Cobre 4,40 a 97,02 60 

Cromo 5,08 a 61,31 75 

Zinco 2,46 a 371,84 300 

Fonte: SEAB, 2002. 

 
No diagnóstico do relatório técnico realizado por “Empresa Ambiental", em 

2002, contratada pela PLUMBUM, por solicitação do IAP, foram amostrados 4 

pontos de solo no entorno das pilhas de rejeitos de flotação e mais 4 pontos de solo 

no entorno das pilhas de resíduos de escória. Em cada ponto foram coletadas 3 

amostras em diferentes profundidades  para os parâmetros: pH, Chumbo, Cádmio e 

Zinco, cujos valores para a profundidades de 0 a 40 cm, são apresentados nas 

tabelas 14 e 15. 

 
TABELA 14 – CONCENTRAÇÃO DE METAIS EM SOLO NO ENTORNO DAS PILHAS DE 

REJEITOS DE FLOTAÇÃO - ADRIANÓPOLIS, 2002  

Amostra pH Chumbo(mg/kg) Cádmio(mg/kg) Zinco(mg/kg) 

S1 7,0 156   0,2 160 
S2 7,3 212   0,8   70 
S3 5,7   58 <0,1   41 
S4 7.2   66   0,3 132 

Valor de referência 
  (CETESB /2005) 

   72   1,3 300 

Fonte: PLUMBUM, 2002. 
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TABELA 15 - CONCENTRAÇÃO DE METAIS EM SOLO NO ENTORNO DAS PILHAS DE              
RESÍDUOS DE ESCÓRIA - ADRIANÓPOLIS, 2002 

Amostra pH Chumbo(mg/kg) Cádmio(mg/kg) Zinco(mg/kg) 

S5 7,4 112 1,0   74 
S6 7,6 200 1,2 126 
S7 7,2 897 2,7 240 
S8 8.2  20 0,1   30 

Valor de referência 
(CETESB /2005) 

  72 1,3 300 

Fonte: PLUMBUM, 2002. 

 

Cunha (2003), coletou amostras de solo superficial para estudo realizado em 

locais que distavam desde 300 a 9.500 metros da refinaria da PLUMBUM, que 

apresentaram concentrações de chumbo variando de 21 a 916 ppm, aumentando 

em direção à planta industrial (Figura 28). As coletas foram realizadas até 15 cm de 

profundidade.  

As amostras de solos de hortas residenciais também apresentaram Chumbo 

em concentrações excessivas (amostras 6, 9, 13 e 14), sendo que os teores mais 

elevados ocorreram mais próximos à refinaria. 
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No estudo realizado por Lammoglia et al. (2005) no bairro de Vila Mota, 

foram coletadas amostras em profundidade de até 20 cm. Os resultados 

mostraram que 80% das amostras estavam acima dos valores de intervenção 

da CETESB para chumbo. (Tabela 16) 

 
TABELA 16 - CONCENTRAÇÃO DE ARSÊNIO E CHUMBO EM SOLOS DA VILA MOTA – 

ADRIANÓPOLIS, 2005  

Amostra 

 
Concentração (As) em Solo 

Concentração (Pb) em Solo 

Valores de 
Referência  
CETESB 
(2005) 

 
 Fração 
<180µm e 
>63µm (ppm) 

Fração < 63 
µm (ppm) 

 Fração <180µm 
e >63µm (ppm) 

Fração < 63 
µm (ppm) 

As Pb 

1 <2 <2  1153  1292 15 72 

2 <2     4,8   804   944 15 72 

3   10,3    10,6 1534 1935 15 72 

4 2 <2   842 1379 15 72 

5 <2 <2   101  156 15 72 
 Fonte: Lammoglia, 2005. 

 
 

Na figura 29 pode-se observar galinhas criadas soltas em ruas sem 

pavimentação na Vila Mota. 

 

   Foto – Fernanda Cunha, 2003 

Figura 29 – Propriedade na Vila Mota: galinhas criadas soltas 
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4.1.3. DEFINIÇÃO DOS CONTAMINANTES DE INTERESSE PARA 
SOLOS 

 

 Os dados ambientais existentes sobre a área onde se localizam as 

instalações da PLUMBUM, desativada no ano de 1995, indicam que os solos 

apresentam elevadas concentrações de Chumbo nos locais onde ocorreu a 

deposição dos rejeitos e do particulado emitido pelas chaminés. 

Estudos realizados na área entre Capelinha e Vila Mota, na última 

década, permitem definir como contaminantes de interesse em solo o 

chumbo, cádmio, cobre e zinco. Os metais níquel e mercúrio não foram 

analisados em nenhuma das amostras coletadas. 

 
 
TABELA 17 - DEFINIÇÃO DOS CONTAMINANTES DE INTERESSE EM SOLO A PARTIR  

DOS ESTUDOS EXISTENTES, ADRIANOPOLIS, 2008. 

PARÂMETRO 
Concentração 
Mínima 
(mg/Kg) 

Concentração 
Máxima 
(mg/Kg) 

CETESB 2005  
VP (mg/Kg) 
 

CONTAMINANTE 
DE INTERESSE 

Arsênio        <2 10,6          15 Não 
Cádmio        <0,1 59,85 1,3 Sim 

Chumbo        20  28.500          72 Sim 

Cobre 4,40    1.655,4          60 Sim 

Cromo 5,08 61,31          75 Não 
Mercúrio NA NA 0,5 NA 
Níquel NA NA          30 NA 
Zinco 2,46    7.958        300 Sim 

Nota: NA - Não analisado 

 
 

4.2. POEIRA DOMICILIAR  
 
 
4.2.1. VALORES DE REFERÊNCIA PARA POEIRA 
 
Tavares (1990), citando Murphy (1987) reporta que o Conselho da 

Grande Londres estabeleceu um nível limite de chumbo para poeira de 500 

ppm. A equipe de Avaliação de Risco adotou, na determinação de 

contaminantes de interesse na poeira domiciliar, por ser pó ressecado 

constituído por material mineral alterado, os valores limites de prevenção, 

segundo a legislação para solos residenciais contaminados da CETESB 2005, 

devido não haver limites oficiais de intervenção para poeira (Tabela 18). 
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TABELA 18 - VALORES ORIENTADORES PARA SOLO NO ESTADO DE SÃO PAULO, 2005. 

 
PARÂMETRO 

Concentração em peso seco (mg/Kg) 

VRQ (valor de referência 
de qualidade) 

VP (valor de 
prevenção) 

VI (valor de 
intervenção) 

Arsênio 3,5 15 55 
Bário 75 150 500 
Cádmio <0,5 1,3 8 
Chumbo 17 72 300 
Cobre 35 60 400 
Cromo 40 75 300 
Mercúrio 0,05 0,5 36 
Níquel 13 30 100 
Zinco 60 300 1000 

   Fonte: CETESB, 2005. 

 
  A justificativa para esta escolha do limite de prevenção é também o fato 

da poeira domiciliar, mesmo a “recôndita”, de difícil acesso, e que escapa à 

limpeza (tipo de amostra utilizada), indicar a presença de material que pode ser 

mobilizado e colocar em exposição os residentes. 

 

4.2.2. RESULTADOS ENCONTRADOS 

Segundo dados da ATSDR (1992), 77% do chumbo em poeiras se 

encontra em partículas menores do que 149 µm, sendo que esse tamanho de 

partícula aumenta a absorção gastrointestinal no organismo humano. 

Na Vila Mota, foram realizadas coletas de poeira doméstica durante o 

ano de 2001, nas casas onde habitavam crianças com índices de plumbemia 

acima de 20 µg/dl. As amostras foram coletadas em superfícies de depósito 

natural de poeira intradomiciliar (faces superiores de portas, beirais de janelas, 

faces superiores de batentes de janelas e portas, beirada de guarda-roupas, 

traves superiores de estrutura de telhados). O método utilizado para análise foi 

a espectrometria de absorção atômica de chama (CAPITANI, 2001) (Tabela 19) 

 
TABELA 19 - CONCENTRAÇÃO DE PB EM POEIRA DOMICILIAR EM CASAS DE CRIANÇAS 

COM PLUMBEMIA ACIMA DE 20 µg/DL, VILA MOTA - ADRIANÓPOLIS, 2001 

Amostra Valor de PbS da criança Concentração de Pb na poeira mg/kg 

1 37,8                            1.100 
2 37,8 569 
3 24,1 538 
4 29,0 218 
5 19,5 299 
6 24,0 994 
7 24,0                            3.268 
8 23,0 552 

Fonte: Capitani, 2001 
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Em três amostras realizadas nas casas de crianças que apresentaram 

valores de plumbemia de 12,6; 12,8 e 12,9 µg/dl as dosagens de chumbo em 

poeira foram de 2.030 µg/g; 84 µg/g e 1.295 µg/g. Segundo o autor, todas as 

casas amostradas estavam dentro de um raio de no máximo 800 metros da 

empresa. 

A determinação das concentrações de metais pesados nas amostras de 

poeira domiciliar, apesar de não oferecer base de cálculo para a exposição 

humana, serve como “testemunho” das exposições passadas, principalmente 

quando não existem dados que melhor documentem estas exposições. 

A poeira domiciliar acumulada ao longo dos anos pode fornecer 

importantes informações sobre a composição das emissões atmosféricas no 

passado. Assim, por exemplo, no caso das emissões atmosféricas pela 

PLUMBUM em Adrianópolis, existem sérias dúvidas sobre a emissão de outros 

metais pesados, além do Chumbo (intensamente estudado), como o Cádmio, 

Cobre, Níquel, Zinco, Arsênio e o Mercúrio. 

A existência de vias de acesso não asfaltadas em Adrianópolis, 

principalmente nas imediações da PLUMBUM, em Capelinha e Vila Mota pode 

ser uma importante via de exposição, via inalação de material particulado 

(poeira em suspensão) levantado da estrada com o movimento de pedestres e 

meios diversos de transporte. 

 

4.2.3. DEFINIÇÃO DOS CONTAMINANTES DE INTERESSE PARA 

POEIRA 

 

Os únicos resultados existentes de poeira domiciliar avaliaram apenas o 

parâmetro chumbo, realizado por Capitani em 2001, que coletou 8 amostras de 

poeiras em superfície de depósito natural de poeira intradomiciliar em 

residências situadas em um raio máximo de 800 m em relação à usina, na 

Vila Mota, apresentando uma concentração mínima de 218 mg/kg e 

concentração máxima de 3.268 mg/kg; observando uma variação de 

extrapolação do valor de limites de prevenção de 3 a 45 vezes.  

Como comparação com as concentrações encontradas em amostra de 

poeira nas residências distantes até 800 m da PLUMBUM - Adrianópolis, a 

ATSDR (1995) encontrou, em estudos realizados nas proximidades de áreas 



AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA POR EXPOSIÇÃO AOS RESÍDUOS DA PLUMBUM NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS – PR 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE / SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ     83 

com solos contaminados nos Estados Unidos, concentrações de chumbo 

variando entre 206 e 469 mg/kg. Em 2003 no documento de Avaliação de 

Risco à Saúde Humana por Metais Pesados em Santo Amaro da Purificação 

(Bahia), em residências distantes ate 500 m da usina, foi encontrada 

concentração de chumbo variando entre 52,1 e 4780 mg/kg, além de outros 

metais como Cádmio, Cobre, Níquel e Zinco, que extrapolaram os limites de 

referência. 

O resultado obtido para o chumbo em amostra de poeira num raio de 

800 metros da PLUMBUM - Adrianópolis apresenta uma concentração bastante 

acima do valor de prevenção (45 vezes) e a concentração máxima encontrada 

extrapolou até 11 vezes o valor de intervenção, que é uma determinação 

expressa de remediação ambiental. Desta forma, considera-se o Chumbo 

como contaminante de interesse, podendo também ser pesquisados 

outros metais.  

 
 
 
4.3. ÁGUAS SUPERFICIAIS 
 
 
4.3.1. VALORES DE REFERÊNCIA PARA ÁGUA SUPERFICIAL 
 
Para avaliação dos resultados das análises de metais em amostras de 

água superficial, o grupo de Avaliação de Risco adotou os valores de referência 

da Portaria MS 518/04, que estabelece os padrões de potabilidade para água 

de consumo humano, por considerar que o enfoque deste estudo é o risco à 

saúde humana, em detrimento dos padrões ambientais estabelecidos pela 

Portaria CONAMA 357/05, que define os parâmetros Cádmio e Cobre com 

valores mais restritivos. Na tabela 20 podem ser observados os valores limites 

estabelecidos pelas legislações citadas. 
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TABELA 20 – VALORES DE REFERÊNCIA DE METAIS PESADOS EM ÁGUA 
COMPARAÇÃO ENTRE PORTARIA DO CONAMA E MS  

PARÂMETRO 
Port. CONAMA 357/05 

Classe 1 e 2 (mg/l) 
Port. CONAMA 357/05 

Classe 3 (mg/l) 
Portaria MS 
518/04 (mg/l) 

Arsênio   0,01 0,033   0,01 
Bário                   0,7                  1,0 0,7 

Cádmio     0,001                  0,01     0,005 

Chumbo   0,01 0,033   0,01 
Cobre     0,009 0,013            2 
Cromo   0,05                  0,05   0,05 

Mercúrio       0,0002 0,002    0,001 
Zinco   0,18                  5            5 

 
 
4.3.2. RESULTADOS ENCONTRADOS 
 
Segundo Cunha (2003), uma vez depositado na água, o Chumbo 

rapidamente se distribui em três fases: fica dissolvido na água, é adsorvido no 

material particulado ou se deposita nos sedimentos de fundo dos rios. As 

concentrações de chumbo nas águas do rio Ribeira de Iguape, na estação de 

monitoramento ambiental da CETESB, a 3 km de Itaóca (SP) e mais de 10 km 

a jusante da Metalúrgica, no estado de São Paulo, apresentaram teores que 

variaram de < 0,02 a 0,34 mg/l, durante o período entre 1978 e 2000 (CETESB, 

1979 - 2001). A CETESB constatou que os teores mais elevados de chumbo 

foram obtidos no período anterior ao ano de 1996. Esses valores estavam 

acima de 0,01mg/l, limite máximo permitido para este elemento segundo a 

Resolução nº
 

357 do CONAMA (2005) e a Portaria 518 do MS.  

Desde 1997, após a paralisação das atividades mineradoras e da refinaria, não 

foram encontrados níveis elevados de chumbo nas águas do rio Ribeira.  

              Na tabela 21, os dados analíticos do relatório da CETESB (2000a) e 

os resultados do estudo de Cunha (2003), confirmaram que desde 1997 as 

concentrações de chumbo nas águas fluviais da região do Alto Vale, 

diminuíram (<0,002 a 0,006 mg/l). 

 As concentrações de Chumbo nas águas das torneiras residenciais 

foram baixas (<0,005 a 0,008 mg/l), mostrando que a água consumida pela 

população, para o parâmetro chumbo, encontra-se dentro dos limites 

estabelecidos pela legislação vigente. 
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TABELA 21 - CONCENTRAÇÃO DE PB EM AMOSTRAS DE ÁGUA SUPERFICIAL NO ALTO 
VALE DO RIBEIRA, 1978 A 2000  

Ano Concentração de chumbo 
mg/L 

Valor de referência 

1978 – 2000 (CETESB) <0,02 a 0,34 0,01 mg/L Pb CONAMA 357/05 
 

1997 – 1998 (CETESB) <0,002 a 0,005 0,01 mg/L Pb CONAMA 357/05 
 

1998 – 2000    (Cunha) <0,005 a 0,006 0,01 mg/L Pb CONAMA 357/05 
 

Água de torneira 

1999  (Cunha) <0,005 a 0,008 0,01 mg/L Pb Port. 518/04 MS 
 

Fonte: Cunha (2003) 

 
O IAP realizou análises de metais pesados em água do rio Ribeira em 

vários pontos em março e abril de 2001 (Tabelas 22 e 23). 

 

TABELA 22 – CONCENTRAÇÃO DE METAIS PESADOS EM AMOSTRAS DE ÁGUA DO RIO 
RIBEIRA, ADRIANÓPOLIS – 2001 

Pontos de 
Amostragem no Rio 

Ribeira 

 
Parâmetros (mg/l) 

Local As Pb Cu Cr Zn pH 
3 km à montante da 

área de resíduos 
< 0,005 < 0,01 0,013 < 0,02 0,03 7,8 

Ponto 3 km à jusante 
da área de resíduos 

< 0,005 < 0,01 0,011 < 0,02 0,04 7,8 

Valor de Referência 
Portaria MS 518/04 

mg/l 

0,01 0,01 2 0,05 5 6 - 9 

Fonte: IAP, 2001 (amostra coletada em 08/03/01) 

 
 
TABELA 23 - CONCENTRAÇÃO DE METAIS PESADOS EM AMOSTRAS DE ÁGUA DO RIO 

RIBEIRA, ADRIANÓPOLIS - 2001 

Pontos de Amostragem 
no Rio Ribeira 

Parâmetros (mg/l) 

Local Pb Cd Cu Cr Zn 

Ponto à montante da Usina < 0,01 < 0,002 < 0,008 < 0,02 0,48 
Ponto em frente da Usina < 0,01 < 0,002 < 0,008 < 0,02 0,27 
Ponto a jusante da Usina < 0,01 < 0,002 < 0,008 < 0,02 0,09 

Valor de Referência 
Portaria MS 518/04 

mg/l 

   0,01    0,005       2    0,05     5 

Fonte: IAP, 2001 (amostra coletada em 02/04/01) 

 
O elemento chumbo, em amostragem realizada em novembro de 

2002 no rio Ribeira, no ponto em frente aos resíduos e à jusante dos 

resíduos apresentou índices acima do valor de referência adotado, 

conforme tabela 24. 
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TABELA 24 - CONCENTRAÇÃO DE CHUMBO EM AMOSTRAS DE ÁGUA DO RIO RIBEIRA, 
ADRIANÓPOLIS, 2002 

Pontos de Amostragem no 
Rio Ribeira 

Parâmetros (mg/l) 

Local Pb DQO (mg/l) Condutividad
e (µS/cm) 

pH 

Ponto à montante dos 
Resíduos 

ND 18,82 114 7,7 

Ponto em frente dos Resíduos 0,25 19,05 116 7,5 
Ponto a jusante dos Resíduos 0,05 14,12 114 7,7 

Valor de Referência 
Portaria MS 518/04 mg/l 

0,01 --------- --------- 6 a 9 

Fonte: IAP, 2002 
 
 
 
 

O uso de águas de rio para lavagem de roupas, no interior de Adrianópolis está 

registrado na figura 30. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto – Fernanda Cunha, 2003 

Figura 30 – Lavagem de roupas em rio tributário do rio Ribeira.  

 

Até março de 2007 a localidade de Vila Mota era abastecida por dois 

poços profundos e uma fonte situada em propriedade particular do outro lado 

do rio Ribeira no estado de São Paulo. A água desta fonte chegava até a 

Estação de Tratamento de Água (ETA) da Vila Mota após ser conduzida por 

gravidade em adutora com transposição aérea pelo rio Ribeira. Esta fonte foi 

desativada por apresentar contaminação microbiológica devido à atividade de 

criação de gado que constantemente invadia a área de captação.   
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Em cumprimento a legislação vigente do Ministério da Saúde para 

qualidade da água de consumo humano, Portaria nº 518/2004, a SANEPAR 

apresentou o controle de qualidade do sistema por ela operado na Vila Mota no 

período de 2000 a 2007. A Tabela 25 apresenta os resultados das amostras de 

água utilizada para consumo humano, para os diversos parâmetros de metais 

pesados de amostras de água "in natura" e tratada de manancial superficial. 

Observa-se que os valores dos parâmetros analisados foram menores que os 

limites estabelecidos na legislação vigente. 

 
TABELA 25 – CONCENTRAÇÃO DE METAIS PESADOS EM ÁGUA DESTINADA AO 

CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VILA MOTA 
OPERADO PELA SANEPAR, NO PERÍODO DE 2000 A 2007. 

 
PARÂMETRO 

Nº de 
Amostras 
realizadas 

Valor 
Mínimo 
mg/l 

Valor 
Máximo 

mg/L 

Valor de Referência 
Portaria MS 518/04 

mg/l 

Arsênio 17 ND < 0,01 0,01 

Bário 17 ND 0,3 0,7 

Cádmio 21 ND 0,001 0,005 

Chumbo 21 ND < 0,01 0,01 

Cobre 17 ND 0,006 2 

Cromo 20 ND ND 0,05 

Mercúrio 17 ND < 0,001 0,001 

Zinco 17 ND 0,2 5 
Fonte: SANEPAR, 2007 

 
 

4.3.3. DEFINIÇÃO DOS CONTAMINANTES DE INTERESSE PARA 

ÁGUA SUPERFICIAL 

             

Segundo Cunha (2003), a CETESB monitora a qualidade das águas 

interiores do estado de São Paulo desde 1978, e os resultados deste programa 

estão resumidos na Tabela 26. 

 
TABELA 26 – CONCENTRAÇÃO DE CHUMBO EM AMOSTRAS DE ÁGUA SUPERFICIAL AO 

LONGO DOS ANOS NO ALTO VALE DO RIO RIBEIRA. 

ESTUDO DE 
REFERÊNCIA 

Período 
de 

Avaliação 

Concentr 
Mínima 
(mg/l) 

Concentr 
Máxima 
(mg/l) 

Portaria 
MS 518/04 

(mg/l) 

CONTAMINANTE 
DE INTERESSE 

CETESB, 1979 -
2001 

1978-1996 
<0,02 0,34 0,01 

Sim 
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Conforme estudo realizado pelo IAP, os valores das amostragens 

realizadas no rio Ribeira em 08/03/01, nos pontos a 3 km a montante e a 

jusante da área de resíduos, para os parâmetros: pH, Arsênio, Chumbo, 

Cromo, Cobre e Zinco apresentaram-se inferiores aos limites estabelecidos 

pela Portaria MS 518. Em 02/04/01 os valores das amostragens realizadas nos 

pontos do rio Ribeira: a montante, em frente e a jusante da usina para os 

parâmetros Chumbo, Cádmio, Cobre, Cromo e Zinco apresentaram-se 

inferiores aos limites estabelecidos pela Portaria MS 518.  

Já em novembro de 2002, resultados referentes às amostragens 

realizadas no rio Ribeira: em frente e a jusante dos resíduos para o parâmetro 

Chumbo, apresentou valores de 1,5 a 7,5 vezes superior aos limites 

estabelecidos na legislação vigente.  

Para avaliação dos resultados das análises de metais das águas 

superficiais do rio Ribeira foram utilizados, como valores de referência os 

limites estabelecidos pela Portaria 518 / 2004 do MS para água de consumo 

humano, e estão demonstrados na Tabela 27. 

 
 TABELA 27 - DEFINIÇÃO DOS CONTAMINANTES DE INTERESSE EM ÁGUA 

SUPERFICIAL DO RIO RIBEIRA – ADRIANÓPOLIS, 2008 

PARÂMETRO 
Concentração 

Mínima 
(mg/l) 

Concentração 
Máxima 
(mg/l) 

Portaria MS 
518/04 (mg/l). 

CONTAMINANTE 
DE INTERESSE 

Arsênio <0,005 <0,005 0,01 Não 
Cádmio <0,002 <0,002 0,005 Não 
Chumbo <0,01 0,25 0,01 Sim 

Cobre <0,008 <0,02 2 Não 

Cromo <0,02 <0,02 0,05 Não 

Zinco   0,03   0,48 5 Não 
FONTE: IAP, 2001/2002 

 
Observando os resultados da tabela 28 referentes ao controle da 

qualidade da água da SANEPAR proveniente de uma mina da Vila Mota no 

período de 2000 a 2007, em que foram realizadas entre 17 a 21 amostras 

dependendo do parâmetro analisado, nenhuma amostra excedeu os valores de 

referência da Portaria MS 518 / 04. 

 
 

 

 



AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA POR EXPOSIÇÃO AOS RESÍDUOS DA PLUMBUM NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS – PR 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE / SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ     89 

TABELA 28 - DEFINIÇÃO DOS CONTAMINANTES DE INTERESSE EM ÁGUA SUPERFICIAL 
PARA CONSUMO HUMANO NA VILA MOTA, ADRIANÓPOLIS, 2008 

PARÂMETRO 
Concentração 

Mínima 
(mg/l) 

Concentração 
Máxima 
(mg/l) 

Portaria MS 
518/04 
(mg/l) 

CONTAMINANTE 
DE INTERESSE 

Arsênio ND < 0,01 0,01 Não 
Bário ND 0,3 0,7 Não 

Cádmio ND 0,001 0,005 Não 

Chumbo ND < 0,01 0,01 Não 

Cobre ND 0,006 2 Não 
Cromo ND ND 0,05 Não 

Mercúrio ND < 0,001 0,001 Não 
Zinco ND 0,2 5 Não 

FONTE: SANEPAR, 2007 

 

4.3.3.1. Considerações sobre água de superfície. 

 
 TABELA 29 - DEFINIÇÃO DE CONTAMINANTE DE INTERESSE PARA ÁGUA SUPERFICIAL 

DO RIO RIBEIRA, ADRIANÓPOLIS, 2008    

PARÂMETRO 
Alto Ribeira 

ate 1996 
Usina 

PLUMBUM – 
IAP,2001 

Pilhas de 
resíduos – 
IAP,2002 

Arsênio NA Não NA 
Cádmio NA Não NA 
Chumbo Sim Não Sim 
Cobre NA Não NA 

Cromo NA Não NA 

Zinco NA Não NA 

 
 
  O estudo de Cunha (2003), com base nos dados da CETESB, afirma 

que as águas superficiais de todo o Alto Vale do rio Ribeira apresentaram 

contaminação expressiva por chumbo até 1997, quando existia intensa 

atividade de mineração e metalurgia. Após esta data não mais foi encontrada 

presença de Chumbo acima dos limites estabelecidos pela legislação vigente. 

O IAP fez duas amostragens em 2001 com resultados positivos para 

Chumbo, Cobre, Cromo e Zinco, e na amostragem de novembro de 2002 

apareceu contaminação por Chumbo em amostra de água do rio Ribeira em 

frente ao depósito de rejeitos, com valor 7,5 vezes superior ao limite, e em 

amostra a 3 Km à jusante, valor de 1,5 vezes superior ao limite.  

Os resultados obtidos do controle de qualidade da SANEPAR no período 

de 2000 a 2007 assinalam que os parâmetros de metais pesados estão de 

acordo com a legislação vigente, no aqüífero superficial de captação da Vila 

Mota. 
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  Diante do exposto, pelos resultados obtidos, considera-se o Chumbo 

como contaminante de interesse em águas superficiais do rio Ribeira, no 

trecho desde em frente à usina PLUMBUM até 3 Km à jusante. 

Além disso, é necessária a realização de análises de água 

superficial do rio Ribeira para todos os contaminantes de interesse, 

considerando que: 

a. Nas análises do IAP-2002, foi encontrado chumbo até 7,5 vezes 

o limite; 

b. Os demais contaminantes de interesse não foram analisados; 

c. Em 2005, foi autorizada pelo IAP a implantação de aterro para as 

pilhas de rejeito, em local mais próximo do leito do rio Ribeira; 

d. Em 2006, houve a movimentação destes resíduos para as 

margens do rio Ribeira. 

 
4.4. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 
4.4.1 RESULTADOS ENCONTRADOS 
 

  O uso exclusivo de poço artesiano (água subterrânea) para o sistema de 

abastecimento de água da Vila Mota operado pela SANEPAR somente ocorreu 

a partir de março de 2007, com o aproveitamento do poço número seis que 

pertencente ao aqüífero Karst com capacidade de vazão de até 90 m³/hora, o 

que supre a atual demanda da Vila Mota que está em torno de 6 m³/hora, 

atendendo atualmente 151 ligações residenciais, 5 ligações públicas e 3 

comerciais. 

             Em cumprimento à legislação vigente do MS para qualidade da água 

de consumo humano, Portaria nº 518/2004, a SANEPAR apresentou o controle 

de qualidade do sistema por ela operado na Vila Mota no período de 2002 a 

outubro de 2007, demonstrado na Tabela 30 com os resultados de amostras de 

água "in natura" e tratada de manancial subterrâneo, utilizadas para consumo 

humano, dos diversos parâmetros de metais pesados. Observa-se que os 

valores dos parâmetros analisados foram menores que os limites estabelecidos 

na legislação vigente. 
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TABELA 30 – CONCENTRAÇÃO DE METAIS PESADOS EM ÁGUA DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DA VILA MOTA, ADRIANÓPOLIS - 2002 A 2007 

 
PARÂMETRO 

Nº de Valor Valor Valor de Referência 

Amostras Mínimo Máximo Portaria MS 518/04 

realizadas mg/l mg/L mg/l 

Arsênio 4 ND < 0,01 0,01 

Bário 4 ND 0,077 0,7 

Cádmio 4 ND 0,001 0,005 

Chumbo 9 ND 0,007 0,01 

Cobre 4 ND 0,008 2 

Cromo 1 ND ND 0,05 

Mercúrio 4 ND ND 0,001 

Zinco 4 ND 0,109 5 
Fonte: SANEPAR, 2007 

 

O abastecimento de água da Vila Capelinha é realizado por soluções 

alternativas, predominando formas individuais através de poços rasos e fontes 

de encostas que são canalizadas até os domicílios. Não se dispõe de dados 

de controle de qualidade destas águas de forma sistematizada. Em março 

de 2001 o IAP amostrou água de dois poços rasos domiciliares na região, 

apresentando os resultados descritos na tabela 31.  

 
TABELA 31- CONCENTRAÇÃO DE METAIS PESADOS EM ÁGUA DE POÇOS RASOS DE 

USO DOMICILIAR  - ADRIANÓPOLIS, 2001 

 
PARÂMETRO 

Poço Raso Poço Raso 
 

Valor de Referência 

Vila Motta Vila Capelinha Portaria MS 518/04 mg/l 

Arsênio <0,005 <0,005 0,01 

Chumbo 0,01 0,01 0,01 

Cobre <0,008 0,157 2 

Cromo <0,02 0,02 0,05 

Zinco   0,04 0,03 5 

pH 4 ND 0,001 
Fonte: IAP 2001 

 
 
4.4.2. DEFINIÇÃO DOS CONTAMINANTES DE INTERESSE PARA 

ÁGUA SUBTERRÂNEA 
 
             Foram utilizados resultados do controle da qualidade da água da 

SANEPAR de 3 poços profundos da Vila Mota no período de 2002 a 2007, 

quando foram coletadas entre 4 a 9 amostras, dependendo do parâmetro 

analisado, não excedendo os valores de referência para nenhum dos metais 
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pesados analisados. Foi utilizado também o resultado de análise de 2 poços 

rasos, um na Vila Mota e outro na Capelinha realizada uma única vez pelo IAP 

em 2001, apresentando resultado para o Chumbo no valor limite em relação ao 

valor de referência (0,01 mg/l). 

             Para avaliação dos resultados das análises de metais em águas 

subterrâneas foram utilizados, como valores de referência, os padrões de 

potabilidade da Portaria 518/2004 do MS.  

Na tabela 32, abaixo são apresentadas as concentrações mínima e máxima 

encontradas para os diversos parâmetros e os seus respectivos valores de 

referência.  

 

TABELA 32 - DEFINIÇÃO DOS CONTAMINANTES DE INTERESSE EM ÁGUA 
SUBTERRÂNEA – ADRIANÓPOLIS, 2008 

PARÂMETRO 
Concentração 

Mínima 
(mg/l) 

Concentração 
Máxima 
(mg/l) 

Portaria MS 
518/04 
(mg/l) 

CONTAMINANTE 
DE INTERESSE 

Arsênio ND < 0,01 0,01 Não 
Bário ND 0,077 0,7 Não 

Cádmio ND 0,001 0,005 Não 

Chumbo ND 0,01 0,01 Sim 

Cobre ND 0,157 2 Não 
Cromo ND ND 0,05 Não 

Mercúrio ND ND 0,001 Não 
Zinco ND 0,109 5 Não 

FONTE: IAP, 2001 e SANEPAR, 2007. 

 

4.4.2.1. Considerações sobre água subterrânea. 
             

Os resultados da SANEPAR demonstram que o Sistema de 

Abastecimento de Vila Mota não apresenta contaminação para os parâmetros 

analisados  

           Porém, os resultados obtidos para poços rasos em Vila Mota e 

Capelinha assinalaram que houve interferência da escória disposta de maneira 

inadequada durante os anos de funcionamento da usina. 

Desta forma, deve-se realizar análise dos poços rasos nestas 

localidades, com o objetivo de confirmação destes resultados, e caso 

confirmado, indicar o fechamento dos mesmos. 

Como precaução é recomendável o monitoramento com maior 

freqüência da qualidade das águas captadas para abastecimento público. 
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4.5. ALIMENTOS 

 

4.5.1. VALORES DE REFERÊNCIA PARA ALIMENTOS 

Como valores de referência para avaliação dos dados sobre metais 

pesados em alimentos foram utilizados os limites estabelecidos pelo Decreto 

Lei nº 55.871, de 26 de março de 1965 e Portaria do MS nº 685, de 27 de 

agosto de 1998, estas legislações são baseadas em referências internacionais, 

inclusive o Codex Alimentarius da FAO e da OMS, conforme tabela 33. 

 
 
TABELA 33 - VALORES DE REFERÊNCIA PARA METAIS PESADOS EM ALIMENTOS 

(HORTALIÇAS, PESCADOS, LEITE E OVOS) 

PARÂMETRO 

Hortaliças, 
leguminosas 

Raízes e tubérculos 
(mg / Kg) 

Pescado 
(mg / Kg) 

Leite 
(mg / Kg) 

Ovos 
(mg / Kg) 

 

Arsênio 1,00* 1,00** 0,10** 1,00** 
Cádmio 1,00* 1,00** 1,00* 1,00* 

Chumbo 0,50* 2,00** 0,05** 0,10* 

Cobre 10,00** 30,00* 2,00** 30,00* 
Cromo 0,10* 0,10* 0,10* 0,10* 

Mercúrio 0,01* 0,05** 0,01* 0,01* 
Zinco 50,00* 50,00* 50,00* 50,00* 

Nota: * Decreto Lei n° 55.871 de 26 de março de 1965 
         ** Portaria MS n° 685 de 27 de agosto de 1998 

 

 
4.5.2. RESULTADOS ENCONTRADOS 

 
Em 2002, o Governo do estado do Paraná, por meio da SEAB, da SESA 

e da SEMA, realizou coletas e análises de amostras de alimentos produzidos 

localmente e consumidos pela população.  

Em 2001, foi realizada análise de leite para diversos metais, de um 

animal de chácara localizada a jusante da usina que detectou concentração de 

chumbo acima do limite do valor de referência (Tabela 34). 

Já a coleta de 14 amostras de leite em oito propriedades de Vila Mota e 

Capelinha detectou que 12 amostras estavam abaixo do limite de detecção 

(0,05 mg/l) e duas apresentaram concentrações acima dos valores de 

referência, sendo de 0,067mg/l e 0,055mg/l para o parâmetro Chumbo.  
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TABELA 34 – CONCENTRAÇÃO DE METAIS NO LEITE DE BOVINO EM CHÁCARA A 
JUSANTE DA PLUMBUM – ADRIANÓPOLIS, 2001 

Parâmetros (mg/l) Pb Cd Cr Cu Zn 

Resultado da amostra 0,07 <0,01 <0,07 0,08 36,40 
Limite legal Portaria 
MS 685/98 e Decreto 
55.871/65 

0,05 1,00 0,10 2,00 50,00 

Fonte: IAP, 2001 
 
 

Na área situada no entorno da antiga refinaria, ainda hoje é possível 

observar a existência de gado leiteiro, que tem acesso às instalações da usina 

e ao aterro de rejeitos (figura 31). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 31 – Gado na área da usina, em local contendo rejeitos 

 
 
 

Para hortaliças e tubérculos as amostras foram analisadas na forma de 

sua coleta, ou seja, sujas de terra e poeira, sem limpeza prévia. Os resultados 

apresentaram concentrações de Chumbo de 10,06 mg/kg para alface, 74,38 

mg/kg para cebolinha, 6,83 mg/kg para mandioca e 30,13 mg/kg para folhas de 

manga. Todas as amostras encontram-se acima do valor de referência. 

  Amostras de ovos foram coletadas em 2002, em 4 propriedades e os 

resultados apontaram que em duas propriedades as concentrações de Chumbo 

(0,26 e 0,1 mg/kg) excederam os valores de referência (0,10 mg/kg). 

Dados de 2004 e 2005, resultantes da análise de alimentos consumidos 

pelas populações, revelaram que, com exceção do leite e milho, as 

concentrações de Chumbo em ovos e em várias espécies de verduras e de 
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legumes, colhidos nas hortas das comunidades próximas da refinaria, 

excedem os limites estabelecidos pela legislação brasileira (LAMMOGLIA 

et al, 2005) 

Em julho de 2004 e fevereiro de 2005 Lammoglia et al (2005) coletou 39 

amostras de alimentos (verduras, raízes, tubérculos, grãos, ovos e leite) em 

Adrianópolis e no Bairro da Serra (Iporanga - São Paulo). Os resultados 

analíticos indicaram que em Vila Mota (Adrianópolis), as amostras de verduras, 

raízes, ovos, tubérculos e rizomas apresentaram concentração de Chumbo 

acima dos valores permitidos pela legislação brasileira. (Tabela 35). 

 
TABELA 35 - CONCENTRAÇÕES DE ARSÊNIO E CHUMBO EM ALIMENTOS DA VILA MOTA 

– ADRIANÓPOLIS, 2005.  

Amos
tra 

Alimento 

Concentra
ção (As)  

alimentos 
(ppm) 

Concentra
ção Pb em 
alimentos 

(ppm) 

Limite Máximo de 
Tolerância (mg/kg)** 

As Pb 

1 Ovo (Gallus spp) N.D. 0,20 1 0,1 

2 

Alface (Lactuta sativa) N.D. 1,17 1 0,5 

Cenoura (Daucus carot) N.D. 0,58 1 0,5 

Alfavaca (Ocimum basilicum) N.D. 30,79 1 0,5 

Couve (Brassica oleracea) N.D. 0,87 1 0,5 

Manjerona (Orig. majorana) N.D. 7,03 1 0,5 

Milho (Zea mays) N.D. 0,03 1 0,5 

Mandioca (Manihot esculenta) 0,135 2,18 1 0,5 

3 

Alface (Lactuta sativa) N.D. 2,96 1 0,5 

Mandioca N.D. 13,38 1 0,5 

Rabanete (Raphanus sativus) N.D. 1,60 1 0,5 

4 

Couve  N.D. 0,54 1 0,5 

Mandioca N.D. 5,21 1 0,5 

5 

Ovo (Gallus spp) N.D. 0,18 1 0,1 

Manjerona  N.D. 1,76 1 0,5 

Alfavaca N.D. 0,80 1 0,5 

6 Leite (Bos spp) N.D. 0,02 0,1 0,05 

7 Leite (Bos spp) N.D. 0,02 0,1 0,05 
Fonte Lammoglia et al (2005) 
Nota: ND - abaixo do limite de quantificação do método 
         Limite de quantificação do método para alimentos: 0,1mg/kg.  
         **Portaria n° 685, de 27 de agosto de 1998 SVS/MS para ovos e leite e decreto-lei n°   55871 de 26 

de março de 1965 da SVS para outros. 
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Nas figuras 32 e 33 observa-se cultivo de horta no interior da usina da 

PLUMBUM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 32 – Horta no interior da usina (2007)      Figura 33 – Detalhe da horta 

 
 
 
4.5.2.1. Peixe 

 
           A única amostra de peixe obtida para este estudo foi coletado no rio 

Ribeira e analisada pelo IAP, em março de 2001, 3 Km à jusante da área de 

resíduos depositados pela empresa, cujos resultados encontram-se na Tabela 

36. 

 
TABELA 36 – CONCENTRAÇÃO DE METAIS NO PEIXE COLETADO NO RIO RIBEIRA A 3 

KM A JUSANTE DA PLUMBUM – ADRIANÓPOLIS, 2001  

Parâmetros (mg/l) Pb Cd Cr Cu Zn 

Resultado da amostra <0,20 <0,05 <0,50 3,7 21,80 
Limite legal Portaria 
MS 685/98 e Decreto 
55.871/65 
 

2 1 0,10 30 50 

Fonte: IAP, 2001 
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4.5.2.2. Vegetação 

 
Tendo em vista a existência de pequenas criações de animais 

herbívoros nos locais estudados que servem como alimentos da população, 

foram realizadas coletas de gramíneas utilizadas como pasto. A SEAB coletou 

e analisou 16 amostras de pastagem em sítios da Vila Mota e Capelinha e 

encontrou resíduos de chumbo em 3 delas, com valores de 6,26 mg/Kg, 14,4 

mg/Kg e 15,2 mg/Kg. Nestas 16 amostras foram analisados os parâmetros 

Cobre, Cromo e Zinco que apresentaram resíduos em todas amostras e 

Cádmio que apresentou resíduos em 10 amostras.  

O IAP coletou e analisou para diversos parâmetros de metais pesados 

uma amostra de capim na pastagem de uma chácara, cujos resultados 

encontram-se na Tabela 37.  

 
TABELA 37 – CONCENTRAÇÃO DE METAIS NA GRAMÍNEA DE PASTO DE UMA CHÁCARA 

À JUSANTE DA PLUMBUM – ADRIANÓPOLIS, 2001 

Parâmetros (mg/Kg) Pb Cd Cr Cu Zn 

Resultado da amostra 201 0,60 2,30 32,85 703 
Fonte: IAP, 2001 

                
                      

Não existe limite legal de fitotoxicidade para metal pesado, específico 

para o vegetal coletado. Assim, considerando-se que foi constatada presença 

de metais na parte aérea da planta, pode-se concluir que houve absorção e 

transporte de metais pesados das raízes até as folhas, demonstrando potencial 

de risco de contaminação cumulativa por meio da ingestão pelos animais.                  

O Estudo Pericial Cunha & Araujo (2001), citado no Estudo de Avaliação 

de Risco à Saúde Humana de Santo Amaro da Purificação/BA, encontrou em 

amostras de gramínea na área da PLUMBUM, concentrações de 85,0 µg/g e 

de 41,3 µg/g, para Chumbo e Cádmio, respectivamente. As concentrações 

encontradas por Costa (2001) são menores (Chumbo: 30,2 µg/g, e de Cádmio: 

0,3 µg/g). A autora, citando outros estudos, sugere 1 µg/g para chumbo, e de 

0,3 µg/g para cádmio, como limites para concentrações em gramíneas de áreas 

não contaminadas. 
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4.5.3. DEFINIÇÃO DOS CONTAMINANTES DE INTERESSE PARA 
ALIMENTOS 
TABELA 38 - DEFINIÇÃO DOS CONTAMINANTES DE INTERESSE EM AMOSTRA DE 

PEIXE, RIO RIBEIRA – ADRIANÓPOLIS, 2001 

PARÂMETRO 
Concentração 

Encontrada 
(mg/Kg) 

Decreto Lei 55.871 e 
Port. 685/98 MS 

(mg/Kg) 

CONTAMINANTE 
DE INTERESSE 

Arsênio NA 1,0 NA 
Cádmio <0,05 1,0 Não 
Chumbo <0,20 2,0 Não 
Cobre 3,7 30,00 Não 

Cromo <0,5 0,10 NC 
Mercúrio NA 0,05 NA 

Zinco 21,8 50,00 Não 
Nota: NA - não analisado. 
          NC – não classificável.  
          *uma amostra de PEIXE coletada a 3km a jusante da PLUMBUM no rio Ribeira 

  
Ressalta-se que apenas uma amostra de peixe foi coletada e analisada, 

ainda assim não contemplando todos os contaminantes considerados de 

potencial interesse e não informando a espécie de peixe analisada. Dessa 

forma, pode-se considerar essa amostra como um indicativo para a 

necessidade de novos estudos uma vez que os parâmetros Cobre e Zinco 

foram detectados e, principalmente, considerando a dieta alimentar da 

população ribeirinha.        

 
TABELA 39 - DEFINIÇÃO DOS CONTAMINANTES DE INTERESSE EM GRAMÍNEA DE 

PASTO, AMOSTRADA EM CHÁCARA A JUSANTE DA PLUMBUM 

PARÂMETRO 
Concentração 

Encontrada 
(mg/Kg) 

COSTA,2001 
(mg/Kg) 

 

CONTAMINANTE DE 
INTERESSE 

Arsênio NA - NA 
Cádmio 0,60 0,3 Sim 

Chumbo 201 1,0 Sim 

Cobre 32,85 - NC 

Cromo 2,30 - NC 
Mercúrio NA - NA 

Zinco 703 - NC 
Nota: NA - Não analisado 
          NC – não classificável. 

 

Conforme já mencionado, a matriz gramínea é importante fonte de 

alimentação para animais que habitam a região deste estudo e servem como 

alimento da população local. Considerando não haver valor de referência 

internacional para este tipo de vegetal, e comparando com outros estudos 

similares, pode-se considerar como contaminante de interesse o Cádmio e o 
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Chumbo, não deixando de prestar uma atenção especial para Cobre e 

Zinco. 

 TABELA 40– DEFINIÇÃO DE CONTAMINANTES DE INTERESSE EM ALIMENTOS DA VILA 
MOTA – ADRIANÓPOLIS, 2008  

Alimento 

CONTAMINANTE DE INTERESSE 
 

Arsênio Chumbo 

Ovo (Gallus spp) Não Sim 

Alface (Lactuta sativa) Não Sim 

Cenoura (Daucus carot) Não Sim 

Alfavaca (Ocimum basilicum) Não Sim 

Couve (Brassica oleracea) Não Sim 

Manjerona (Origanum majorana) Não Sim 

Milho (Zea mays) Não Não 

Mandioca (Manihot esculenta) Não Sim 

Rabanete (Raphanus sativus) Não Sim 

 

O Chumbo foi considerado contaminante de interesse para ovo, 

alface, cebolinha, cenoura, alfavaca, couve, rabanete, manjerona e 

mandioca. Apenas a matriz milho não apresentou resultado acima do VR. Para 

nenhuma destas matrizes foram encontradas concentrações para Arsênio, os 

demais contaminantes de interesse não foram analisados. 

 

 
TABELA 41 - DEFINIÇÃO DOS CONTAMINANTES DE INTERESSE EM LEITE BOVINO, 

AMOSTRADO NA VILA MOTA E CAPELINHA – ADRIANÓPOLIS, 2008 

PARÂMETRO 

Concentração 
Mínima 
(mg/Kg) 

Concentração 
Máxima 
(mg/Kg) 

Decreto Lei 
55.871 e Port. 

685/98 MS 
(mg/Kg) 

CONTAMINANTE DE 
INTERESSE 

Arsênio NA NA 0,10 NA 
Cádmio <0,01 <0,01 1,00 Não 
Chumbo 0,015 0,07 0,05 Sim 

Cobre 0,08 0,08 2,00 Não 

Cromo <0,07 <0,07 0,10 Não 

Mercúrio NA NA 0,01 NA 
Zinco 36,40 36,40 50,00 Não 

 Nota: NA - Não analisado 

 
Conforme se observa em resultados obtidos o metal Chumbo 

apresenta concentração acima do valor de referência sendo considerado 

contaminante de interesse. Os metais Arsênio e Mercúrio não foram 

analisados. 
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4.6. SEDIMENTO 

 

4.6.1. VALORES DE REFERÊNCIA PARA SEDIMENTOS 

 

Como valores de referência foram utilizados os “níveis limites de efeito” 

(TELs=Threshold effects), utilizados pela United States Environmental 

Protection Agency - USEPA (1996) em suas avaliações. Os valores limites 

propostos são apresentados na tabela 42.  

 
TABELA 42 - VALORES DE REFERÊNCIA PARA METAIS PESADOS “NÍVEIS 

LIMITES DE EFEITO” PARA SEDIMENTOS. 

PARÂMETRO 
USEPA -1996 

TELs  = Threshold effects levels (μg/g) 

Arsênio 7,24 
Cádmio 0,676 
Chumbo 30,2 
Cobre 18,7 

Mercúrio 0,13 
Níquel 15,9 
Zinco 124 

 FONTE: USEPA,1996. 

 
 
 
 
4.6.2. RESULTADOS ENCONTRADOS 

 
Segundo Lopes (2005), os rejeitos do minério jogados dentro das 

drenagens e/ou estocados nas suas margens, associados a fortes desníveis 

topográficos e a freqüentes chuvas torrenciais, foram os responsáveis pelo 

enriquecimento dos sedimentos do rio Ribeira desde a mina do Rocha, no 

Paraná, até sua foz, no complexo estuarino de Iguape-Cananéia, no litoral sul 

paulista. 

Segundo Cunha (2003), a comparação com estudos anteriormente 

realizados (Eisynk, 1988; Eysink, 1991; CETESB, 2000) demonstrou tendência 

decrescente desses valores, sinalizando que o fechamento da refinaria foi fator 

importante para diminuição da concentração do metal no ambiente aquático.  

Os dados da tabela 43 fazem parte do banco de dados da Minerais do 

Paraná – MINEROPAR, foram coletados em sedimentos no rio Ribeira – em 

lençol superficial, de 1973 a 1985. 



AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA POR EXPOSIÇÃO AOS RESÍDUOS DA PLUMBUM NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS – PR 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE / SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ     101 

TABELA 43 – CONCENTRAÇÃO DE CHUMBO, COBRE E ZINCO EM SEDIMENTOS NA 
REGIÃO DA METALÚRGICA DA PLUMBUM, ADRIANÓPOLIS- PR  

 
Amostra 

 
Concentração 

Pb (ppm) 

 
Concentração 

Cu (ppm) 

 
Concentração 

Zn (ppm) 

 
Concentração 

As (ppm) 

AN0068 45 15 40  
AM0120 10 55 60  

AG0134 1,50 50 60  
FA0110 1,5 4 NA  
AM0057 10 8   
LC3024 NA NA NA 10 
LC3025 NA NA NA 9 
LC3036 NA NA NA 24 

VR – EPA (TES) 
mg/kg 

30,2 18,7 124 ND 

  Fonte Mineropar, 1995 

  
Segundo Corsi et al. (2003), o aporte dos metais explorados nas jazidas 

(Chumbo, Prata e Zinco) ou a eles associados (Ferro-Arsênio-Antimônio) para 

a rede de drenagem local e regional foi identificado em praticamente todas as 

áreas mineradas, com destaque para as áreas das minas Furnas e Rocha, 

Perau, Canoas e Barrinha e para todo o trecho intermediário-inferior do rio 

Ribeira do Iguape, atingindo o Complexo Estuarino Lagunar de Iguape-

Cananéia-Paranaguá. (EYSINK et al., 1991; FERREIRA, 1994 e MACEDO, 

1993). 

No trabalho desenvolvido por Corsi e Landim (2003) foram encontrados 

teores de chumbo >600 ppm e zinco ≥135 ppm na bacia do Ribeirão Perau, 

mostrando a influência das pilhas de rejeitos e da zona mineralizada na área. 

No Ribeirão Canoas os maiores valores encontrados foram Chumbo >200 ppm 

e zinco >95 ppm. No Ribeirão Grande, em pontos a jusante do Ribeirão Perau, 

os teores de Chumbo foram >1400 ppm e zinco >110 ppm. Portanto estes 

autores concluíram que “o Chumbo e o Zinco nos sedimentos de corrente do 

Ribeirão Grande apresentam teores médios acima do background regional, 

principalmente onde a influência da mineração é direta”. As minas Perau e 

Barrinha fornecem os teores mais altos de Chumbo e Cobre para o Ribeirão 

Grande e conseqüentemente para o rio Ribeira do Iguape, em função do 

estado de abandono e da ausência de recuperação ambiental. 

A MINEROPAR pesquisou na região da Mina do Rocha, de 1973 a 1985 

os metais pesados em sedimento no rio Ribeira, em amostras coletadas no 
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lençol superficial com a mão (Tabela 44). Hoje estes dados compõem o banco 

de dados do órgão de pesquisa. 

 
TABELA 44 - CONCENTRAÇÃO DE CHUMBO, COBRE E ZINCO EM SEDIMENTOS NA 

REGIÃO DA MINA DO ROCHA, ADRIANÓPOLIS- PR  

CODIGO DA 
AMOSTRA 

Concentração Pb 
(ppm) 

 
Concentração Cu 

(ppm) 

 
Concentração Zn 

(ppm) 

TB0460 110 23 45 

TB0634 410 30 30 

TB0635 1000 45 35 

Valor de Referência – 
EPA (TES) mg/kg 

30,2 18,7 124 

Fonte Mineropar, 1973 a 1985. 

 
 

4.6.3. DEFINIÇÃO DOS CONTAMINANTES DE INTERESSE PARA 
          SEDIMENTOS. 

 
 

 Conforme se observa na Tabela 45, em resultados obtidos os metais 

Chumbo e Cobre apresentam concentração acima do valor de referência 

sendo considerado contaminante de interesse, sendo que, o metal  Zinco 

apresentou valor abaixo do valor de referência. Ressaltamos que os metais 

Arsênio, Cádmio, Cromo e Mercúrio não foram analisados. 

 

TABELA 45 - DEFINIÇÃO DOS CONTAMINANTES DE INTERESSE EM SEDIMENTOS NA 
REGIÃO DA METALÚRGICA DA PLUMBUM, ADRIANÓPOLIS- PR, 2008  

PARÂMETRO 
Concentração 

Mínima 
(mg/Kg) 

Concentração 
Máxima 
(mg/Kg) 

Valor de 
Referência 

USEPA (mg/kg) 

CONTAMINANTE 
DE INTERESSE 

Arsênio NA NA 7,24 NA 
Cádmio NA NA 0,676 NA 
Chumbo 1,5 45 30,2 Sim 

Cobre 4 55 18,7 Sim 

Cromo NA NA - NA 
Mercúrio NA NA 0,13 NA 

Zinco 40 60 124 Não 
 Nota: NA - Não analisado 

   

     
 
 
 
 
 



AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA POR EXPOSIÇÃO AOS RESÍDUOS DA PLUMBUM NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS – PR 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE / SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ     103 

TABELA 46 - DEFINIÇÃO DOS CONTAMINANTES DE INTERESSE EM SEDIMENTOS NA 
REGIÃO DA MINA DO ROCHA, ADRIANÓPOLIS- PR, 2008  

PARÂMETRO 

Concentração 
Mínima 
(mg/Kg) 

Concentração 
Máxima 
(mg/Kg) 

Valor de 
Referência – 

USEPA 
(mg/kg) 

CONTAMINANTE 
DE INTERESSE 

Arsênio NA NA 7,24 NA 
Cádmio NA NA 0,676 NA 
Chumbo 110 1000 30,2 Sim 

Cobre 23 45 18,7 Sim 

Cromo NA NA - NA 
Mercúrio NA NA 0,13 NA 

Zinco 30 45 124 Não 
 Nota: NA - Não analisado 

 
Conforme se observa em resultados obtidos, os metais Chumbo e 

Cobre apresentam concentração acima do valor de referência sendo 

considerados contaminantes de interesse, sendo que, o metal Zinco 

apresentou valor abaixo do valor de referência. Ressalta-se que os metais 

Arsênio, Cádmio, Cromo e Mercúrio não foram analisados. Observa-se na 

tabela 46 que os resultados dos sedimentos na região da Mina do Rocha 

foram mais expressivos que os da região da Metalúrgica 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da avaliação dos vários estudos existentes foram identificados 

como contaminantes de interesse para os diversos compartimentos ambientais 

o Cádmio, Chumbo, Cobre e Zinco, conforme Tabela 47 abaixo. 

 

TABELA 47  - DEFINIÇÃO DOS CONTAMINANTES DE INTERESSE POR COMPARTIMENTO 
AMBIENTAL A PARTIR  DOS ESTUDOS EXISTENTES, ADRIANOPOLIS, 2008. 
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Arsênio Não NA Não Não Não Não Não NA NA NA NA 
Bário NA NA NA Não Não Não NA Não NA NA NA 

Cádmio Sim NA Não Não Não Não NA NA Não Sim NA 
Chumbo Sim Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Não Sim Sim 
Cobre Sim NA Não Não Não Não NA Não Não NC Sim 

Cromo Não NA Não Não Não Não NA Não NC NC NA 
Mercúrio NA NA NA Não Não Não NA NA NA NA NA 
Níquel NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Zinco Sim NA Não Não Não Não NA Não Não NC Não 

Nota: NA - Não analisado    NC – Não classificável. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os metais pesados, de um modo geral, têm grande afinidade por 

grupamentos orgânicos contidos em frações do solo e sedimentos e de tecidos 

biológicos, que lhe conferem as propriedades de acumulação e magnificação na 

cadeia alimentar e persistência no ambiente. 

O processo de biomagnificação transforma concentrações consideradas 

baixas em concentrações tóxicas para diferentes espécies da biota e para o 

homem. A persistência, outra característica dos metais pesados, garante os efeito 

ao longo do tempo, mesmo depois de interrompidas as emissões. 

Solos e sedimentos argilosos imobilizam com maior eficiência os metais 

pesados do que os solos e sedimentos arenosos. Cádmio e Zinco apresentam 

maior mobilização, migrando para profundidades maiores em solo, ou para a 

coluna d’água em ambientes aquáticos. 

 
1. Chumbo 
 

Geralmente pressupõe-se que metais de fontes antropogênicas, 

principalmente os originados de processos de combustão, estão presentes no ar 

na forma de óxidos.  A formação de sulfatos pode ocorrer em ambientes onde 

ocorra simultaneamente  a emissão de gases SOx.  

Um fator determinante para o transporte do Chumbo emitido pelos processos 

metalúrgicos é a distribuição do tamanho de partícula. As partículas maiores que 

2µm tendem a se depositar mais rapidamente nas proximidades da fonte de 

emissão. No entanto, a National Academy of Sciences - NAS (1980), como base 

para projeções, recomenda o uso de uma velocidade de deposição média de 

0,6cm/s e um tempo de residência atmosférica média de 10 dias. Para o caso 

específico de Adrianópolis, isto pode representar uma maior área de deposição 

nas proximidades da usina. 

O acúmulo do Chumbo na maioria dos solos depende do nível de 

deposição atmosférica. Em solos, o Chumbo divalente apresenta forte afinidade 

com substâncias húmicas, formando compostos orgânicos estáveis. Além disso, o 

chumbo também pode ser imobilizado por processos de troca iônica com óxidos 
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hidróxidos de Ferro e Manganês (OLSON and SKOGERBOE, 1975). Desta forma, 

somente uma pequena parcela é transportada pelas águas superficiais ou 

subterrâneas (USEPA, 1986). Isto, aparentemente, pode ser observado nos 

resultados obtidos nos solos próximos à PLUMBUM, onde foram constatadas 

concentrações de chumbo acima do limite.  

Em solo, o Chumbo tem a tendência para complexar e precipitar, e sua 

transformação depende do tipo de solo. Em solos com alto teor de matéria 

orgânica e pH entre 6 e 8, o chumbo pode formar complexos orgânicos insolúveis 

Caso o solo apresente menos matéria orgânica na mesma faixa de pH, pode 

ocorrer a formação de óxidos hidróxidos ou o Chumbo pode precipitar como 

carbonato ou fosfato. Na faixa de pH entre 4 e 6, os complexos orgânicos de 

Chumbo tornam-se solúveis, percolando ou sendo absorvidos pelas plantas 

(USEPA, 1986).  

Em estudos realizados nas proximidades de áreas com solos contaminados 

nos Estados Unidos, a ATSDR (1995), encontrou concentrações médias de 

chumbo em solo superficial variando entre 317 e 529 mg/Kg, e em amostras de 

poeira nas residências, concentrações de chumbo variando entre 206 e 469 

mg/Kg. 

A concentração de Chumbo nas águas superficiais é dependente do pH, 

salinidade e da temperatura. Nos ambientes aquáticos, a forma divalente (Pb2+) é 

a mais estável. O Chumbo tem a tendência de formar compostos de baixa 

solubilidade com uma grande quantidade de ânions normalmente encontrados em 

águas naturais, tais como hidróxidos, carbonatos, sulfatos e fosfatos, que 

possuem baixa solubilidade e tendem a precipitar (MUNDELL et al., 1989). Por 

esta razão, uma parcela significante do Chumbo nas águas dos rios encontra-se 

não dissolvido, formada por partículas coloidais ou maiores, incorporadas em 

outros componentes do material particulado.  

O movimento vertical do Chumbo e seus compostos inorgânicos, do solo 

para as águas subterrâneas, por lixiviação é muito lento sob a maioria das 

condições naturais, exceto para condições de acidez elevada (NSF, 1977). 
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Apesar da biodisponibilidade do Chumbo para plantas em solo ser 

relativamente baixa, devido à forte ligação à matéria orgânica, a possibilidade de 

absorção pelas plantas aumenta em solos com baixo pH e reduzido teor de 

matéria orgânica.  

Elevados níveis de chumbo em sangue de bovinos foram encontrados em 

áreas de pastagem nas proximidades de uma metalúrgica de Chumbo. Porém não 

foram constatadas implicações quanto à qualidade da carne desses animais para 

consumo humano (NEUMAN and DOLLHOPF, 1992). 

 
2. Cádmio 
 

Os compostos de Cádmio mais comumente encontrados na atmosfera 

(óxido, sulfato, cloreto) são estáveis e não estão sujeitos a reações fotoquímicas 

(KEITZ, 1980). Sulfeto de Cádmio pode sofrer reação de fotólise formando sulfato 

de Cádmio em aerossóis aquosos (KONIG et al. 1992). 

 A deposição atmosférica de Cádmio (seca ou úmida) representa 

contribuição importante para o acúmulo deste metal em solo em áreas próximas a 

fontes de emissão (MIELKE et al. 1991). Emissões atmosféricas de Cádmio 

emitido por processos de alta temperatura são geralmente associadas com 

partículas pequenas (<10 µm), facilmente inaláveis, suscetíveis de transporte a 

longas distâncias, e com tempo de residência atmosférica entre 1 e 10 dias 

(KEITZ, 1980). 

A contaminação de solos pelo Cádmio preocupa, pois o Cádmio é 

absorvido eficientemente pelas plantas e, desta forma, penetra na cadeia trófica 

do homem e de animais, concentrando-se no fígado e rins dos animais que se 

alimentam dessas plantas (ELINDER, 1985). Solos ácidos aumentam a absorção 

de Cádmio pelas plantas (ELINDER, 1992). A alcalinização do solo, por exemplo, 

através de calagem, aumenta a adsorção do Cádmio pelo solo e diminui sua 

biodisponibilidade (HE and SINGH, 1994). 

A concentração de Cádmio no solo superficial é geralmente o dobro dos níveis 

encontrados no subsolo, concentrado-se nos 15 cm superficiais (PIERCE et al, 

1982).  



AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA POR EXPOSIÇÃO AOS RESÍDUOS DA PLUMBUM NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS – PR 

 

 

                                                 MINISTÉRIO DA SAÚDE / SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ 

 
108 

A concentração do Cádmio em água é inversamente proporcional ao pH e 

ao teor de matéria orgânica. Devido a somente existir em água no estágio de 

oxidação +2, o Cádmio não sofre grande influência pelo potencial de oxi-redução 

da água (CALLAHAN et al., 1979). O Cádmio na forma iônica aparenta ser a forma 

mais tóxica e se constitui na forma prevalente em ambientes aquáticos de baixa 

salinidade (SPRAGUE, 1986).  

Apesar das formas solúveis poderem migrar em águas, o Cádmio é de 

relativa pouca mobilidade pela formação de complexos insolúveis ou por sua 

fixação nos sedimentos, resultando em baixas concentrações, geralmente inferior 

a 1 µg/L (ELINDER, 1985).  

A precipitação e adsorção na superfície de componentes minerais, óxidos 

hidróxidos de metais e matéria orgânica são os processos mais importantes de 

remoção do Cádmio pelos sedimentos. Os ácidos húmicos são os principais 

componentes responsáveis pela adsorção, que aumenta com o aumento do pH. 

Na maioria das águas superficiais, a afinidade para a formação de complexos 

ligantes com Cádmio observa a seguinte ordem: ácidos húmicos > CO3
2- > OH- > 

Cl- > SO4
2- (CALLAHAN et al., 1979). 

Por outro lado, cádmio é mais móvel em ambientes aquáticos que a maioria dos 

metais pesados (por exemplo: Chumbo).  

Tanto os organismos aquáticos quanto os terrestres podem bioacumular o 

Cádmio. A concentração de Cádmio em animais marinhos pode chegar a ser 

centenas ou até milhares de vezes maior que a concentração de Cádmio na água 

(CALLAHAN et al., 1979). 

A acumulação de Cádmio também tem sido observada em pastagens e 

plantações, em minhocas, em aves domésticas, em gado, cavalos e animais 

silvestres. Os níveis de concentração de Cádmio nas plantações dependem da 

absorção radicular e foliar, bem como da deposição de material particulado 

suspenso. He & Singh (1994) relatam que a acumulação de Cádmio nos vegetais 

diminui na seguinte ordem: vegetais folhosos > tubérculos > cereais. No mesmo 

estudo, os autores também concluíram que o tipo de solo também afeta a 

absorção de cádmio pelas plantas. Em solos com a mesma concentração, o 
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Cádmio se mostrou mais solúvel e mais disponível para as plantas em solos 

arenosos que em solos argilosos. Thornton (1992) assinala que o Cádmio 

apresenta maior mobilidade e biodisponibilidade em solos não calcáreos que em 

solos calcáreos. 

Sprague (1986) realizou uma revisão de estudos sobre a concentração de 

Cádmio em moluscos e crustáceos marinhos. As concentrações avaliadas foram 

em base de peso seco. Mariscos apresentaram teores relativamente baixos, entre 

0,5 e 1,0 μg Cd/g. Em águas poluídas, a média das concentrações de Cádmio  em 

ostras foi de 18 μg Cd/g, enquanto que em mariscos foi de somente 2,7 μg Cd/g. 

 
3. Zinco 

 
O Zinco é um elemento comumente encontrado na crosta terrestre. As 

emissões antropogênicas são maiores que as naturais, provenientes das 

atividades minerais, metalúrgicas e de produtos contendo Zinco. 

As maiores emissões de Zinco para o solo são os resíduos (escória) e 

efluentes metalúrgicos, bacias de rejeitos da mineração, cinzas de processos de 

combustão, e o uso de produtos comerciais, tais como, preservantes de madeira e 

fertilizantes a base de Zinco.  

Apesar de sua forte ligação ao solo, processos de lixiviação têm sido 

observados em áreas de deposição. Contaminações mais severas são reportadas 

nas proximidades de fontes de emissão.   

O Zinco é capaz de formar complexos com muitos ligantes orgânicos e 

inorgânicos. A atividade biológica inibe a mobilidade do Zinco em ambientes 

aquáticos, já que a biota contém relativamente pouco Zinco em comparação com 

os teores encontrados nos sedimentos. A bioconcentração do Zinco é moderada 

em ambientes aquáticos, sendo maior em crustáceos e em espécies bivalves que 

em peixes. O Zinco não se concentra em plantas, nem apresenta biomagnificação 

através da cadeia trófica terrestre. Em condições anaeróbicas, e na presença de 

sulfetos, a precipitação do Zinco limita sua mobilidade. A mobilidade do Zinco em 

solo é determinada pelos mesmos fatores que influenciam seu transporte em 
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ambientes aquáticos, ou seja, a solubilidade de seus compostos, pH e salinidade 

(CLEMENT, 1985). 

O Zinco ocorre em ambientes aquático principalmente no estágio de 

oxidação +2. A adsorção é a reação dominante resultando no seu enriquecimento 

no material particulado suspenso e nos sedimentos. Os Óxidos Hidróxidos de 

Ferro e Manganês, argilas minerais e matéria orgânica jogam um papel importante 

nos processos de adsorção (CALLAHAN et al.,1979). A adsorção ocorre mais 

rapidamente em faixas de pH mais elevadas (pH > 7). A liberação do Zinco dos 

sedimentos ocorre com aumento da salinidade, deslocado por cátions dos metais 

alcalinos e alcalino terrosos. 

Crustáceos e peixes podem absorver Zinco tanto da água como através da 

alimentação. Um Fator de Bioconcentração - FBC da ordem de 1.000 foi relatado 

tanto para plantas aquáticas quanto para peixes; e de 10.000 para invertebrados 

aquáticos (FISHBEIN, 1981). Ramelow et al. (1989) encontrou a seguinte ordem 

de grandeza de concentração de Zinco (μg/g, base peso seco) para organismos 

aquáticos: peixe 23; camarão 50; moluscos 60; zooplacton 330 e ostras 3.300. 

Biddinger e Gloss (1984) relatam que organismos associados a sedimentos 

apresentam maiores concentrações de Zinco que aqueles que vivem na coluna de 

água. 

Com relação à bioconcentração nas plantas, invertebrados e mamíferos 

terrestres, a partir do Zinco existente no solo, foram reportados fatores de 

bioacumulação (FBC) de 0,4; 8 e 0,6, respectivamente. A concentração de Zinco 

nas plantas depende da espécie vegetal, do pH e da composição do solo. As 

plantas não concentram o Zinco acima dos níveis presentes no solo (LEVINE et 

al., 1989). 

 
4. Cobre 
 
A emissão de Cobre para a atmosfera ocorre geralmente na forma de material 

particulado. A sua remoção se dá pela deposição por gravidade, deposição seca 

ou úmida. Os índices de remoção e distâncias de dispersão a partir da fonte de 
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emissão dependem das características da fonte, tamanho de partícula e 

velocidade dos ventos. 

A deposição por gravidade determina a remoção de partículas maiores (> 5 

μm), enquanto que partículas menores são removidas pelos outros processos 

citados. O Cobre proveniente de processos de combustão é emitido na forma  de 

partículas menores que 1 μm. Este tipo de partículas pode permanecer na 

atmosfera por períodos de 7 a 30 dias, permitindo seu transporte a longas 

distâncias (PERWAK et al., 1980). 

Na maioria dos casos, a concentração de contaminantes, como o Cobre, 

observa um padrão de dispersão regional com aumentos episódicos, dependendo 

da direção e velocidade dos ventos predominantes e localização relativa ao local 

de emissão. 

A maioria do Cobre emitido para os corpos d’água ocorre na forma de 

material particulado, é adsorvido pela matéria orgânica, pela argila ou pelos óxidos 

Hidróxidos de Ferro e Manganês, e se deposita ou precipita nos sedimentos. A 

afinidade de ligação com estes componentes apresenta a seguinte ordem: óxido 

Hidróxido de Manganês > matéria orgânica > Óxido Hidróxido de Ferro > 

alumossilicatos > argila. (HARRISON and BISHOP, 1984). 

Como íon Cobre(II), o Cobre forma compostos coordenados ou complexos 

tanto com ligantes orgânicos como com os inorgânicos. Em ambientes marinhos, a 

matéria orgânica é geralmente o complexante mais importante (COALE and 

BRULAND,1988).Os processo simultâneos de complexação, adsorção e 

precipitação controlam a concentração de Cobre (II). As condições químicas na 

maioria das águas naturais são tais que, mesmo em concentrações relativamente 

elevadas de Cobre, os processos citados reduzem a concentração de Cobre (II) 

para níveis extremamente baixos. 

Na ausência de um ligante estabilizante, o íon Cobre (I) é instável em 

soluções aquosas, tendendo a sofrer dismutação para Cobre (II) e Cobre metálico. 

Os únicos compostos cuprosos estáveis em água são os compostos insolúveis 

como Cu2S, CuCN e CuF. Em ambientes anaeróbicos formam-se os compostos 

Cu2S, Cu2O e cobre metálico, que precipitam (USEPA, 1979). 
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O maior parte do Cobre emitido para o solo é fortemente adsorvido e 

permanece nos primeiros centímetros superficiais do solo, com exceção de solos 

arenosos onde a ligação não é tão forte. Solos arenosos com baixo pH 

apresentam o maior potencial para lixiviação. 

O Cobre se liga mais fortemente ao solo que outros cátions divalentes, 

sendo esta ligação menos influenciada por mudanças no pH que em outros metais 

(GERRITSE and VAN DRIEL, 1984). A movimentação do Cobre no solo é 

determinada por um conjunto de interações com os componentes do solo. Em 

solos, na faixa de pH entre 5 e 6, a adsorção é o principal processo de remoção 

do cobre da água; acima de pH 6, a precipitação é o processo dominante 

(PERWAK et al., 1980). Geralmente o cobre é adsorvido pela matéria orgânica, 

carbonatos, argilo-minerais ou pelos Óxidos Hidróxidos de Ferro e Manganês 

(JANSSEN et al., 1997). Em solos com baixo teor de matéria orgânica, as 

concentrações minerais de Óxidos de Ferro, Manganês e Alumínio determinam o 

grau de adsorção do Cobre. 

 Perwak et al. (1980) relata estudo que constatou o FBC de Cobre em peixe 

na ordem de 10 – 100, indicando o baixo potencial para bioconcentração. De 

qualquer maneira, existem evidências que indicam não existir biomagnificação de 

Cobre na cadeia alimentar. 

O Cobre é um nutriente essencial no metabolismo das plantas. A absorção 

do Cobre no solo pelas raízes das plantas é um processo natural e necessário, 

que é regulado pela planta. A absorção pelas plantas depende da concentração e 

biodisponibilidade do cobre no solo. Além das condições físico-químicas do solo, a 

absorção do cobre depende também de outros fatores, tais como, a superfície das 

raízes, tipo de planta, estágio de crescimento, condições climáticas, profundidade 

do lençol freático e da interação com outros nutrientes do solo (GUPTA, 1979). 

A calação é outro fator que afeta a absorção de cobre pelas plantas. 

Perwak (1980) relata que a adição de cal ao solo, aumentando o pH para 7 ou 8, 

reduz a biodisponibilidade do cobre para as plantas. 
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1. INTRODUÇÃO 

O propósito deste capítulo é identificar cada um dos cinco elementos de 

cada rota de exposição que possam existir em Adrianópolis, determinando por 

sua vez, se estes elementos estão ligados entre si. Serão estabelecidos os 

parâmetros para categorizar cada rota de exposição como completa ou 

potencial. 

 

1.1  IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ROTAS DE EXPOSIÇÃO 
 

Uma rota de exposição é um processo que permite o contato dos 

indivíduos com os contaminantes originados em uma fonte de contaminação 

por poluentes. Não é simplesmente um compartimento ambiental (solo, ar, 

água, etc) ou uma via de exposição (inalação, ingestão, contato); pelo 

contrário, inclui todos os elementos que ligam uma fonte de contaminação com 

a população receptora. A rota de exposição é composta pelos seguintes cinco 

elementos: Fonte de contaminação, Compartimento ambiental e mecanismos 

de transporte, Ponto de exposição, Via de exposição e População receptora. 

Estes elementos poderiam ocorrer no presente, no passado ou no futuro. 

Fonte de contaminação: É a fonte de emissão do contaminante ao 

ambiente. Entretanto, no caso em que a fonte original seja desconhecida, pode 

ser representada pelo compartimento ambiental responsável pela 

contaminação de um ponto de exposição. 

Compartimento ambiental e mecanismos de transporte: Os 

compartimentos ambientais são vários, incluindo: materiais ou substâncias de 

resíduos, água subterrânea ou profunda (aqüíferos), água superficial, ar, solo 

superficial, subsolo, sedimento e biota. Os mecanismos de transporte servem 

para mover os contaminantes através dos compartimentos ambientais, desde a 

fonte até os pontos onde a exposição humana pode ocorrer. 

Ponto de exposição: É o lugar onde ocorre ou pode ocorrer o contato 

humano com o compartimento ambiental contaminado, por exemplo, uma 

residência, local de trabalho, parque desportivo, jardim, curso de água (rio, etc), 

corpo de água (lago, etc), um manancial, um poço ou uma fonte de alimentos. 
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Via de exposição: São os caminhos pelos quais o contaminante pode 

estabelecer contato com o organismo, tais como: a ingestão, a inalação e a 

absorção ou o contato dérmico. 

População receptora: São as pessoas que estão expostas ou 

potencialmente (podem chegar a estar) expostas aos contaminantes de 

interesse em um ponto de exposição.  

As diferentes rotas de exposição, mesmo que tenham um mesmo 

contaminante em comum, podem significar diferentes problemas de saúde. 

Mesmo assim, um compartimento ambiental específico ou uma via de 

exposição, podem chegar a ser parte de múltiplas rotas de exposição e 

mecanismos de transporte diferentes podem dar lugar a que as pessoas se 

exponham a distintas concentrações dos contaminantes.  

A tabela 48 assinala as Vias de exposição específicas para cada 

compartimento ambiental. 

 
TABELA 48  VIAS DE EXPOSIÇÃO ESPECÍFICAS DE CADA MEIO 

MEIO AMBIENTAL VIAS DE EXPOSIÇÃO 

 
ÁGUA 

1. Ingestão direta. 
2. Contato e reação dérmica. 
    Contato e reação oculares. 
3. Inalação secundária pelo uso doméstico (vapor, aerossol). 

 
 

SOLO 
 
 

1. Ingestão direta (principalmente crianças de nove meses a 5 anos). 
2. Contato e reação dérmica. 
    Contato e reação oculares. 
3. Inalação de compostos químicos voláteis presentes no solo. 
4. Inalação de pó. 

 
AR 

1. Inalação. 
2. Contato e reação dérmica. 
    Contato e reação oculares. 

 
 

BIOTA/ 
CADEIA ALIMENTAR 

 
 

1. Consumo de plantas, animais ou produtos contaminados,    
     secundário ao consumo de água contaminada. 
2. Consumo de plantas, animais ou produtos contaminados,    
     secundário ao consumo ou contato com solo, pó ou ar contaminado 
3. Consumo de plantas, animais ou produtos contaminados,    
     secundário à inalação ou à evapotranspiração de ar contaminado. 
4. Contato dérmico com, ou reação a plantas, animais ou produtos 
contaminados. 

 
MEIOS 

MISCELÂNEOS 

1. Ingestão direta. 
2. Contato e reação dérmica. 
    Contato e reação oculares. 
3. Inalação secundária à volatilidade ou arraste dos contaminantes  de    
    meios miscelâneos 

Fonte: ATSDR (1992) 
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1.2 CATEGORIZAÇÃO DAS ROTAS COMO POTENCIAIS OU 

COMPLETAS 

 

As rotas de exposição podem ser categorizadas em completas ou 

potenciais. Cada rota completa ou potencial representa uma condição de 

exposição passada, presente ou futura. Qualquer contaminante associado com 

as rotas, sejam completas ou potenciais, requererá uma avaliação posterior na 

seção de Implicações à Saúde Pública. 

 

1.2.1 Rotas de exposição completa 

Uma rota de exposição completa é aquela em que seus cinco elementos 

ligam a fonte de contaminação com a população receptora. Sem importar que a 

rota seja passada, presente ou futura, em todos os casos em que a rota seja 

completa, a população será considerada exposta. 

 

1.2.2 Rotas de exposição potencial 

Uma rota de exposição potencial ocorre quando falta um ou mais dos 

elementos que constituem uma rota de exposição. Uma rota de exposição 

potencial indica que um contaminante pode haver ocorrido no passado, que 

pode ocorrer no presente, ou que poderá ocorrer no futuro. 

 

2. AVALIAÇÃO DAS ROTAS DE EXPOSIÇÃO EM ADRIANÓPOLIS 

 
2.1 - SOLO SUPERFICIAL 

 
Até o momento do reconhecimento pelas autoridades da grave situação 

de risco decorrente da deposição de resíduos e das emissões atmosféricas e 

de efluentes, não existiam maiores informações aos residentes da região da 

metalúrgica PLUMBUM. A utilização de resíduos como material de capeamento 

das ruas e principalmente da estrada na região da Vila Mota e Capelinha, 

impunha o contato permanente dos residentes com solo contaminado.  

Conforme ficou demonstrado por meio da comparação dos dados 

ambientais com os valores de referência, os metais Cádmio, Chumbo, Cobre 

e Zinco foram considerados contaminantes de interesse presentes na área 

da PLUMBUM. O estudo de Cunha (2003) apresentou a distribuição do 
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chumbo acima do valor de referência no solo às margens da estrada principal 

até 3,6 Km da PLUMBUM no sentido da Vila Motta e até 5,0 Km da PLUMBUM 

no sentido da Vila Capelinha. 

Durante o período de funcionamento da usina, e mesmo após o 

processo de remediação realizado na área, com implantação em 2006 de 

aterro de resíduos licenciado pelo órgão ambiental, os solos estiveram e 

permanecem contaminados.  

Desta forma existiu, existe e existirá – caso não se realizem 

procedimentos de remediação adequados – rota de exposição completa por 

solo superficial caracterizada pela existência comprovada dos seus cinco 

componentes: 

Fonte: Deposição das emissões atmosféricas e deposição de resíduos 

(escória) em diversos pontos da área da metalúrgica PLUMBUM e no solo da 

região da Vila Mota e Capelinha, principalmente na estrada de terra, quintais e 

solos agrícolas. 

Compartimento ambiental: Solo contaminado nas áreas da 

PLUMBUM, pilha de rejeito, área do aterro, na estrada principal, quintais e 

solos agrícolas na região da Vila Mota e Capelinha.  

Local de exposição: 

No passado: No local de trabalho (nas instalações da PLUMBUM 

e Mina do Rocha), nas residências, estrada, quintais, e solo agrícola da 

região da Vila Mota e Capelinha.  

No presente e futuro: Nas instalações da PLUMBUM, Mina do 

Rocha, aterro, pilha de rejeito, residências, estrada, quintais, e solo 

agrícola da região da Vila Mota e Capelinha.  

Vias de Exposição: as vias de exposição possíveis na área da 

metalúrgica PLUMBUM, Vila Mota e Capelinha são ingestão, contato dérmico e 

inalação de material particulado suspenso (poeira). 

População Exposta: As populações expostas são as seguintes: 

No passado: 

a) Trabalhadores e prestadores de serviço durante funcionamento 

da PLUMBUM e da Mina do Rocha; 



AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA POR EXPOSIÇÃO AOS RESÍDUOS DA PLUMBUM NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS – PR 

 

                                                           MINISTÉRIO DA SAÚDE / SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ 

 

118 

b) Populações que residiam nas localidades de Vila Mota e 

Capelinha, principalmente aquelas mais próximas da estrada principal e 

das ruas que tiveram recobrimento com escória. 

No presente e futuro:  

a) Trabalhadores de manutenção e de vigilância nas instalações 

da PLUMBUM; trabalhadores do processo de remediação; pessoas da 

comunidade que transitam na área da PLUMBUM. 

b) Populações que residem nas localidades de Vila Mota e 

Capelinha, principalmente aquelas mais próximas da estrada principal e 

das ruas que tiveram recobrimento com escória,  

c) Trabalhadores que em suas atividades realizam movimentação 

de solo nesta região, como na agricultura, aberturas de valas, 

manutenção de estrada, e outras.   

 

Pelas razões acima expostas e enquanto não forem eliminadas as 

exposições relatadas e realizadas operações definitivas de remediação na 

região de Vila Mota e Capelinha, em Adrianópolis, pode-se concluir pela 

existência de uma rota completa passada, presente e futura de exposição a 

solo superficial. 

 
2.2 - POEIRA DOMICILIAR  

 

Conforme se observa nos resultados obtidos o metal Chumbo 

apresentou concentração acima do valor de referência, devendo também ser 

avaliados os demais contaminantes de interesse (Arsênio, Cádmio, Cobre, 

Cromo, Mercúrio e Zinco).  

A principal fonte da poeira domiciliar contaminada durante o período de 

atividade da usina metalúrgica eram as emissões atmosféricas de material 

particulado. No entanto, no estudo de De Capitani (2001) seis anos após a 

paralisação das atividades da metalúrgica, ainda se observavam 

concentrações de Chumbo nas amostras de poeira domiciliar.  

Isto indica que o solo superficial contaminado, na área da metalúrgica 

PLUMBUM e nas margens da estrada principal na região de Vila Mota e 

Capelinha, continua emitindo material particulado em concentrações que 
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provocam a exposição humana. Esta situação pode estar ocorrendo não só 

pela deposição de material particulado durante o funcionamento da 

metalúrgica, como também pelo carreamento mecânico de solo e material 

contaminado para as áreas de Vila Mota e Capelinha.  

Enquanto não forem realizados processos de remediação no solo 

superficial contaminado, bem como o capeamento da estrada de terra, que 

garantam a interrupção da exposição humana, a situação continuará inalterada. 

Desta forma, a poeira domiciliar se constitui em rota de exposição 

completa no passado, no presente e no futuro, caracterizada pela existência 

comprovada dos seus cinco componentes: 

Fonte: Deposição das emissões atmosférica de material particulado, dos 

contaminantes por meio de resíduos (escória) e de solo (na estrada e ruas, nos 

quintais e no solo agrícola), e Minas. 

Compartimento ambiental: Emissões atmosféricas da metalúrgica no 

passado e atualmente da movimentação do solo superficial contaminado em 

áreas da PLUMBUM, na estrada principal, quintais e solos agrícolas na região 

da Vila Mota e Capelinha e Minas. 

Local de exposição:  

No passado: Na usina PLUMBUM, nas Minas e nas residências 

da região da Vila Mota e Capelinha. 

No presente e futuro: nas residências da região da Vila Mota e 

Capelinha. 

Vias de Exposição: a via de exposição possível na área da metalúrgica 

PLUMBUM, Vila Mota e Capelinha é a inalação de material particulado 

suspenso (poeira). 

População Exposta: 

Passado: Trabalhadores da PLUMBUM e das Minas; e residentes 

de Vila Mota, Capelinha e entorno das Minas. 

Presente e futuro: Populações que residem nas localidades de 

Vila Mota e Capelinha, principalmente aquelas mais próximas da estrada 

principal e das ruas que tiveram recobrimento com escória. 
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2.3 – ÁGUAS SUPERFICIAIS 
 

Avaliando os dados disponíveis, observamos que análises pontuais 

realizadas em 2002, indicaram que nas águas do rio Ribeira, no trecho em 

frente à metalúrgica PLUMBUM até 3 KM a jusante, a concentração do metal 

Chumbo apresentou-se acima do valor de referência, portanto, é 

contaminante de interesse para águas superficiais neste trecho. No 

passado, período de 1978 a 1997, avaliações da CETESB em todo o trecho do 

rio Ribeira no Alto Vale onde ocorria intensa atividade de mineração e 

metalurgia, apresentou o mesmo resultado, ou seja, concentração do metal 

Chumbo acima do valor de referência. 

Enquanto persistirem as condições de contaminação do solo, as águas 

superficiais do rio Ribeira em toda sua extensão do Alto Vale são consideradas 

como uma rota de exposição completa passada, presente e futura, 

caracterizada pela existência comprovada dos seus cinco componentes: 

Fonte:  Efluentes e resíduos lançados diretamente no rio Ribeira, 

resíduos das pilhas de escória e do aterro, por lixiviação e carreamento. 

Compartimento ambiental: água superficial do rio Ribeira.  

Local de exposição: 

No passado: rio Ribeira, desde a Mina do Rocha até, no mínimo, 

a estação de monitoramento da CETESB em Itaoca. 

No presente e futuro: rio Ribeira na região da Vila Mota e 

Capelinha. 

Vias de Exposição: a via de exposição possível é por ingestão de água 

contaminada do rio Ribeira.  

População Exposta: As populações expostas são as seguintes: 

No passado: populações que utilizavam a água do rio Ribeira 

para consumo humano e lazer  

No presente e futuro: populações que utilizam a água do rio 
Ribeira para lazer e eventual consumo humano. 
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2.4 – ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
 

Os resultados obtidos assinalam que não houve interferência da escória 

disposta de maneira inadequada durante os anos de funcionamento da usina 

nos aqüíferos de captação do sistema de abastecimento da Vila Mota. 

 Desta forma, conclui-se que as águas subterrâneas para esse 

abastecimento na região da Vila Mota não apresentam rota de exposição 

humana. Esta situação pode decorrer da baixa solubilidade da escória, bem 

como da geologia local, que favoreceram os processos de retenção dos metais 

no solo. De qualquer maneira, como precaução seria recomendável os 

monitoramentos com maior freqüência da qualidade das águas captadas para 

abastecimento público, principalmente para poços rasos. 

Considerando que para os poços rasos de Vila Mota e Capelinha, 

somente uma amostra foi coletada, detectando a presença apenas de Chumbo, 

no limite do valor de referência adotado, fica determinada rota potencial de 

exposição para água subterrânea em poços rasos. 

Desta forma, deve-se realizar avaliação dos poços rasos de Vila Mota e 

Capelinha e caso seja detectada a presença dos contaminantes de interesse 

os poços deverão ser lacrados e providenciada fonte alternativa de 

abastecimento.  

 
 

2.5 - ALIMENTOS 

 

A comparação com os valores de referência do Decreto Lei 55.871/65 e 

Portaria 685/98 do MS permite a constatação de contaminação por Chumbo 

nas amostras coletados na região de Vila Mota e Capelinha, de vegetais 

(alface, cebolinha, cenoura, alfavaca, couve, rabanete, manjerona e mandioca), 

conforme estudo de Lammoglia (2005) e em amostras de ovo e leite bovino, 

conforme trabalho do governo do estado IAP/SESA/SEAB (2001). Além de 

terem encontrado concentração significativa de Cádmio e Chumbo em 

amostra de gramínea de pastagem de gado desta região.  

Por estas razões, os alimentos provenientes da região da PLUMBUM 

constituem rota de exposição completa no passado, no presente e no 
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futuro, enquanto perdurar a situação de contaminação, caracterizada pela 

existência comprovada dos seus cinco componentes: 

Fonte: Produção e cultivo de alimentos em solo contaminado e/ou 

contaminação dos alimentos por poeira (de emissões atmosféricas e/ou solo 

contaminado);  

Compartimento ambiental: Alimentos, principalmente vegetais, ovos e 

leito bovino na região da Vila Mota e Capelinha. 

Local de exposição (passado, presente e futuro): Nas residências e 

locais que consumiam e consomem alimentos cultivados/produzidos na região 

da Vila Mota e Capelinha. 

Vias de Exposição: a via de exposição possível é a ingestão de 

alimento contaminado.  

População Exposta (passado, presente e futuro): Populações que 

consumiam e consomem alimentos provenientes da área da PLUMBUM. 

 

2.6 - SEDIMENTOS  

 

Os dados ambientais avaliados são do período de 1973 a 1985 

(MINEROPAR), e indicam que os metais pesados Chumbo e Cobre 

apresentaram concentrações acima dos valores de referência. O Zinco foi 

detectado abaixo do valor de referência e os demais metais não foram 

analisados.  

As maiores concentrações dos metais Chumbo e Cobre foram 

encontradas nas proximidades do ponto de emissão da PLUMBUM e área de 

mineração da mina do Rocha. Isto indica, a retenção dos metais pelos 

sedimentos próximo ao ponto de emissão dos efluentes de Minas e Metalurgia 

para o rio Ribeira, e considerando este ser um rio de correnteza e não 

dispondo de dados atuais, estas informações não permite uma avaliação sobre 

a mobilidade e biodisponibilidade atual e futura dos contaminantes. O maior 

risco de exposição ocorre devido à possibilidade de contaminação da biota 

aquática comestível, principalmente peixes de fundo de rio. 

Os dados existentes permitem a avaliação dos sedimentos 

contaminados como uma rota de exposição completa passada, presente e 
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futura, caracterizada pela existência comprovada dos seus cinco 

componentes: 

Fonte: Efluentes da metalúrgica e minas, e arraste de solo contaminado 

para o rio Ribeira. 

Compartimento ambiental: Sedimento do rio Ribeira e seus afluentes, 

no Alto Vale, especialmente próximo ao ponto de emissão dos efluentes de 

minas e metalurgia.  

Local de exposição (passado, presente e futuro): rio Ribeira e seus 

afluentes na região do Alto Vale. 

Vias de Exposição: a via de exposição possível é a ingestão de 

sedimentos suspensos na água e contato dérmico com sedimento e água.  

População Exposta (passado, presente e futuro): Populações que 

utilizam a água do rio Ribeira para lazer e trabalho, e eventual consumo 

humano. 

 

 

2.7 - BIOTA AQUÁTICA – PEIXES 

 
Considerando que apenas uma amostra de peixe foi analisada, não há 

como definir a biota aquática como uma rota de exposição. Desta forma, 

sugere-se que sejam avaliados os contaminantes de interesse para esse 

compartimento.  

 

2.8 - ROUPAS E UTENSÍLIOS DE USO NO TRABALHO 

 

Em 2007, foi relatado à equipe de Avaliação de Risco, um episódio de 

uso dos tecidos de filtros manga contaminados, como tapete, cobertura de 

sofá, e outros usos domésticos, em domicílios dos trabalhadores. Foi informado 

também que as roupas dos trabalhadores do setor de metalurgia passaram 

a ser lavadas na empresa a partir de 1980, anteriormente a este período, as 

roupas usadas pelos trabalhadores eram levadas para as suas residências. 

Este fato implica na classificação de utensílios e roupas de uso no 

trabalho como uma rota completa de exposição no passado, durante o 
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período de operação da PLUMBUM, caracterizada pela existência comprovada 

dos seus cinco componentes: 

Fonte: Contaminação das roupas e utensílios de trabalhadores da 

metalúrgica PLUMBUM. 

Compartimento ambiental: Roupas de uso no trabalho e 

reaproveitamento na residências de filtros manga contaminados. 

Local de exposição no passado: Nas residências dos trabalhadores da 

PLUMBUM. 

Vias de Exposição: Inalação e/ou contato dérmico com roupas e 

utensílios contaminados.  

População exposta no passado: Trabalhadores da PLUMBUM e seus 

familiares. 

 

A tabela 49 apresenta um resumo das rotas de exposição observadas 

em Adrianópolis 
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TABELA 49  ROTAS COMPLETAS DE EXPOSIÇÃO EM ADRIANÓPOLIS 

ELEMENTOS DA ROTA DE EXPOSIÇÃO 

ROTA 

NOME 

FONTE MEIO 

AMBIENTE 

PONTO DE 

EXPOSIÇÃO 

VIA DE 

EXPOSIÇÃO 

POPULAÇÃO 

RECEPTORA 

TEMPO 

Solo 
superficial 

- Deposição dos 
contaminantes 
através de resíduos 
(escória) e emissões 
atmosférica, em solo 
(na estrada e ruas, 
nos quintais e no solo 
agrícola) 

 

Solo  
superficial 

Instalações 
da 
metalúrgica. 
Residências, 
áreas de 
lazer, estrada 
e ruas, 
quintais, solo 
agrícola na 
região da Vila 
Motta e 
Capelinha 

- Ingestão, 
- Contato 
dérmico 

Residentes 
das 
localidades de 
Vila Mota e 
Capelinha. 
Trabalhadores  
 

Passado, 
Presente 
e 
Futuro 

Ar 
ambiente 

-Deposição dos 
contaminantes 
através de resíduos 
(escória) e emissões 
atmosférica em solo 
(na estrada e ruas, 
nos quintais e no solo 
agrícola) e  
internamente nas 
residências. 

Poeira 
domiciliar 

Residências, 
áreas de 
lazer, estrada 
e ruas, 
quintais, solo 
agrícola na 
região da Vila 
Mota e 
Capelinha 

Inalação Residentes 
das 
Localidades 
de Vila Mota e 
Capelinha. 
Trabalhadores  

Passado, 
Presente 
e 
Futuro 

Água 
Superficial 
 
 

Deposição dos 
contaminantes 
através de resíduos 
(escória) e efluentes 
diretamente no leito 
do rio, e através de 
lixiviação. 

Água 
Superficial 

rio Ribeira Ingestão populações 
que utilizavam 
a água do rio 
Ribeira para 
consumo 
humano e 
lazer (banho) 

Passado, 
Presente 
e 
Futuro 

Alimentos Produção e cultivo de 
alimentos em solo 
contaminado e/ou 
contaminação dos 
alimentos por poeira 
e emissões 
atmosféricas. 

Alimentos 
(Vegetais, 
ovos e 
leite) 

Residências 
e locais de 
consumo 
desses 
alimentos 

Ingestão Residentes 
das 
localidades de 
Vila Mota e 
Capelinha. 
trabalhadores  

Passado, 
Presente 
e 
Futuro 

Sedimentos Efluentes da 
metalúrgica e minas, 
e arraste de solo 
contaminado para o 
rio Ribeira. 

sedimento rio Ribeira Ingestão e 
contato 
dérmico  

População 
que utiliza o 
rio Ribeira 

Passado, 
Presente 
e 
Futuro 

Roupas e 
utensílios 
de uso no 
trabalho 

Contaminação das 
Roupas e utensílios. 
Reaproveitamento 
nas residências de 
filtros manga 
contaminados/usados 
na metalúrgica. 

Roupas e 
utensílios  

Residências 
dos 
trabalhadores 
da 
PLUMBUM 

- Inalação 
- Contato 
dérmico 

Trabalhadores 
da PLUMBUM 
e seus 
familiares 

Passado 
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IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Existem vários tipos de respostas biológicas aos metais pesados e há 

grande diferença de sensibilidade à ação dos metais nos diferentes órgãos e 

tecidos e entre as diferentes espécies. 

Entre os elementos que ocorrem naturalmente, os que mais têm sido 

associados a efeitos tóxicos são o Chumbo, o Arsênio, o Cádmio e o Mercúrio. 

Apesar de alguns elementos serem essenciais em pequenas quantidades para o 

crescimento normal e saudável de plantas e animais, podem causar efeitos 

deletérios em altas doses (ALLOWAY, 1995; FREEDMAN, 1995; 

ASWATHANARAYANA, 1995). 

Nos capítulos anteriores foram identificados os contaminantes de interesse 

na medida em que podem produzir efeitos adversos, atuais ou futuros, sobre a 

saúde humana, foram analisadas as possíveis rotas de exposição humana e 

também caracterizada a população exposta.  

Na primeira seção deste capítulo - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA – são 

discutidos os possíveis efeitos adversos de cada substância contaminante, nas 

condições em que foram encontradas em Adrianópolis, sobre o organismo 

humano. Na seção seguinte - AVALIAÇÃO DOS EFEITOS NA SAÚDE – são 

analisados os dados disponíveis sobre a saúde da população de Adrianópolis e 

alguns estudos produzidos na região. 

 

1.1 EFEITOS SOBRE A SAÚDE 

Os efeitos adversos serão considerados segundo a capacidade do agente 

químico produzir câncer e/ou efeitos adversos sistêmicos.  

 
1.1.1 Câncer  
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 A origem do câncer está ligada a mutações de células somáticas fazendo-

as reproduzir-se indefinidamente. 

Em geral deriva de uma única célula que se reproduz em detrimento dos 

vizinhos normais e invadem e colonizam outros territórios reservados para outras 

linhagens de células.  

Para que ocorra um câncer, ou melhor, para que uma única célula se torne 

cancerosa, é necessária uma série de modificações. Uma substância química é 

dita cancerígena quando é capaz de produzir dano ao funcionamento normal da 

célula. Um carcinógeno pode participar da origem do câncer de duas formas 

diferentes. Como iniciador do tumor ele produz alterações mutagênicas que 

preparam a célula para tornar-se cancerosa. Por si só essas substâncias não são 

capazes de gerar câncer, mas modificam a célula permanentemente de tal forma 

que quando entram em contato com promotores de tumor essas células são então 

transformadas e geram câncer, não importa o tempo que tenha decorrido entre os 

dois eventos.  

No mecanismo normal de divisão celular há genes que inibem a divisão e 

há genes que a estimulam. Ocorre câncer quando há mutação em um dos genes 

que controlam esses mecanismos. Os genes que inibem a divisão celular são 

chamados de genes supressores de tumor e o gene alterado que hiperativa o 

estímulo à divisão celular é chamado oncogene. As substâncias químicas podem 

atuar promovendo mutações genéticas e chegar a essas alterações permanentes. 

Aqui está a maior parte das substâncias carcinogênicas. É por isso que quando 

uma substância é suspeita de ser carcinogênica ela requer todo cuidado. Têm-se 

sempre poucas evidências de carcinogenicidade em humanos (é preciso que 

ocorram em torno de sete mutações específicas, em uma única célula), pode 

ocorrer após uma única exposição, mas é mais garantido que ocorra após 

exposições repetidas por um período longo de tempo. Se as características físico-

químicas da substância fazem com que tenha uma longa meia-vida, portanto 

persista muito tempo sem se metabolizar, e também facilitem sua acumulação nos 

organismos vivos, então haverá mais substância no interior do organismo para 

promover tais mutações genéticas. De toda forma, o câncer é sempre um evento 
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muito raro e pode ocorrer longe do momento de contaminação. Essa é uma das 

razões pela qual o câncer devido a substâncias químicas é pouco diagnosticado; é 

difícil estabelecer o nexo causal.  

Em vista dessas dificuldades, a carcinogenicidade é um dos testes 

toxicológicos que são realizados para avaliar uma substância química. São 

realizados diversos ensaios em animais de laboratórios com diversas doses, vias 

de administração, duração da exposição e espécies diferentes de animais para 

avaliar o tipo e local de câncer produzido. Normalmente, é com dados em animais 

que contamos com maior freqüência, o que implica em grandes incertezas: o 

organismo do rato é muito diferente do humano; os ratos têm algumas estruturas 

anatômicas diferentes dos humanos; há uma variabilidade muito grande entre os 

humanos; em geral as doses usadas para experimentos com animais são altas e 

como extrapolar esses resultados para baixas dosagens que, em geral, é como os 

humanos são expostos? São incertezas com as quais vamos lidar o tempo todo 

nesse capítulo uma vez que é com dados de experimentos com animais que 

vamos trabalhar.  

As substâncias são classificadas segundo sua carcinogenicidade. Aqui 

utilizaremos a classificação elaborada pela Agência de Proteção Ambiental 

Americana (Environmental Protection Agency) - EPA e pela Agência Internacional 

de Investigação do Câncer (International Agency for Research on Cancer) - IARC. 

Essas classificações estão baseadas, em sua maioria, em experimentos com 

animais. Quando a EPA classifica um agente como B2 significa que existem 

evidências suficientes de carcinogenicidade em animais, mas não são suficientes 

os dados em humanos. Diz-se então que o agente é um carcinógeno provável. 

As tabelas 50 e 51 apresentam as classificações dos carcinógenos segundo 

as duas instituições.  
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  TABELA 50 - CLASSIFICAÇÃO DOS CARCINÓGENOS SEGUNDO AGÊNCIA USEPA, 2008  

 Categorias  Evidências  

A  Carcinógeno humano  Dados suficientes em humanos  
B  Provável carcinógeno 

humano  
 

 B1  Dados limitados em humanos e dados 
suficientes em animais  

 B2  Dados em humanos inadequados ou 
ausentes e dados suficientes em animais  

C  Possível carcinógeno 
humano  

Dados em humanos ausentes e dados 
limitados em animais  

D  Não há evidências de ser 
carcinógeno humano  

Dados ausentes ou inadequados em 
humanos ou em animais  

E  Não carcinógeno humano  Nenhuma evidência em estudos 
adequados em humanos ou animais.  

   Fonte: EPA/IRIS, 2008 

 
 
 
  TABELA 51 - CLASSIFICAÇÃO DOS CARCINÓGENOS SEGUNDO INTERNATIONAL AGENCY 

FOR RESEARCH ON CANCER - IARC, 2008  

 Categorias  Evidencias  

1  Carcinógeno humano  Dados suficientes em humanos  

2A  Provável Carcinógeno  
humano  

Dados limitados em humanos e dados 
suficientes em animais OU dados 
suficientes em animais e outros dados 
relevantes  

2B  Possível Carcinógeno 
Humano   

Dados limitados em humanos OU dados 
suficientes em animais OU dados limitados 
em animais e outros dados relevantes  

3  Não há evidências de ser 
carcinógeno humano  

Dados ausentes ou inadequados em 
humanos ou em animais  

4  Provável não carcinógeno 
humano  

Nenhuma evidência em estudos adequados 
em humanos e animais.  

   Fonte: IARC, 2008. 

 

Assim, um agente químico é considerado carcinogênico quando aumenta a 

ocorrência de câncer ao ser administrado a animais, em comparação com 

controles não tratados. Existem quatro tipos de respostas neoplásicas aceitas 

como evidências de carcinogenicidade, o aumento da taxa “normal” de ocorrência 
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de tumores, o desenvolvimento de novos tipos de câncer, uma diminuição do 

tempo médio para o aparecimento de um tumor e uma nova multiplicidade de 

cânceres.  

Uma das grandes dificuldades do estudo da carcinogenicidade das 

substâncias químicas é a escassez de dados em humanos. A maior parte dos 

agentes, quando há informações, são extraídas de dados de experimentos em 

animais. Para a extrapolação desses dados para humanos, é preciso ter em conta 

que além das diferenças entre as espécies, são utilizados experimentos que usam 

grandes doses, em geral os animais são submetidos a curtos períodos de 

exposição. Na maioria das situações de exposição humana encontramos baixas 

doses e exposição de longa duração. Para minimizar essas dificuldades diversas 

instituições internacionais desenvolveram modelos para permitir que se faça, com 

alguma segurança, essa extrapolação dos dados em animais para situações de 

exposição humana.  

O modelo em estágios múltiplos é o método de extrapolação de altas para 

baixas doses utilizado pela USEPA. É um modelo que pressupõe que a resposta 

câncer ocorra após uma série de eventos celulares. Também é admitido que 

resposta 0 (zero) se obtém quando a dose é 0 (zero), ou seja, a curva dose-

resposta passa necessariamente pela origem (0,0). Essa estimativa de resposta 

humana para baixas doses produz uma reta cujo fator de inclinação (slope factor) 

é o indicador utilizado para estimar excesso de risco de câncer para cada 

substância. Ele significa a potência carcinogênica de uma substância, quando a 

pessoa está exposta durante toda sua vida a 1mg/Kg-dia desta substância. Ele é 

então apresentado como um risco por (mg/Kg)/dia. Por exemplo, para o dicloro-

difenil-tricloroetano - DDT a USEPA atribui um slope factor de 3,4 x 10-1 (mg/kg-

dia)-1 o que significa a resposta câncer estando exposto durante toda a vida a 

uma dose de 1 mg/kg-dia de DDT. O risco unitário de câncer é outro indicador que 

informa o risco estimado de câncer para cada unidade de concentração no meio 

considerado. Ele é uma estimativa quantitativa de risco ou por µg/L de água 

potável ou por µg/m3 de ar respirado. Por exemplo, a USEPA atribui um risco 

unitário de câncer por inalação do cádmio de 1,8-³ por (µg/m³) o que significa a 
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estimativa de risco caso haja exposição a uma concentração de Cádmio no ar de 

1 µg/m³ de ar inalado durante toda a vida. São indicadores de potência 

carcinogênica que multiplicados pela dose (em se tratando de fator de inclinação) 

ou pela concentração no ar ou água (risco unitário) darão as estimativas de 

excesso de risco de câncer conforme veremos adiante.  

Estes são parâmetros que devem ser levados em conta quando se realiza a 

investigação e o acompanhamento de saúde de uma população exposta a 

compostos químicos.  

 

1.1.2. Efeitos Sistêmicos  

 

A maior parte dos estudos de toxicidade de uma substância química é feita 

com animais. Esses estudos são realizados oferecendo uma dose conhecida de 

uma substância a uma população de animais. Eles são realizados com diversas 

doses para que se possa determinar alguns indicadores de toxicidade como o 

NOAEL (no-observed-adverse-effect-level) que é o nível de maior dose oferecida a 

uma população de cobaias que não apresentou nenhum efeito adverso; o LOAEL 

(lowest-observed-adverse-effect-level) indica qual o menor nível de dose em que 

foi observado efeito adverso.  

Cada um desses indicadores é elaborado para cada tipo de exposição, 

quanto à duração (pode ser aguda, intermediária e crônica) e quanto à via de 

exposição (respiratória, digestiva, cutânea). Outro indicador de toxicidade é a 

DL50 (dose letal 50 – aquela que mata 50% da população de cobaias). Com base 

nesses estudos com animais são elaboradas as curvas de dose - resposta (para 

cada efeito, nas abscissas são colocadas as doses e nas ordenadas a população 

de cobaias que apresenta o efeito). Os efeitos sistêmicos ocorrem quando a 

substância produz efeitos sobre os mais diversos órgãos (rins, fígado, cérebro, 

coração etc) e tecidos, que são observados em animais. Nem sempre eles são os 

mesmos observados em humanos, mas é lícito supor a ocorrência de efeitos em 

humanos caso ocorram em animais. Essa extrapolação de animais para humanos 

é realizada considerando graus de incerteza.  
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O indicador que vamos utilizar nesse estudo é o Nível onde o Risco é 

Mínimo (Minimal Risk Level) - MRL. É definido como uma estimativa de exposição 

diária humana a uma substância perigosa que provavelmente não trará risco 

apreciável de efeito adverso diferente do câncer, considerando uma duração 

específica de exposição (aguda: 1 a 14 dias, intermediária: 15 a 364 dias, e 

crônica: 365 dias ou mais) para uma determinada via de exposição. O MRL foi 

criado para dar idéia do perigo que representa cada substância. Exposições acima 

do MRL não significam que ocorrerão efeitos adversos. É um indicador de perigo e 

quer dizer que exposições até esse nível provavelmente não acarretarão efeito 

adverso inclusive à pessoa mais sensível. O MRL é baseado no NOAEL referido 

ao estudo que menor dose utilizou para verificar o efeito mais sensível que a 

substância produziu, associado aos graus de incerteza. Quando se dispõe de 

informações suficientes de diversos estudos em animais, em diversas espécies, é 

utilizado o maior nível de dose em que não foi observado nenhum efeito adverso 

(NOAEL). O MRL é produzido dividindo-se o NOAEL pelos fatores de incerteza. 

Em geral, quando se usa o NOAEL, os fatores de incerteza são 2 (10²) agregando 

um fator 10 pela extrapolação de animais para humanos e outro fator 10 pela 

variabilidade e suscetibilidades humanas.  

 
 

1.2 A População  

 
Na discussão dos efeitos das substâncias químicas sobre a saúde das 

pessoas, alguns grupos merecem atenção especial, são as ditas populações 

susceptíveis. Uma população susceptível exibe respostas diferentes ou mais 

acentuadas a uma determinada substância química do que a maioria das pessoas 

expostas ao mesmo nível da substância no meio ambiente. Entre as razões para 

esta susceptibilidade estão a herança genética, mecanismos imunológicos de 

defesa ou mecanismos enzimáticos ainda não totalmente ativos ou já em processo 

de desgaste, estado nutricional e de saúde entre outros. Estes fatores vão 

contribuir para uma diminuição da capacidade do organismo de detoxificar ou 

excretar as substâncias químicas contribuindo para o aumento do seu potencial 
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tóxico. Entre os grupos populacionais particularmente susceptíveis aos 

contaminantes de interesse definidos estão as crianças, idosos, mulheres 

(VAHTER; BERGLUND; AKESSON et al, 2002) pessoas com doenças genéticas 

ou disfunções renais ou hepáticas e alcoólatras e fumantes.  

Em relação a Adrianópolis, as crianças adquirem especial importância pela 

evidente exposição demonstrada a partir dos estudos epidemiológicos realizados. 

Elas podem diferir dos adultos na susceptibilidade às substâncias químicas, porém 

isto depende do químico. Podem ser mais ou menos susceptíveis do que os 

adultos e esta relação se altera com a idade. A vulnerabilidade freqüentemente 

depende do estágio de desenvolvimento. Há períodos críticos no estágio de 

desenvolvimento de uma determinada estrutura orgânica ou funcional, no qual ela 

é mais sensível à lesão, tanto no período pré como no pós-natal. O dano pode não 

ser evidente até um estágio bastante posterior da vida.  

Há freqüentemente diferenças no metabolismo dos xenobióticos entre 

crianças e adultos. Se estas diferenças tornam as crianças mais ou menos 

susceptíveis vai depender se as enzimas envolvidas atuarão na detoxificação ou 

na formação de novos metabólitos tóxicos a partir do composto químico original. 

Podem também haver diferenças na capacidade de excreção, em particular em 

recém-nascidos que têm menor capacidade de filtração glomerular e reabsorção 

tubular. Crianças e adultos podem também diferir na sua capacidade de reparar 

danos teciduais a partir de insultos químicos. As crianças têm também maior 

tempo de vida para expressar o dano ocorrido; esta característica é 

particularmente relevante para câncer.  

Crianças, principalmente até os 05 anos, são mais susceptíveis aos efeitos 

tóxicos do Chumbo. Isto ocorre não só pela absorção intestinal aumentada (50%) 

em relação aos adultos (15%), mas também pela vigência freqüente de alguma 

deficiência nutricional nesta faixa etária. A atividade de engatinhar, brincar no chão 

e o hábito de comer terra favorecem a ingestão de poeira e solo contaminado. 

Além disso, a dieta das crianças, principalmente de 01 até os 03 anos, é 

geralmente deficiente em Ferro, Cálcio e Zinco, o que contribui para a absorção de 

Chumbo e potencialização do seu efeito tóxico. Crianças necessitam de menores 
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doses de Chumbo no sangue para a ocorrência de efeitos tóxicos. Lactentes 

também são susceptíveis através da amamentação pela contaminação do leite 

pelo Chumbo a partir das mães expostas.  

Por estas razões este estudo se preocupou em analisar a possibilidade de 

ocorrência dos problemas de saúde na população de Adrianópolis a partir de uma 

estratificação em faixas etárias.  

 
1.3 Exposição  

 

Para que possam ocorrer efeitos sobre a saúde a partir da contaminação 

ambiental é preciso que a população se exponha às substâncias presentes no 

ambiente. O cálculo da dose de exposição dá idéia da quantidade da substância 

que está em contato com o organismo humano seja através da inalação, da 

ingestão ou da absorção pela pele. 

É necessário levar em conta a estratificação da população segundo a faixa etária, 

uma vez que cada grupo possui um padrão de comportamento. Por exemplo, 

crianças costumam brincar na terra o que aumenta o contato da pele com o solo 

superficial contaminado e a ingestão através das mãos sujas que vão à boca. 

No caso de Adrianópolis considera-se que a população esteve exposta a 

partir das rotas de exposição completas estabelecidas. Ponderou-se que foram 

estabelecidas rotas completas de exposição no passado, presente e futuro e 

definidos contaminantes de interesse distintos a partir destas rotas.  

Pode-se definir três grupos de populações expostas no passado:  

(1) trabalhadores da PLUMBUM e das Minas durante seu funcionamento, 

suas famílias, e os trabalhadores terceirizados; 

(2) população que residia no entorno da PLUMBUM e das Minas; e 

(3) moradores de Vila Mota e Capelinha.   

No presente pode-se definir duas populações expostas:  

(1) população residente entre Vila Mota e Capelinha; e 
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(2) trabalhadores da região de Vila Mota e Capelinha que em suas 

atividades realizam movimentação de solo, como na agricultura, abertura de valas, 

manutenção de estradas, trabalhos de remediação e outras. 

No futuro, permanecendo as condições de contaminação ambiental 

existentes, serão consideradas populações expostas as mesmas do presente.  

 

2. AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA 

 

2.1 Efeitos tóxicos dos contaminantes de interesse 

 

O Chumbo é um elemento tóxico não essencial que se acumula no 

organismo. Como esse metal afeta todos os órgãos e sistemas do organismo os 

mecanismos de toxicidade envolvem processos bioquímicos fundamentais que 

incluem a habilidade do Chumbo de inibir ou imitar a ação do Cálcio e de interagir 

com proteínas. 

. 

2.1.1. Efeito carcinogênico  
 

É importante ter em conta que quando uma substância é considerada 

carcinogênica deve-se considerar que o câncer pode ocorrer em qualquer lugar do 

organismo humano. Mesmo que só existam evidências em animais e com altas 

doses (como na classificação B2 da EPA, por exemplo), e mesmo que em animais 

o câncer apareça em um único sítio, a IARC recomenda que se considere todas 

as possibilidades de câncer (HALLENBECK, 1993).  

O cobre e o zinco estão classificados no grupo D pela EPA (EPA/IRIS, 

2008) e no grupo 3 pelo IARC. Não existem dados conclusivos para o Zinco, 

segundo as tabelas do IARC. Isto significa que estas substâncias não 

apresentaram evidências até o momento de terem potencial de causar câncer em 

seres humanos.  

O Cádmio é considerado cancerígeno aos seres humanos (grupo 1) pelo 

IARC (IARC, 1993) e provável carcinógeno humano pela EPA (grupo B1). O 
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Chumbo é classificado pela EPA como B2, provável carcinógeno humano, por via 

oral, a partir de experimentos em animais com desenvolvimento de tumores renais 

após ingestão de sais solúveis de Chumbo. É considerado provável carcinógeno 

humano pelo IARC (2006) (grupo 2A) indicando que existem dados de ocorrência 

de câncer em humanos, associada com a exposição ao Chumbo, mas que eles 

são limitados e existem dados suficientes em animais (tabela 52).  

 
TABELA 52 - CLASSIFICAÇÃO DOS CONTAMINANTES DE INTERESSE SEGUNDO SUA   

CARCINOGENICIDADE, ADRIANÓPOLIS-PR, 2008.  

Substância  EPA  IARC  

Cádmio  B1  1  

Chumbo  B2  2A  

Cobre  D  3  

Zinco  D -  

    Fonte: EPA,2008; IARC,2008.  

 

 

2.1.2. Efeito não-carcinogênico  

 

2.1.2.1. Chumbo  

 

O Chumbo é um metal amplamente utilizado na nossa sociedade. Várias 

são as fontes de exposição a este metal: fabricação e reforma de baterias; 

fabricação de pisos, azulejos, cerâmicas, cristais; fabricação e uso de pigmentos, 

tintas, vernizes; mineração; gráfica; funilaria de automóveis e vários outros. Seus 

efeitos nocivos sobre o organismo humano são potencializados por alguns fatores 

como a idade – crianças são mais sensíveis, em particular sobre seu 

desenvolvimento; fatores nutricionais – deficiência de Ferro e desnutrição; 

presença de doenças concomitantes, entre outros (KEOGH e BOYER, 2001).  

As principais vias de absorção são respiratória e digestiva, sendo a inalação 

a principal forma de penetração no organismo por exposição ocupacional e a 

ingestão por exposição ambiental. O Chumbo se difunde no plasma e se deposita 

nos “tecidos duros”, ossos e dentes. Apenas 3% da carga corpórea total é 
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circulante, sendo que 50% é ligado a hemoglobina. A fração livre no plasma é que 

tem efeito lesivo. De acordo com um gradiente de concentração o Chumbo é 

progressivamente liberado dos reservatórios para o sangue. Sua ação tóxica se dá 

pelo contato da fração livre no plasma com os “tecidos moles”, principalmente 

fígado, rim, medula óssea e sistema nervoso. É excretado pela urina, fezes e suor. 

A meia vida do Chumbo no sangue é de 28 a 36 dias, nos tecidos moles é de 46 

dias e no esqueleto é de 10 a mais de 20 anos.  

 

BIOMARCADORES DO CHUMBO  
A avaliação da contaminação de uma pessoa pelo Chumbo pode ser feita 

através de vários testes que indicam exposição crônica ou recente ou o resultado 

da ação dele no organismo. Os biomarcadores de exposição para as formas 

inorgânicas e orgânicas do Chumbo são geralmente a mensuração dos níveis 

totais de Chumbo nos tecidos ou fluidos. A mensuração da concentração de 

Chumbo no sangue, Plumbemia - PbS é o mais amplamente usado biomarcador 

de exposição ao Chumbo. Um nível de PbS maior do que 10µg/dl indica excessiva 

exposição ao Chumbo. O índice de tolerância biológica para trabalhadores 

expostos admitido nos Estados Unidos é 30µg/dl e no Brasil é 60µg/dl. Como a 

meia vida do Chumbo no sangue é de 28 a 36 dias, os níveis no sangue refletem 

exposição recente, seja de forma aguda e de alto nível ou crônica ou intermitente 

de baixo nível.  

No entanto, algumas considerações devem ser feitas quando utilizamos 

este biomarcador para avaliar exposição de uma população (LEROYER; HEMON; 

NISSE et al., 2001). Devido aos processos de transferência, mobilização e 

estocagem entre os diferentes compartimentos do organismo os níveis de PbS 

não servem como medida exata da exposição ao Chumbo ou da carga corporal 

total. A relação entre a exposição e absorção do Chumbo, por via respiratória ou 

gastrintestinal, e os níveis de PbS não é linear. Nas altas exposições o aumento 

da concentração de PbS é menor do que nas baixas exposições, devido a 

alterações na cinética do Chumbo nos tecidos, diminuição da absorção ou 

aumento da excreção (ATSDR, 1999). Assim, o nível de Chumbo no sangue não é 
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uma avaliação exata da carga de Chumbo nos tecidos e das alterações nos níveis 

teciduais em relação às alterações observadas na exposição. Há também uma 

relação não linear entre os níveis de PbS e os efeitos tóxicos ou metabólicos 

observados. Em crianças observa-se uma instabilidade dos níveis de PbS com 

aumento médio de 5µg/dl do nascimento até os 2 anos; em crianças mais velhas 

os níveis são mais estáveis.  

O Chumbo também pode ser medido no cabelo e na urina. No cabelo tem 

sido usado como indicador de exposição intermediária (2 meses) em crianças. 

Tem a desvantagem de ser muito susceptível a erros de análise por contaminação 

artificial externa ou tratamentos do cabelo (pintura, etc.). Segundo Barbosa, et al. 

(2006), o Chumbo na urina apresenta limitações devido à variabilidade e flutuação 

na excreção e necessidade de correção pela excreção de creatinina, portanto a 

quantificação em amostras isoladas não é confiável. Além disso, são poucas as 

pesquisas sobre a associação entre Chumbo na Urina - Pb-U e outros 

biomarcadores, a quantificação de Pb-U é essencialmente limitado para 

programas de monitoramento de longo prazo em trabalhadores e, mais 

recentemente, em pacientes durante a quelação e avaliação clínica em candidatos 

a quelação.    

Alterações fisiológicas associadas com a exposição ao Chumbo podem ser 

usadas como biomarcadores de exposição. Um dos mais sensíveis efeitos da 

exposição ao Chumbo é a inibição da via de biossíntese do heme, a qual é 

necessária para a produção das hemácias. A inibição pelo Chumbo da enzima 

ferroquelatase na via do heme causa acúmulo de protoporfirinas nos eritrócitos. A 

maioria das protoporfirinas nos eritrócitos (cerca de 90%) existe como Zinco 

Protoporfirina - ZPP. Esta é a fração preferencialmente mensurada pelo método 

de hematofluorimetria. Os métodos de extração mensuram todas as 

protoporfirinas existentes, mas extraem o Zinco a partir da ZPP durante o 

processo de extração. Por esta razão os resultados deste método são às vezes 

apresentados como Protoporfirina Eritrocitária Livre - FEP. Portanto, os resultados 

relatados como Protoporfirina Eritrocitária - EP, FEP ou ZPP todos refletem 

essencialmente a mesma análise.  
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A concentração de ZPP aumenta a partir de níveis de PbS de 25 a 30µg/dl 

existindo uma correlação positiva entre estes dois bioindicadores. A determinação 

de ZPP no sangue é um indicador de exposição passada, desde que ZPP elevada 

reflete os níveis médios de Chumbo no sítio de eritropoese dos últimos 04 meses. 

Entretanto, outras doenças ou condições podem também alterar a síntese do 

heme como porfiria, cirrose hepática, deficiência nutricional de ferro, idade e 

alcoolismo, produzindo aumento das protoporfirinas. Além disso, a ZPP não é um 

biomarcador sensível para níveis de PbS menores que 25µg/dl, de importância 

especial para as crianças.  

O Chumbo inibe a enzima da via do heme, Ácido Delta-aminolevulinico 

desidratase - ALAD cuja diminuição do nível no sangue é um indicador sensível de 

exposição recente ao Chumbo. Como resultado desta inibição ocorre a elevação 

do Ácido Delta Aminolevulínico Urinário - ALA-U que pode ser medido na urina, 

intermediário da via do heme que se acumula a partir da inibição da ALAD porém 

não é um indicador tão sensível quanto a ALAD.  

É importante assinalar, no entanto, que nenhum destes bioindicadores, ALAD, 

ALA-U e ZPP são específicos para o Chumbo e, para nenhum deles, inclusive 

PbS, é possível predizer quanto tempo permanecem elevados depois de cessada 

a exposição.  

As tabelas 53 e 54 abaixo mostram os testes possíveis e os níveis de PbS a 

partir dos quais se observam alterações nos resultados assim como os valores de 

normalidade e tolerância biológica admitidos pela legislação brasileira.  

 
  TABELA 53 - BIOMARCADORES DE EXPOSIÇÃO E EFEITO PARA O CHUMBO E NÍVEIS A 

PARTIR DOS QUAIS SÃO CONSIDERADOS ALTERADOS.  

BIOMARCADOR  Nível de Chumbo no sangue (PbS)  

PbS  > 10µg/dl  

Inibição da atividade da ALAD nos 
eritrócitos  

21 - 30µg/dl  

Aumento dos níveis de ALA-U  > 35µg/dl (adultos)  
> 25 - 75µg/dl (crianças)  

Inibição da atividade da NADS (adenina 
dinucleotideo sintetase) nos eritrócitos  

> 40µg/dl  

Aumento dos níveis de ZPP  > 25 - 30µg/dl  

   Fonte: Toxicological profile for Lead, ATSDRa/1999.  
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  TABELA 54 - BIOMARCADORES DE EXPOSIÇÃO E EFEITO PARA O CHUMBO E 

PARÂMETROS DE NORMALIDADE ACEITOS PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.  

BIOMARCADOR  Valor normal  Nível Limítrofe  

PbS  Até 40µg/dl  60µg/dl  

PbU (Chumbo na urina)  Até 60µg/dl  150µg/dl  

ALAD  30 – 60U/L  10U/L 

Protoporfirinas livres Até 60  300  

ALA-U  Até 4,5mg/g de creatinina  15 mg/g de creat.  

Coproporfirina urinária  Até 150µg/L  200µg/L  

ZPP  Até 75µg/dl  200µg/dl  

   Fonte: Ministério da Previdência e Assistência Social (11/1999): Norma técnica sobre saturnismo. Lei 
8213 de 24/07/1991. Decreto n°3048 de 06/05/1999.   

 

O Chumbo inibe a formação do metabólito da vitamina D, 1,25 - 

Dihidroxivitamina D, no metabolismo mineral ósseo, com conseqüente redução 

dos seus níveis séricos. Crianças com PbS de 12 a 120µg/dl apresentam 

diminuição dos níveis deste metabólito, semelhantes aos encontrados em outras 

doenças como hipoparatireoidismo e doença óssea metabólica, não sendo, 

portanto um método específico para a exposição ao Chumbo.  

O Chumbo também pode ser mensurado nos ossos ou dentes através de 

técnicas de fluorescência por raio X. Estes testes indicam exposição de longo 

tempo (crônica) ao Chumbo. O Chumbo se acumula no osso e a maior parte da 

carga corporal de Chumbo reside no osso. Como o Chumbo não se distribui 

uniformemente no osso ele se acumulará nas regiões dos ossos que estão em 

processo ativo de calcificação na época da exposição. Isto é importante para 

nortear em quais ossos deve ser realizado o exame. Caso a exposição tenha 

ocorrido durante a infância, pode-se mensurar os níveis de Chumbo na patela, 

calcâneo e esterno, que refletem primariamente osso trabecular cujo processo de 

calcificação é mais ativo durante a infância. Caso a exposição tenha ocorrido 

durante a vida adulta pode-se avaliar tíbia, falange e ulna que refletem os níveis 

de Chumbo no osso cortical onde ocorre o processo de calcificação nos sítios de 

remodelação. 
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 Segundo Barbosa et al. (2006), na revisão crítica sobre biormarcadores de 

exposição do Chumbo, na última década foram mais aceitas as medições de Pb-

Osso com métodos in vivo não-invasivos utilizando Fluorecência de Raios X - 

XRF. Estudos recentes mostraram que Pb-Osso, e não Pb-S, está 

significativamente relacionado com a diminuição do hematocrito e hemoglobina 

entre trabalhadores da construção moderadamente expostos a Pb, diminuição do 

peso ao nascer e aumento das chances de hipertensão clinicamente relevante. 

Outros efeitos adversos na saúde são provavelmente melhor associados com 

níveis de Pb-Osso incluindo alteração cognitiva e crescimento em crianças, 

insuficiência renal, gota, hipertensão, problemas de reprodução e eventos 

cardiovasculares em adultos. 

Chumbo nos dentes tem sido considerado um potencial biomarcador de 

exposição prolongada ao Chumbo (anos) porque este se acumula na dentina e no 

esmalte. O Chumbo no esmalte parece refletir a exposição ao Chumbo que ocorre 

intra-útero e no recém-nascido, antes da erupção dos dentes. O Chumbo na 

dentina parece refletir a exposição que ocorre até o momento que o dente cai ou é 

extraído. 

 

EFEITOS SOBRE A SAÚDE  
 

Altas taxas de Chumbo são compatíveis com efeitos cardiovasculares nas 

crianças (alterações de pressão arterial e eletrocardiográficas) e incidência 

aumentada de morte por câncer de pulmão e por lesões renais, hipertensão 

arterial e doença cerebrovascular. Porém, ainda não existem evidências 

suficientes para estabelecer uma relação causal inequívoca entre os níveis de 

Chumbo no sangue e o aumento da pressão arterial.  

É observada anemia (hematócrito menor que 35%) em crianças com doses 

acima de 20µg/dl e diminuição da hemoglobina com exposição a doses acima de 

40µg/dl. Os efeitos hematológicos em geral ocorrem com doses acima de 15µg/dl.  

São observadas alterações hepáticas (sistema oxidase) em crianças – dose não 

referida e alterações renais: nefropatia, gota, hipertensão arterial, alterações 

enzimáticas com doses a partir de 34,2µg/dl .  
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Parece não haver efeitos sobre os hormônios tireoidianos, Hormônio 

Luteotrófico - LH e Hormônio Folículo Estimulante – FSH. Alguns autores acharam 

retardo na taxa de crescimento com doses a partir de 7,7µg/dl.  

Observam-se alterações neurológicas em adultos com doses a partir de 30µg/dl: 

diminuição da velocidade de condução nervosa (Sistema Nervoso Periférico); 

alterações neurocomportamentais (irritabilidade, alterações de memória, distúrbios 

da função oculomotora); sintomas e sinais neurológicos (cefaléia, parestesia, 

diminuição da libido, fraqueza); e encefalopatia em doses mais altas. 

Em crianças doses acima de 6µg/dl apresentam alterações na função 

neurocomportamental leve diminuição da performance em testes de coeficiente de 

intelecto - QI; funções cognitiva e motora alteradas; alterações no potencial 

evocado visual; neuropatia periférica e diminuição da velocidade de condução (20 

– 30µg/dl); desequilíbrio postural (11,9µg/dl).  

Observam-se alterações no desenvolvimento como baixo peso, 

prematuridade e aborto com doses a partir de 12µg/dl. Ocorrem alterações no 

desenvolvimento mental e motor de crianças com doses a partir de 10 – 15 µg/dl. 

Ocorre diminuição da fertilidade, aumento da ocorrência de aborto e de morte 

neonatal com doses a partir de 10µg/dl e diminuição da mobilidade e do número 

de espermatozóides com doses a partir de 40µg/dl.  

Embora não exista uma dose letal mínima para o Chumbo, parece haver 

uma associação com taxas de mortalidade aumentadas para populações 

expostas, principalmente ocupacionalmente, resultando principalmente de 

cânceres, doença crônica renal (nefrose, nefrite) hipertensão arterial e doença 

cerebrovascular Lustberg e Silbergeld (2002). Em crianças parece haver uma 

associação de níveis elevados de Chumbo com Síndrome de Morte Súbita - SIDS. 

Risco de óbito ocorre quando há encefalopatia. A taxa de Chumbo no sangue 

associada com encefalopatia foi 90 – 800µg/dl (média: 330µg/dl) e com óbito foi 

125 – 750µg/dl (média: 327µg/dl).  

 

 
 
 



AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA POR EXPOSIÇÃO AOS RESÍDUOS DA PLUMBUM NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS – PR 

 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE / SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ   144 

2.1.2.2. Cádmio  
 

O Cádmio é essencialmente um subproduto da metalurgia do Zinco e do 

Chumbo. É um metal que tem seu maior uso na indústria de acumuladores 

elétricos (68%), pigmentos (15%), estabilizantes para matérias plásticas (10%) e 

galvanoplastia (5%). As principais fontes de contaminação são a exposição 

profissional, a alimentação (15 a 20µg/dl) e o tabaco (1 a 2µg/dl).  

As principais vias de absorção são a respiratória (55%) e digestiva (10%) 

esta dependendo de fatores nutricionais como carências protéicas ou de ferro ou 

cálcio. O Cádmio acumula-se no organismo, seus níveis aumentando com a idade 

na exposição não-ocupacional, decrescendo por volta dos 50 anos. O acúmulo 

principal é no fígado e rins (córtex renal) ligado a uma proteína de baixo peso 

molecular, a metalotionina. Sua meia vida é de 20 anos. Os parâmetros de 

normalidade para o cádmio são: sangue até 5µg/dl, que reflete a intensidade de 

exposição dos últimos 2 a 3 meses, e na urina até 2µg/g de creatinina, podendo 

refletir depósito renal. A fração de troca corporal eliminada por dia é cerca de 0,05 

a 0,1 por mil. Nos casos de intoxicação por ingestão de alimentos contaminados a 

eliminação fecal é mais importante que a urinária.  

Na intoxicação aguda por inalação de fumos de óxido de cádmio os 

sintomas são respiratórios, podendo evoluir com uma pneumonite química e 

edema pulmonar. Nos casos de ingestão o quadro clínico será semelhante a uma 

gastroenterite.  

Na intoxicação crônica por inalação de poeiras ou vapores de cádmio ou 

ingestão de alimentos contaminados, os principais órgãos afetados serão o rim e 

os ossos. O Cádmio provoca uma alteração nos túbulos renais com perda de 

proteínas na urina (proteinúria). O valor crítico para a presença de cádmio no rim é 

de 10µg/gr de creatinina após o que pode haver nefropatia irreversível. Nos ossos 

causa um quadro de osteomalácia e osteoporose com fraturas espontâneas e 

fissuras pela perda renal de fosfato de cálcio, com fortes dores. Pode também 

afetar os pulmões, cujas lesões precedem as renais, com a instalação de uma 
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síndrome obstrutiva e enfisema. O fígado pode sofrer degeneração gordurosa e 

pode haver anemia (ATSDR, 1999b).  

Como indicadores de dose interna pode-se usar a dosagem de cádmio na 

urina que reflete carga corporal ou no sangue que indicará exposição recente. 

Como indicadores de efeito pode-se utilizar a dosagem de proteínas de baixo peso 

molecular como a beta2-microglobulina (valor normal até 100µg/l de urina) ou a 

eletroforese de proteínas que mostrará um padrão de dano tubular na intoxicação 

pelo Cádmio.  

 
2.1.2.3. Zinco  

 

A principal rota de exposição ao Zinco é através da dieta. Ocorre também 

inalação de poeiras e fumos de Zinco e absorção cutânea a partir de preparados 

tópicos. A absorção intestinal de Zinco é influenciada por fatores da dieta. A 

ingesta concomitante com proteínas vegetais, cádmio e fósforo diminui a absorção 

e com proteínas animais aumenta. Ele se concentra no pâncreas, próstata, rins, 

fígado, músculos e retina. Um grande número de enzimas do organismo humano 

necessita de Zinco para funcionar. Ele interage com proteínas para regular a 

síntese de Ácido Desoxirribonucléico - DNA e Ácidorribonucléico - RNA e controlar 

a neurotransmissão. É necessário para o hormônio do crescimento e ajuda a 

manter a integridade estrutural da membrana celular (FISHER, 2001).  

Sua meia vida biológica excede 300 dias. Cerca de 70 a 80% é excretado nas 

fezes o que é acentuado pela ingesta de proteínas de origem vegetal. Ele também 

é eliminado através da urina (15%), suor (pode chegar a 25% em países quentes) 

e leite materno.  

Sintomas agudos de intoxicação pelo Zinco são fundamentalmente 

gastrintestinais. Ele também é lesivo aos olhos (irite e glaucoma) e pele (úlceras e 

dermatite). Ingestão crônica de altas doses de suplementos a base de Zinco (mais 

de 100mg/dia) dão origem à anemia sideroblástica e leucopenia. Está associado à 

febre dos fumos metálicos. O Zinco parece não ser teratogênico, embora sua 

deficiência seja. Não é considerado carcinogênico.  
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As concentrações de Zinco em seres humanos são maiores na próstata e 

retina (500mg/Kg). Níveis altos são achados também no fígado, rins, ossos, 

músculos e pâncreas. As concentrações de Zinco no soro e plasma são próximas 

a 1µg/ml (100µg/dl). No sangue é cerca de 4 vezes maior pela concentração deste 

nos eritrócitos. A excreção urinária em humanos não ocupacionalmente expostos 

é cerca de 0.5mg na urina de 24hs (ATSDR, 1994).  

 

2.1.2.4. Cobre  

 

O cobre é um elemento essencial para o organismo dos mamíferos. Está 

envolvido na respiração celular, defesa contra radicais livres, neurotransmissão, 

metabolismo do ferro e síntese de tecido conectivo. Existem enzimas que são 

dependentes do cobre como a citocromo-oxidase e a dopamina beta-hidroxilase. A 

doença ocorre quando sua ingesta é deficiente ou excessiva. A principal rota de 

exposição é através da ingestão, porém pode também ocorrer inalação, a partir de 

poeiras e fumos de indústrias, ou absorção dérmica a partir de aplicações tópicas 

a base de cobre (FISHER, 2001b).  

Um adulto ingere 1.2 a 5mg de Cobre por dia, cerca de metade do qual é 

absorvida. Mais de 75% do Cobre circulante é ligado a proteínas plasmáticas. Ele 

é distribuído através do corpo, mas é estocado primariamente no fígado, músculos 

e ossos. O Cobre é eliminado principalmente através das fezes após excreção 

dentro da bile. A excreção urinária é baixa em humanos.  

A intoxicação aguda pelo Cobre pode ser fatal dependendo da dose. Os 

achados predominantes são gastrointestinais estando também associado com a 

ocorrência de febre de fumos metálicos. A toxicidade crônica e os efeitos em longo 

prazo da exposição ao cobre não têm sido bem estabelecidos. Está associado 

com a ocorrência da febre dos fumos metálicos e de perfuração do septo nasal, 

em trabalhadores expostos a inalação de poeiras ou fumos de Cobre.  

O Cobre causa imobilização irreversível dos espermatozóides in vitro. 

Nenhum efeito teratogênico atribuído ao Cobre foi relatado em humanos, porém 

altas doses em ratas grávidas foram relacionadas com aumento da mortalidade 
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fetal e malformações no sistema nervoso central. Não há relatos de 

carcinogenicidade associada (ATSDR, 2002).  

Os níveis séricos normais são cerca de 1mg por litro variando de 0.87 a 

1.37. Eles são levemente superiores nas mulheres e aumentam com a idade. O 

cobre no plasma está 95% na ceruloplasmina. Esta é uma proteína que se eleva 

nos estados inflamatórios agudos e crônicos, no uso de pílulas (pelo estrogênio), 

na gravidez, cirrose, câncer e tireotoxicose.  

 
 
2.1.2.5. Efeitos não carcinogênicos. 

 

Conforme dito anteriormente, os MRL são indicadores que nos darão idéia 

do perigo que representa para a população a exposição a cada uma dessas 

substâncias acima descritas. A Dose de Referência - RfD é o indicador utilizado 

pela EPA baseado no NOAEL associado aos graus de incerteza correspondendo 

à extrapolação de animais para humanos e à variabilidade intraespecífica (100 de 

incerteza).  

A tabela 55 mostra o MRL e/ou RfD de cada contaminante de interesse.  

Para o Chumbo não há RfD ou MRL estabelecido. Vários fatores sociais, 

nutricionais, culturais e individuais influenciam a absorção, biotransformação e 

excreção do Chumbo, e o conhecimento atualmente existente em relação a sua 

farmacocinética supõe que um indicador derivado de um método padronizado 

poderia não representar totalmente a população exposta.  

O Chumbo tem um NOAEL estabelecido para exposição intermediária por via 

digestiva de 0.0015mg/kg/dia (estudo em ratos, com avaliação de efeitos lesivos 

sobre o sistema reprodutor, neurológico, hematopoiético e fígado).  
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TABELA 55 - NÍVEIS DE RISCO MÍNIMO (MRL) E DOSE DE REFERÊNCIA (RFD) DOS 
CONTAMINANTES DE INTERESSE, ADRIANÓPOLIS, 2008.  

Substância  MRL AGUDO  
(ATSDR)  

MRL 
INTERMEDIÁRIO  

(ATSDR)  

MRL CRÔNICO  
(ATSDR)  

RfD (USEPA)  

Cádmio  Não 
estabelecido  

Não estabelecido  Oral: 
0,0002mg/kg/dia  
(Incerteza: 10)  
Efeito: Renal  

Água: 
0,0005mg/kg/dia(
Incerteza: 10)  
Efeito: Renal  
Alimentos:  
0,001mg/kg/dia  
(Incerteza: 10)  
Efeito: Renal  

Chumbo  O Grupo 
Técnico de 
MRL não 
estabelece um 
valor de MRL 
agudo  

O Grupo Técnico 
de MRL não 
estabelece um 
valor de MRL 
intermediário  

O Grupo 
Técnico de MRL 
não estabelece 
um valor de 
MRL crônico  

O Grupo 
Técnico de RfD 
considera 
impróprio 
estabelecer um 
valor.  

Cobre  Oral: 
0,02mg/kg/dia  
(Incerteza: 3)  
Efeito: 
Gastrintestinal  

Oral:0,02mg/kg/dia  
(Incerteza: 3)  
Efeito:Gastrintestin
al  

Não estabelecido  Não estabelecido  

Zinco  Não 
estabelecido  

Oral, 0,3 mg/kg/dia  
(Incerteza: 3)  
Efeito: 
Hematológico  

Oral, 0,3 
mg/kg/dia  
(Incerteza: 3)  
Efeito: Hemato 

Oral: 0,3 
mg/kg/dia  
(Incerteza: 3)  
Efeito: Hemato 

   Fonte: USEPA – IRIS, 2003; ATSDR, 2007. 

 

2.2. Interação entre os agentes químicos  

Como discutido na introdução deste capítulo, é fundamental a definição de 

todos os contaminantes de interesse. O potencial de agressão à saúde humana é 

aumentado pela exposição a mais de uma substância química. Elas interagem 

entre si, ou potencializando seus efeitos danosos sobre os órgãos e sistemas, ou 

minorando estes efeitos através de mecanismos de atuação antagônicos (THIER; 

GOLKA; BRUNING; et al, 2002).  

Em relação aos contaminantes previamente definidos observam-se 

fenômenos de interação entre eles e com outros elementos e nutrientes. A 

susceptibilidade da intoxicação pelo Chumbo é influenciada pelos níveis dietéticos 

de Cálcio, Ferro, Fósforo, vitaminas A e D, nível protéico da dieta e álcool. Cálcio 
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e Fósforo reduzem a absorção de Chumbo. Cobre, Ferro e Zinco também afetam 

a absorção de Chumbo.  

Em crianças, a inter-relação existente entre os fatores nutricionais e o 

Chumbo é particularmente importante em virtude deste grupo populacional ser 

particularmente sensível aos efeitos tóxicos do Chumbo e sofrer as maiores 

alterações no seu estado nutricional. Vários relatos assinalam a associação 

existente entre absorção de Chumbo e deficiências no estado nutricional.  

A ingestão de ferro parece inibir a absorção de Chumbo. Dietas pobres em 

ferro tendem a aumentar a susceptibilidade da intoxicação pelo Chumbo porque 

acentuam a absorção gastrintestinal, o que sugere uma via de absorção comum 

para estes dois elementos. A taxa de absorção de Chumbo é observada ser maior 

em pessoas com deficiência de Ferro. Esta, em associação com níveis de 

Chumbo elevados, produzem um maior grau de hematotoxicidade em comparação 

com a presença de um deles sozinho. Ferro e Chumbo têm ações antagônicas em 

relação à ativação da ALAD: o Chumbo inibe sua atividade e a deficiência de ferro 

estimula a atividade da ALAD.  

Animais alimentados com dieta rica em Cálcio e Fósforo parecem ser 

menos susceptíveis aos efeitos do Chumbo por impedirem seu acúmulo nos 

tecidos. Tem sido aventado que Cálcio e Chumbo competem por sítios de ligação 

similar nas proteínas da mucosa intestinal, as quais são importantes no processo 

absortivo. O Chumbo bloqueia a resposta intestinal a vitamina D e seus 

metabólitos. Ocorre um efeito potencializador da exposição simultânea ao 

Chumbo e etanol. Ratos expostos a ambos são mais susceptíveis aos efeitos 

neurológicos e hepatotóxicos do Chumbo.  

O Zinco parece ter um efeito protetor contra a toxicidade do Chumbo. Em 

animais, ele reverte a ação inibitória do Chumbo sobre a enzima ALAD. O excesso 

de Zinco protege as enzimas contendo Zinco como a acido delta-aminolevulínico 

sintetase - ALAS, ferroquelatase e ALAD. A ação protetora do Zinco pode estar 

ligada a uma inibição da absorção gastrintestinal do Chumbo. Em ratos, o Zinco 

também diminui os efeitos genotóxicos do Chumbo. Foi postulado que esta ação 

protetora poderia estar relacionada a seu funcionamento nas polimerases RNA e 
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DNA e, portanto podendo acentuar o processo de reparação celular. (ATSDR 

1999a). O Zinco também inibe a absorção intestinal de cobre e aumenta sua 

excreção através do estímulo a produção de metalotionina (Fisher, 2001a).  

O Cobre também parece ser antagonista dos efeitos tóxicos do Chumbo 

sobre o sistema hematopoiético. Ocorre uma diminuição na captação de Chumbo 

e na inibição da enzima ALAD induzida pelo Chumbo, após administração de 

cobre, que parece ocorrer devido a um mecanismo de competição entre os dois 

metais pela ligação a sítios protéicos.  

O Cádmio também afeta a toxicidade do Chumbo, diminuindo ou 

aumentando. Um estudo in vitro (DAVIS e AVRAM, 1978 apud ATSDR, 1999) 

demonstrou que Cádmio e Zinco exercem uma ação antagônica sobre o efeito 

inibitório do Chumbo na enzima ALAD. O Cádmio é ainda mais potente que o 

Zinco na ativação da ALAD. Estudos em animais mostram que ratos expostos 

simultaneamente a Chumbo e Cádmio tem uma taxa de mortalidade maior. Parece 

também haver uma ação sinérgica destes dois agentes no desenvolvimento de 

alterações neurocomportamentais.  

A tabela 56, abaixo, sintetiza a interação entre o Chumbo e diversos fatores 

nutricionais entre eles os contaminantes de interesse.  

  

 TABELA 56 - EFEITOS DOS FATORES NUTRICIONAIS E CONTAMINANTES DA DIETA SOBRE 
A CAPTAÇÃO DE CHUMBO (PB).*  

FATOR  NÍVEL NA DIETA  EFEITO DA INTERAÇÃO DOS FATORES 

CÁLCIO  BAIXO  
ALTO  

Aumento da absorção severidade dos efeitos do 
Pb;  
Aumento da retenção de Pb;  
Redução da liberação de Pb a partir do osso.  

FERRO  BAIXO  Aumento da absorção e toxicidade do Pb.  

ZINCO  BAIXO  Aumento da absorção de Pb;  
Aumento da transferência de Pb pelo leite materno 
e in útero;  

Aumento dos níveis cerebrais de Pb.  

COBRE  BAIXO  Aumento da absorção de Pb.  

CÁDMIO  ALTO  Inibição  

FÓSFORO  BAIXO  Aumento da captação e retenção de Pb.  

Fonte: ATSDR, 1999.   
Nota: *Efeitos observados em animais. Tabela adaptada de: Table 2-12: Effects of nutritional factors on 
Lead Uptake in Animals.Toxicological Profile for Lead –  
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3. CÁLCULO DAS DOSES DE EXPOSIÇÃO  

 

Para o cálculo das doses de exposição conforme apresentado 

anteriormente (seção 1.3, neste capítulo), além dos dados de contaminação 

ambiental e da divisão da população exposta em faixas etárias, são necessárias 

estimativas do consumo de alimentos, freqüência e duração da exposição, para 

cada rota completa e potencial.  

Na situação de Adrianópolis, considerando que existem dados clinico - 

epidemiológicos que constataram a presença e efeitos do Chumbo nos grupos de 

população estudados, a equipe que realizou a Avaliação de Risco decidiu que 

essas informações eram suficientes para confirmar a exposição e não realizar os 

cálculos das estimativas de exposição. As incertezas inerentes à extrapolação e 

utilização de parâmetros fixos nas formulas, oriundos de modelos e estudos na 

população dos Estados Unidos, não refletem as características da população 

brasileira, especificamente a de Adrianóplois.   

Vale salientar, que mesmo a realização, no presente, de dosagens no 

sangue destes compostos, estas não refletirão a magnitude da exposição passada 

de um período superior a dois ou três meses. No entanto, a ausência dos 

compostos no organismo no presente, não exclui a possibilidade de sua presença 

no passado e a ocorrência de efeito tóxico lesivo no presente ou no futuro.  

Não se pode estabelecer a existência de exposição apenas a partir da 

determinação dos compostos ou seus metabólitos no organismo. Em exposições 

passadas, dependendo do intervalo de tempo decorrido entre a dosagem dos 

compostos e a interrupção da exposição, e das características do processo 

metabólico das substâncias e do organismo dos indivíduos, estes podem não ser 

mais “dosáveis” nos indivíduos, ou estarem dentro dos valores de referência 

aceitáveis. Sob esta condição, o estabelecimento da relação causa/efeito - a 

relação entre os efeitos encontrados na população exposta com os níveis de 

exposição - pode ser difícil de realizar. 

A relação dose-resposta para a ocorrência de um determinado efeito tóxico 

de um composto é construída a partir de estudos experimentais realizados in vitro 
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e em animais em laboratórios. Poucos são decorrentes da observação dos efeitos 

em populações humanas, pelas dificuldades inerentes a este processo. Aos 

valores encontrados decorrentes destes estudos são acrescentados fatores de 

incerteza para extrapolação inter-espécies (IRIS, 1993). O tempo de exposição 

para observação do efeito tóxico, apenas em poucos experimentos ultrapassa o 

período de 2 anos, situação bastante distinta do tempo de exposição observado 

no presente caso (a empresa PLUMBUM funcionou durante um período de 

aproximadamente 50 anos). A lesão é investigada em alguns órgãos-alvo 

definidos ou efeitos definidos, teratogênico, mutagênico, carcinogênico. Um dos 

problemas decorrentes deste procedimento é a ocorrência de efeitos tóxicos em 

outros órgãos que não foram pesquisados.  

As respostas observadas nestes estudos são resultantes de 

experimentações com doses de uma única substância. Nas situações de 

exposição humana, a exposição ocorre a múltiplas substâncias. Geralmente são 

compostos que interagem com o meio e que penetram no organismo humano por 

diferentes vias, podendo desenvolver múltiplas formas de interação dos seus 

mecanismos de ação, metabolismo e efeitos.  

Assim, embora a análise da relação dose-resposta para identificação do 

efeito tóxico permaneça válida como indicador de ações de investigação, 

apresenta limites como norteador de medidas de monitoramento da saúde e de 

identificação do dano à saúde em populações expostas. 

Dessa forma, a exposição humana ao Chumbo em Vila Mota e Capelinha - 

Adrianópolis foi avaliada com base nos estudos anteriormente realizados na 

população da região.  

 

4. AVALIAÇÃO DOS EFEITOS SOBRE A SAÚDE 

 

 4.1 Estudos em populações humanas: análise dos estudos realizados 

A empresa PLUMBUM realizava a avaliação de saúde dos trabalhadores e 

seus familiares. Conforme consta do texto de um relatório da empresa datado de 
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1986 e protocolado junto ao órgão ambiental estadual, eram utilizados os critérios 

abaixo para a definição das condutas a serem tomadas: 

“Os operários, funcionários, dependentes e população circunvizinha são 

inicialmente submetidos a um inquérito para avaliação dos eventuais graus de 

intoxicação, por medição de ZPP. As pessoas com valores de ZPP iguais ou 

inferiores a 120 mg/100 ml de sangue, por se situarem dentro da faixa de risco 

aceitável, são descartados dos exames complementares. As com ZPP entre 120 e 

209 mg/100 ml, que corresponderia à faixa de risco moderado, são submetidas a 

exames complementares para avaliação e definição dos cuidados a adotar. As 

com ZPP superior a 209 mg/100 ml são submetidas a exames complementares 

determinados pelo serviço médico ocupacional da empresa, que define o tipo de 

tratamento a ministrar. A cada seis meses as pessoas eram obrigadas a repetir os 

exames”. 

Após o encerramento das atividades da empresa PLUMBUM, na década de 

90, vários estudos foram realizados na região, principalmente, por instituições de 

ensino superior do estado de São Paulo e do Paraná, visando, avaliar os efeitos 

sobre a saúde da população decorrentes da contaminação ambiental causada 

pela atividade de mineração e pela metalúrgica PLUMBUM. Teve-se acesso a 

alguns artigos, teses e dissertações do final dos anos 90 e início da década de 

2000. Eles abrangeram a avaliação de biomarcadores de dose e efeito para 

Chumbo, Cádmio e Arsênio, a avaliação clínica e laboratorial da população 

residente no entorno da empresa, nos bairros de Capelinha e Vila Mota. Não 

foram pesquisados indicadores de exposição ou contaminação para o Cobre e 

Zinco.  

 

4.1.1 Estudos da UNICAMP 

No período de Junho de 1999 a Outubro de 2001, equipe multidisciplinar de 

pesquisadores do Instituto de Geociências e da Faculdade de Ciências Médicas 

da UNICAMP desenvolveu vários trabalhos de pesquisa no meio físico e saúde 

humana em quatro municípios da região de mineração do Alto Vale do Ribeira 

(PAOLIELLO, 2002, CUNHA, 2003, SAKUMA, 2004).  
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4.1.1.1 - Visando avaliar o grau de contaminação por Chumbo e Cádmio, de 

residentes próximos à refinaria, foram coletadas amostras de sangue e urina de 

adultos e crianças dos Municípios de Ribeira (São Paulo, área urbana), 

Adrianópolis (Paraná, área urbana e rural: Vila Mota, Capelinha e Porto Novo) e 

Iporanga (São Paulo, área rural). Foram também coletadas amostras de sangue e 

urina de crianças e adultos no Município de Cerro Azul (Paraná), que constituiu a 

população de referência para comparação dos resultados, pois embora esse 

município esteja localizado no Vale do Ribeira, está geograficamente distante da 

área de mineração.  

Foram avaliadas 335 crianças em idade escolar (7 a 14 anos de idade) e 

351 adultos de 15 a 70 anos. 

Os resultados mostraram que a mediana da plumbemia foi 6,06 ug/dl na 

área urbana de Adrianópolis e 11,89 μg/dl em Vila Mota e Capelinha, onde as 

concentrações de Chumbo variaram entre 1,8 μg/dl e 37,8 μg/dl, num raio de 

aproximadamente 2 km a partir da usina metalúrgica. Em Cerro Azul a mediana foi 

de 2,37 μg/dl, com variação de 1.80 a 6,90 μg/dl (Tabela 57).   

 

TABELA 57 - CONCENTRAÇÃO DE CHUMBO SANGUÍNEO EM RESIDENTES DO ALTO VALE 
DO RIBEIRA. 

 

Município / Comunidade 

Crianças Adultos 

Nº de Casos Mediana 

μg/dl 

Nº de 

Casos 

Mediana 

μg/dl 

Ribeira (área urbana) 40 5,40 47 3,82 

Adrianópolis (área urbana) 67 6,06 49 4,36 

Adrianópolis (Vila Mota e Capelinha) 94 11,89 101 11,10 

Adrianópolis (área rural, Porto Novo) 51 4,17 55 4,42 

Iporanga (bairro da Serra) 43 5,36 59 3,46 

Cerro Azul (área urbana) 40 2,37 40 2,15 

Total 335  351  

Fonte: Figueiredo et al, 2004.  
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Na região de Vila Mota e Capelinha, onde foram coletadas 94 amostras, 44 

crianças (59%) apresentaram teores de Chumbo acima de 10 μg/dl e 12 crianças 

(12,8%) tinham plumbemia acima de 20 μg/dl, necessitando de acompanhamento 

médico, segundo recomendação do Center for Disease Control – CDC (1995) para 

essa faixa de plumbemia (Tabela 58). 

 

 TABELA 58 - CONCENTRAÇÃO DE CHUMBO SANGUÍNEO EM MORADORES DE VILA MOTA 
E CAPELINHA EM COMPARAÇÃO COM AS OUTRAS LOCALIDADES, 
CONFORME FAIXAS PRECONIZADAS PELO CDC. 

 

PbS em 

μg/dl 

Vila Mota e Capelinha 

          (N=94) 

Todas as outras 

localidades (N= 201)* 

Total 

(N=295) 

N % N % N % 

<10 38 40,4 184 91,5 222 75,2 

>10 <20 56 59,6 17 8,5 73 24,8 

>20 12 12,8 01 0,5 13 4,4 

Fonte: Paoliello et al ,2002. 
Nota: *excluindo crianças de Cerro Azul 

 

Os resultados mostraram associação entre níveis altos de plumbemia e 

residência próxima da refinaria e também com o fato dos pais terem trabalhado na 

PLUMBUM, concluindo pela existência de contaminação residual nessa área 

(PAOLIELLO, 2002). Alem disso, segundo Figueiredo et al (2004), as 

concentrações de Cádmio em sangue, mostraram-se inferiores, em todos os 

casos, ao limite de detecção da técnica analítica de 0,5 μg/dl. 

 

  4.1.1.2 - Estudo realizado por Sakuma (2004) com coletas realizadas em 

1999, 2000 e 2001, teve como objetivo avaliar o grau de exposição ao arsênio na 

população de crianças e adultos do Alto Vale do Ribeira por meio da determinação 

de Arsênio urinário. 

O Arsênio em urina é um indicador de exposição recente e o valor de 

referência para população ocupacionalmente exposta, segundo a legislação 

brasileira (Portaria nº 24 de 1994, do Ministério do Trabalho e Emprego), é de 10 

μg/g de creatinina. No Brasil não se tem ainda valor de referência para Arsênio 
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urinário em população não exposta.  Para exposição ambiental tem sido utilizado 

um valor de base de 40 μg/L (MATSCHULLAT et al., 2000).   

Os valores encontrados para a população residente na região de Vila Mota 

e Capelinha não excederam os valores de referência (tabela 59). 

 
TABELA 59 - CONCENTRAÇÃO DE ARSÊNIO NA URINA DE RESIDENTES NO ALTO VALE DO 

RIBEIRA, 2004 

 

Município / Comunidade 

Crianças Adultos 

Nº de Casos Mediana 

μg/L 

Nº de 

Casos 

Mediana 

μg/L 

Ribeira e Adrianópolis (área urbana)  129 6,30 37 5,22 

Adrianópolis (Vila Mota e Capelinha) 107 6,40 155 5,10 

Iporanga (bairro da Serra) 89 8,94 86 8,54 

Cerro Azul (área urbana) 73 3,60 83 3,87 

Total 398  361  

Fonte: Sakuma, 2004.  

 

Os maiores níveis de exposição ao arsênio ocorreram no bairro da Serra 

(Iporanga - São Paulo) e se correlacionam também com a presença desse 

elemento nos solos. O bairro da Serra está situado nas proximidades da mina de 

Furnas, cujos descartes, ricos em metais e arsênio, são responsáveis pelas altas 

concentrações desses elementos nos sedimentos do rio Betari que percorre esse 

bairro. (FIGUEIREDO et al, 2004). 

  

4.1.2 Estudo da USP 

No ano de 2001, nutricionistas da USP realizaram estudo transversal com 

136 crianças de 2 a 11 anos de idade, residentes na região próxima à antiga usina 

de beneficiamento de Chumbo para avaliar a relação entre as concentrações 

sangüíneas de Chumbo, hemoglobina, ZPP e ferritina em crianças. Os resultados 

mostraram que existe uma relação inversamente proporcional entre as 

concentrações de hemoglobina e Chumbo entre as crianças anêmicas e que 

90,4% apresentavam níveis normais de ferritina (RONDÓ, 2006).  
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4.1.3 Avaliação da SESA 

 No segundo semestre de 2001, a SESA realizou avaliação clínico-

epidemiológica dos moradores das localidades de Capelinha e Vila Mota, que 

constou de: 

 

4.1.3.1- Avaliação hematológica 

 Visando detectar quadros de anemia em adultos e crianças, foram 

avaliadas clínica e laboratorialmente, 866 pessoas, sendo 539 adultos e 125 

crianças de 0 a 6 anos e 202 crianças de 7 a 14 anos. Os resultados indicaram 

que: 

75% das crianças menores de 7 anos tinham alteração hematológica 

58,4 % das crianças entre 7 e 14 anos tinham alteração hematológica 

35,6% dos adultos tinham alteração hematológica. 

 

4.1.3.2 - Avaliação nutricional 

 Foram avaliadas 477 crianças de até 14 anos, utilizando-se o método 

antropométrico, a partir da coleta de medidas de peso e altura das crianças 

(Tabela 60). No relatório apresentado, não há informações sobre o padrão 

alimentar da população estudada.  

 
TABELA 60 - PREVALÊNCIA DE DESNUTRIÇÃO EM MENORES DE 14 ANOS, CLASSIFICADAS   

ABAIXO DOS PERCENTIS 10 E 3, ADRIANÓPOLIS, 2001 

Índice nutricional Percentil 10 Percentil 3 

Altura/idade 22,6% 10,3% 
Peso/idade 15,5% 5,2% 

Fonte: Adaptado de SESA, 2001 

  

 O estudo nutricional revelou altos percentuais de crianças desnutridas. A 

estratificação por idade mostrou importante percentual de crianças desnutridas na 

faixa etária acima de 5 anos, denominado nanismo nutricional, sugerindo 

desnutrição crônica prolongada. 

 

 



AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA POR EXPOSIÇÃO AOS RESÍDUOS DA PLUMBUM NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS – PR 

 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE / SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ   158 

4.1.3.3 - Avaliação da Exposição ao Chumbo 

 Com o objetivo de avaliar a exposição ao Chumbo foi realizada a 

plumbemia de todas as crianças de 6 meses a 14 anos de idade residentes nos 

bairros de Vila Mota e Capelinha (339 crianças). 

 Os resultados mostraram a mediana de plumbemia mais elevada (9,5 e 9,6 

μg/dl) nas faixas etárias de 6 meses a 3 anos e de 4 a 6 anos de idade (Tabela 

61).   

 

TABELA 61 – PLUMBEMIA (μg/dl) POR FAIXA ETÁRIA, EM MENORES DE 14 ANOS,  
ADRIANÓPOLIS-PARANÁ, 2001. 

Faixa etária  N Mediana Variação 

6 meses a 3 anos 36 9,6 2,5 – 20,6 
4 a 6 anos 59 9,5 2,5 – 27,4 
7 a 14 anos 244 6,9 2,5 – 35,8 

Total 339 7,5 2,5 – 35,8 
Fonte: Adaptado de SESA, 2001 

 

Do total analisado, 97 crianças (28,6%) apresentaram plumbemia maior que 

10 μg/dL – nível considerado pelo CDC de Atlanta como limite de exposição para 

crianças e 20 crianças (5,9%) apresentaram níveis acima de 20 μg/dL – segundo o 

CDC, crianças com concentrações superiores a 20 μg/dL devem se submeter a 

avaliação médica, seguimento laboratorial periódico e eventual tratamento de 

quelação. 

 

4.1.3.4 - Avaliação clínica e neurológica das crianças com plumbemia alta 

 As 20 crianças que apresentaram níveis de plumbemia acima de 20 μg/dl 

foram encaminhadas ao Centro de Neuropediatria do HC em Curitiba, para 

avaliação clínico-laboratorial especializada. 

A avaliação constou de: avaliação neurológica (exame clínico), hemograma, 

parasitológico de fezes, parcial de urina, Raios-X de punho, tomografia 

computadorizada de crânio, eletroencefalograma, avaliação oftalmológica, e 

avaliação neuropsicológica. 

A avaliação foi realizada de maio de 2002 a maio de 2003, incluindo as 

crianças na rotina de atendimento do HC. 
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Como resultado, foram diagnosticados 9 casos de anemia (de 19 crianças 

que realizaram o hemograma) e 9 crianças apresentaram de 1 a 4 parasitoses 

(entre as 13 que fizeram parasitológico de fezes). Das treze crianças que 

realizaram testes neuropsicológicos, sete crianças apresentaram algum grau de 

déficit cognitivo. Sendo que, foram consideradas portadoras de déficit cognitivo, as 

crianças que tiveram testes compatíveis com  Quociente de Inteligência (QI) 

limítrofe ou deficiência mental. 

 

Os resultados das avaliações realizadas na área e citadas acima, mostram 

que os níveis de Chumbo no sangue, principalmente das crianças, refletem um 

quadro de exposição ao metal nos moradores do entorno da usina, mesmo depois 

de decorridos cerca de cinco a seis anos do encerramento das atividades da 

empresa. 

 

Além dos estudos e avaliações acima citados, também se teve acesso a 

dados do inquérito epidemiológico realizado pela SESA no primeiro semestre de 

1990, época em que a empresa ainda estava em funcionamento e em que foram 

feitas as primeiras denúncias de contaminação. Esses dados foram 

sistematizados por SCHANUEL et al. em 1991. 

Nessa avaliação foram comparados resultados de Plumbemia e Acido Delta 

Aminolevulínico urinário de um grupo de moradores da Vila Operária (onde 

residiam somente familiares de trabalhadores); de moradores da Vila Mota e de 

uma amostra de trabalhadores da usina (tabela 62).  

 Na amostra de trabalhadores avaliados (n=47) os valores de PbS variaram 

de 38,3 a 72,5  μg/L .  

Entre os moradores, as maiores concentrações de Chumbo ocorreram na faixa 

etária de menores de 10 anos, na Vila Operária (média de 40,9 μg/L  e variação 

entre 30, 4 a 51,4  μg/L). 
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TABELA 62 – CONCENTRAÇÃO MÉDIA DE PBS E ALA-U EM TRABALHADORES, E 
MORADORES DO ENTORNO DA PLUMBUM, ADRIANÓPOLIS-PR, 1990 

Grupos avaliados N Média de PbS μg/L Média de ALA-U mg/L 

Trabalhadores  47 55,4 7,6 

Moradores da Vila 
Operária 

105 36,1 3,0 

Moradores da Vila Mota 92 25,7 2,4 

Fonte: Schanuel,1991 

 

As amostras de moradores das duas Vilas apontaram um número elevado 

de pessoas com PbS acima de 40 μg/L, considerado aceitável para população não 

exposta ocupacionalmente. Os resultados também mostraram que 36% dos 

trabalhadores tinham PbS acima de 60 μg/L (Limite de Tolerância Biológico – 

LTB), dando indícios de contaminação por Chumbo entre os trabalhadores e 

moradores. 

 

 

4.2  Perfil epidemiológico da população de Adrianópolis 

 

No município de Adrianópolis, a estruturação da rede de serviços de saúde 

é recente e está em fase de implementação. 

Na época de funcionamento da PLUMBUM, esta mantinha atendimento 

médico ambulatorial e odontológico para os trabalhadores da empresa e seus 

familiares. Na sede do município funcionava o Centro de Saúde mantido pelo 

Estado. 

Depois da municipalização dos serviços de saúde e do encerramento das 

atividades da PLUMBUM (na década de 90), o município passou por um período 

de desestruturação dos serviços, inclusive sem atendimento médico. 

Em fevereiro de 2008, a rede de serviços de saúde contava com oito 

unidades de saúde e com três equipes de Saúde da Família. O município não 

dispõe de unidade hospitalar e de laboratório de análises clínicas; quando há 

necessidade os pacientes e/ou as amostras são encaminhados para serviços de 
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referência na Região Metropolitana de Curitiba e/ou ao município de Apiaí, em 

São Paulo. 

Em relação à morbidade, segundo os dados do SIAB (2007), 16% da 

população maior de 15 anos (562 pessoas) cadastrada na ESF apresenta 

hipertensão arterial, 3,75% (132 pessoas) são diabéticas. Alem disso, em todas as 

faixas etárias foram registrados 74 casos de deficiência física (sem especificação). 

A análise dos dados da série histórica de mortalidade infantil mostrou 

variações acentuadas, sofrendo influência do número reduzido da população. 

Porém, observa-se que o coeficiente do município foi superior ao coeficiente do 

estado (tanto a mortalidade neonatal, quanto a mortalidade infantil tardia). No ano 

de 2000 o coeficiente de mortalidade infantil em Adrianópolis foi de 62,5/1000NV, 

enquanto o valor registrado no estado foi de 19,44/1000NV (Tabela 63). 

  Nos últimos dois anos (2005 e 2006) não foram registrados óbitos de 

menores de um ano, em Adrianópolis. 

 

TABELA 63 – COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL POR 1000 NASCIDOS VIVOS EM 
ADRIANÓPOLIS E PARANÁ, 1990 A 2005 

Ano Adrianópolis Paraná 

 Mortalidade      número NV Mortalidade 
1990 33,63                35,52 
2000 62,5                 80 19,58 
2001 68,49               73 17,49 
2002 35,71               84  16,83 
2003 10,53               95    16,48 
2004 24,10               83 15,41 
2005 0,0                   101 14,44 

Fonte: SESA, 2007 

 

Nos anos de 2002, 2003 e 2004 o Coeficiente de Mortalidade por 

Neoplasias malignas no município de Adrianópolis foi superior ao coeficiente do 

estado do Paraná: respectivamente 106,08; 109,19 e 160,67 por 100.000 

habitantes, no município e 94,3; 92,52 e 95,57 por 100.000 habitantes, no estado 

(Tabela 64). 
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TABELA 64 – COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR NEOPLASIAS MALIGNAS POR 100.000 
HABITANTES EM ADRIANÓPOLIS E PARANÁ, 1990 A 2005. 

Ano Adrianópolis Paraná 

1990 67,15  
2000 57,08  
2001 44,25 90,24 
2002 106,08 94,3 
2003 109,19 92,52 
2004 160,67 95,57 
2005 34,5  

Fonte: SESA, 2007 

 

Em avaliação dos dados do Sistema de Informação de Mortalidade - SIM do 

município de Adrianópolis, nos anos de 1985, 1990 e 1995 (durante o período de 

funcionamento da usina) e 2000 a maior freqüência de óbitos decorrente de 

neoplasias estavam localizadas no estômago/esôfago/digestivo mal definido (7 

casos), útero (3 casos), brônquios/pulmão (2) e laringe/orofaringe (2). 

Os coeficientes de mortalidade por Infarto do Miocárdio (128,5/100.000 

habitantes em 2004) e Acidente Vascular Cerebral (64,3/100.000) também são 

superiores, no município de Adrianópolis, em relação ao total do estado 

(respectivamente 47,3 e 62,5/100.000).  

 Em 2004, no município, 39,5% dos óbitos ocorreram por doenças do 

aparelho circulatório, 23,3% por neoplasias e 14,0% por doenças do aparelho 

respiratório. 

No ano de 2005, as mortes por Causa Mal Definida corresponderam a 

34,4% dos óbitos, em Adrianópolis, enquanto no total do estado foi de 4,8%, 

refletindo a dificuldade de acesso aos serviços de saúde no município e 

principalmente ao atendimento hospitalar.  

 Vale salientar, que há relato da existência de cemitérios clandestinos no 

interior do município, o que, se confirmado, leva a crer que esse número seja 

ainda maior. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A contaminação dos meios ambientais por produtos tóxicos pode 

determinar a exposição humana a compostos químicos com variados potenciais 

lesivos ao organismo humano. A investigação e o monitoramento da saúde de 

uma população devem ser baseados na identificação da exposição por meio do 

estabelecimento de rotas de exposição.  

 A justificativa para o acompanhamento de saúde destas populações não 

deve ser baseada na presença da doença ou de um biomarcador de exposição. 

Populações expostas a contaminantes ambientais apresentam um risco adicional 

de adoecimento. A forma como este vai se manifestar é fruto das diferentes 

histórias de vida e da multiplicidade de interações dos compostos químicos com o 

organismo humano.  

 Afirma-se, assim, que a possibilidade de ocorrência de lesão sobre a saúde 

a longo prazo, com efeitos carcinogênicos e não-carcinogênicos, aponta para a 

necessidade de monitoramento permanente e amplo das condições de saúde 

desta população, ao longo de toda a sua vida, já que a expressão clínica do dano 

a saúde pode ser multivariado e tardio. Na possibilidade de ocorrência de um dano 

grave e irreversível à saúde, a falta de certeza científica não pode ser o fator 

impeditivo para que sejam adotadas medidas eficazes de prevenção. 

É necessário que se aprofundem as investigações sobre os efeitos à saúde 

da população de Adrianópolis. O Arsênio é um contaminante potencial e embora 

os resultados dos indicadores biológicos de exposição na população estejam 

abaixo de Valores de Referência, sugere-se sua quantificação na poeira 

intradomiciliar por ser um compartimento ambiental que mostraria a deposição 

pretérita deste elemento.   

Os resultados encontrados neste estudo durante as etapas de investigação 

de contaminação do ambiente, relatos de membros da comunidade, avaliação 

toxicológica e dados de saúde confirmam a existência de rotas completas de 

exposição no passado, presente e futuro, especificamente a Chumbo, Cádmio, 

Cobre e Zinco.  
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Considera-se que a população que esteve exposta a partir das rotas de 

exposição completas estabelecidas e deve ser alvo das ações de 

acompanhamento da saúde, é composta por: 

 no passado: (1) trabalhadores da PLUMBUM e das Minas durante seu 

funcionamento, suas famílias, e os trabalhadores terceirizados; 

(2) população que residia no entorno da PLUMBUM e das Minas; e 

(3) moradores de Vila Mota e Capelinha.   

No presente: (1) população residente entre Vila Mota e Capelinha; e 

(2) trabalhadores da região de Vila Mota e Capelinha que em suas 

atividades realizam movimentação de solo, como na agricultura, abertura de valas, 

manutenção de estradas, trabalhos de remediação e outras. 

No futuro, permanecendo as condições de contaminação ambiental existentes, 

serão consideradas populações expostas as mesmas do presente.  

A população exposta pode manifestar, no presente e no futuro, danos à 

saúde decorrentes desta contaminação, ainda que a mesma deixe de existir.     
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RESPOSTA ÀS PREOCUPAÇÕES DA COMUNIDADE COM A SUA SAÚDE 

 

Introdução  

 Ao longo deste relatório se teve o cuidado de nortear as avaliações e estudos 

no sentido não só de estabelecer o risco existente para a população exposta, mas 

também procurar as respostas às preocupações da comunidade. As principais 

questões apresentadas foram respondidas pela equipe de Avaliação de Risco à 

Saúde Humana da forma abaixo descrita: 

 

1. Questões de Saúde 

1.1 As pessoas que moravam no entorno da metalurgia da Plumbum podem ter 

sido contaminadas por metais no passado?   E as que residem ali, atualmente?  

 

R: As pessoas que residiam no entorno da usina da Plumbum, no passado podem 

ter sido contaminadas por metais, pois, estiveram expostas às emissões da 

chaminé e também às poeiras da estrada que liga os bairros de Capelinha e Vila 

Mota.  

Quanto às pessoas que residem atualmente nessas localidades, ainda estão 

expostas, porém em menor grau, à poeira da estrada. O risco é maior para as 

crianças, uma vez que apresentam absorção de chumbo maior do que os adultos 

e estão mais expostas, pois brincam na terra, colocam objetos contaminados na 

boca, etc.  

 

1.2 Os problemas de saúde mais comuns apresentados pelos moradores, como 

pressão alta, problemas respiratórios e outros, podem estar relacionados com a 

exposição aos resíduos da empresa? 

 

R: Altas taxas de chumbo no sangue são compatíveis com efeitos 

cardiovasculares como a hipertensão arterial e outros, porém não existem 

evidências suficientes para estabelecer uma relação causal inequívoca entre os 

níveis de chumbo no sangue e o aumento da pressão arterial.  
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Quanto aos problemas respiratórios em adultos, podem ter relação principalmente 

com o trabalho nas minas.  

A intoxicação aguda por inalação de fumos durante a fundição dos metais pode 

causar sintomas respiratórios, porém este não é o caso entre os moradores, no 

presente. 

Para os moradores da região de Vila Mota e Capelinha, a exposição aos 

contaminantes identificados na região atua como um risco adicional de 

adoecimento, isto é, além das doenças que acometem a população geral existe o 

risco de apresentar agravos à saúde relacionados aos contaminantes 

identificados. Porém, os dados de saúde disponíveis no momento não permitem 

estabelecer nexo causal absoluto entre os problemas relatados nessa população 

e a contaminação da área. 

 

1.3  É possível estabelecer relação dos casos atendidos pela APAE do município 

com a contaminação por metais presente na área?  

 

R: A APAE do município de Adrianópolis atende crianças e alguns adultos, com 

diversos diagnósticos. A intoxicação crônica por chumbo afeta o desenvolvimento 

neurológico de crianças. Algumas das alterações descritas são: déficit 

neurocomportamental, atraso de desenvolvimento, irritabilidade, alteração da 

função cognitiva (dificuldade no aprendizado), diminuição da memória, atenção e 

concentração, diminuição de QI, desatenção, neuropatia periférica, fraqueza 

muscular (dedos, punhos, extensores do antebraço, tornozelos), problemas de 

coordenação e equilíbrio.  

Outras alterações mentais não estão descritas entre os danos provocados por 

metais pesados. 

 

1.4  A contaminação por metais pode causar casos de irritabilidade e depressão 

como os apresentados por alguns moradores da região?  
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R: A intoxicação crônica por chumbo em adultos pode causar alterações 

neurológicas como irritabilidade e alteração da memória. Os casos de ansiedade e 

depressão relatados por alguns moradores da região acontecem também na 

população em geral, independentemente de exposição a metais. Dados sobre a 

incidência desses agravos na população da região não estão disponíveis para 

comparar com dados de outras regiões, o que possibilitaria levantar hipóteses 

sobre a relação com a contaminação.  

 

1.5  Será dado prosseguimento às avaliações de saúde das pessoas expostas, 

iniciadas em 2002 pela SESA?  

 

R: A Secretaria Estadual de Saúde vem coordenando um grupo de trabalho das 

três esferas do SUS para dar seguimento aos trabalhos, especialmente para 

estruturação da resposta do setor saúde e compreensão da magnitude do 

problema. A elaboração do Protocolo de Atenção e Vigilância à saúde da 

população exposta aos resíduos da PLUMBUM, que está em andamento, tem 

dentre seus objetivos o prosseguimento das avaliações de saúde iniciadas em 

2002.  

 

1.6  Como será realizado e quem será responsável pelo acompanhamento da 

saúde das pessoas expostas?  

 

R: O acompanhamento da saúde das pessoas expostas será realizado pelos 

serviços de saúde do município, num primeiro momento, e quando houver 

necessidade e indicação médica, as pessoas serão encaminhadas para serviços 

de referência especializada de média e/ou alta complexidade, definidos pela 2ª 

Regional de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde. 

 

1.7  Quais os efeitos agudos e crônicos dos contaminantes?  
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R: Os contaminantes elencados no relatório são o chumbo, o cádmio, cobre e 

zinco. São diversos os efeitos agudos e crônicos, que estão descritos no capitulo 

VI - “Implicação para Saúde”. Resumidamente, podem ser citados os principais 

efeitos: - para o chumbo: anemia, dor abdominal, náusea, vômito, cefaléia, 

irritabilidade (agudos); neuropatia periférica, alterações hepáticas, insuficiência 

renal, fraqueza, dores musculares e articulares (crônicos). Para o cádmio: 

cefaléia, tosse, hipotensão, náusea, vômitos, cansaço (agudos); anemia, 

bronquite, câncer de pulmão, próstata, bexiga, pâncreas (crônicos). Para o cobre: 

tosse, náusea, vômito (agudos); tremores, cefaléia, anemia (crônicos). Para o 

zinco: gastroenterite, febre, dor de cabeça (agudos); úlcera, dor abdominal, 

anemia.     

  

1.8  Existem crianças intoxicadas? 

 

R: As últimas avaliações realizadas (SESA, 2002) mostraram resultados acima de 

valores de referência para chumbo, conforme recomendação da OMS, em 20 

crianças menores de 14 anos residentes na região de Capelinha e Vila Mota. 

 

2. Questões de Meio Ambiente 

 2.1 Os quintais das casas situadas próximo à usina podem apresentar 

contaminação por metais?  

 

R: Devido à deposição dos contaminantes no passado, através de escórias e 

emissões atmosféricas em solo e devido aos resultados das análises realizadas 

em estudos no inicio da década de 2000 – Cunha (2003) indicou resultados acima 

dos valores de referências no solo às margens da estrada principal até 3,6 km da 

PLUMBUM no sentido da Vila Mota e até 5,0 km da Plumbum no sentido da vila 

Capelinha e Lamoglia (2005) indicou contaminação por chumbo em alguns 

terrenos e em vegetais cultivados nas hortas no entorno da usina: deduz-se que 

os quintais que receberam deposição de escórias estiveram e permanecerão 

contaminados. Nos demais, quanto mais próximo da Refinaria e da estrada da 
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região de Vila Mota e Capelinha, maior a possibilidade de estarem contaminados, 

principalmente pelos metais chumbo e cádmio, em decorrência das emissões de 

material particulado das chaminés e das poeiras da estrada.  

  

2.2  Os alimentos produzidos na região, especialmente as verduras e hortaliças 

podem apresentar contaminação por metais?  

 

R: Os estudos realizados pelos órgãos estaduais SESA, SEAB e SEMA em 2001, 

somente para o metal chumbo e por Lammoglia (2005) para chumbo e arsênio, 

confirmaram que a maioria dos vegetais amostrados (alface, alfavaca, couve, 

manjerona, mandioca e rabanete) e também ovos e leite produzidos na região do 

entorno da PLUMBUM, ou seja, onde o solo apresenta contaminação, 

apresentaram índices acima de valor de referência para chumbo. 

 

 2.3 Existe risco para as pessoas que utilizaram e utilizam atualmente o Rio Ribeira 

para lazer?   

 

R: Enquanto existia intensa atividade de mineração e metalurgia, até 1995, toda a 

extensão do Rio Ribeira, no Alto Vale, apresentou concentração de chumbo acima 

do valor de referência que colocou em risco a saúde da população nas atividades 

de lazer. Atualmente, em momentos onde ocorre movimentação do solo 

contaminado, na região, ou de sedimentos do leito do rio, poderá ocorrer 

contaminação por metais nas águas do Rio Ribeira. 

 

 2.4 Os trabalhadores das minas e da metalurgia foram expostos no passado? E 

os trabalhadores do aterro (remediação) e outros focos de contaminação (estrada) 

foram expostos?   

 

R: Durante o período de operação da mineração e metalurgia, sob condições de 

emissões de contaminantes em altas concentrações, no ambiente de trabalho, os 

trabalhadores foram expostos à contaminação por metais pesados, claramente 
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reconhecida pela própria metalúrgica durante o seu funcionamento. Caso os 

trabalhadores de outros setores em atividades como manutenção de estrada e 

aterro de rejeitos tenham realizado suas atividades sem a utilização de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) específicos para áreas contaminadas 

por metais, é possível que tenha ocorrido exposição. 

 

3. Outras Questões 

 3.1 A atuação dos órgãos públicos frente ao problema da contaminação não 

deveria ser mais positiva/incisiva?  

 

R: Sem dúvida, a capacidade de resolução das esferas de governo não 

acompanha o ritmo das demandas da sociedade. Apesar das dificuldades dos 

órgãos públicos em solucionar os problemas relacionados aos passivos 

ambientais, um dos objetivos deste trabalho é instrumentalizar os setores 

responsáveis e a sociedade nas ações necessárias à promoção da saúde e 

remediação ambiental.  

No caso específico da contaminação pela PLUMBUM é preciso reconhecer que já 

se passaram vários anos desde as primeiras denúncias de contaminação na área 

e somente nos últimos anos começaram a ser adotadas algumas medidas. Como 

a atuação envolve diversos órgãos, não é possível responder por todos eles. No 

que concerne ao setor saúde, espera-se que como desdobramento imediato da 

conclusão deste relatório seja elaborado o Protocolo de Vigilância e Atenção à 

Saúde das Pessoas Expostas e seja implementada a organização dos serviços de 

saúde do município.  

Ressalte-se a importância da participação da sociedade organizada e de suas 

lideranças para o fortalecimento do SUS e controle social dessa área, a exemplo 

do Conselho Municipal de Saúde. 

 

 3.2 Quem arcará com as despesas para realização dos exames necessários para 

avaliação de saúde dos moradores?   
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R: Os custos dos exames necessários para a avaliação de saúde dos moradores 

serão realizados de acordo com sua complexidade pelo município e Estado. O 

Sistema Único de Saúde – SUS no processo de pactuação da programação de 

ações de serviços de saúde entre as esferas municipal, estadual e federal define 

os repasses e formas de transferência entre as instâncias. 

  

 3.3 Quem e como se pode ter acesso a este relatório e às informações sobre 

medidas de controle da contaminação?  

 

R: Quando da publicação do documento, qualquer cidadão interessado poderá ter 

acesso. Para tanto as instâncias do SUS se comprometem a disponibilizá-lo por 

meio eletrônico e/ou impresso.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A última tarefa de uma avaliação de risco à saúde é determinar as conclusões 

sobre as implicações para a saúde associadas ao local e preparar, em paralelo, as 

recomendações. Para tal devem ser completados os propósitos de uma avaliação 

de risco à saúde:  

 Determinar as implicações para a saúde no local. 

 Discutir estas implicações fazendo recomendações para realizar estudos de 

saúde e ambientais futuros (se são considerados necessários). 

 Identificar as ações necessárias para mitigar ou prevenir efeitos adversos à 

saúde. 

 
Seleção de categorias de perigos para a saúde pública 

 
A primeira conclusão que a avaliação de risco à saúde identifica é o nível 

de perigo que representa um local. Uma avaliação de risco à saúde deve associar 

ao local uma das seguintes cinco categorias (ATSDR, 1992): 

A. Perigo Urgente para a Saúde Pública; 

B. Perigo para a Saúde Pública; 

C. Perigo Indeterminado para a Saúde Pública; 

D. Perigo Não Aparente para a Saúde Pública;  

E. Não Há Perigo para a Saúde Pública. 

 
Estas categorias foram selecionadas para: 
 

 Caracterizar o grau de perigo do local investigado para a saúde pública, com 

base em fatores tais como a existência de rotas potenciais de exposição 

humana, a susceptibilidade da comunidade exposta, a comparação dos níveis 

esperados de exposição humana com as normas relacionadas com a saúde, e 

a avaliação de dados de efeitos sobre a saúde específicos para a comunidade. 

 Determinar: (1) se devem ser tomadas ações para reduzir a exposição humana 

às substâncias perigosas no local; (2) se é necessário informação adicional 

sobre a exposição humana e riscos associados à saúde; (3) se esta 

informação deve ser obtida através de amostragem ambiental mais ampla ou 



AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA POR EXPOSIÇÃO AOS RESÍDUOS DA PLUMBUM NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS – PR 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE / SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ 

 

 

175 

 

de outras ações de saúde, incluindo estudos epidemiológicos, ou com o 

estabelecimento de um registro ou de um programa de vigilância da saúde, ou 

de educação em saúde ambiental. 

 Identificar as lacunas de informação toxicológica específicas para uma 

substância e para aspectos toxicológicos gerais. Estas lacunas de dados 

poderiam ser consideradas para estabelecer prioridades de investigação. 

 

Dependendo da classificação do grau de perigo encontrado pela equipe de 

avaliação de risco, a metodologia da ATSDR (1992) sugere recomendações para 

proteger a saúde pública. Estas recomendações levam em consideração as 

condições da estrutura governamental para a saúde existentes nos Estados 

Unidos e devem ser adaptadas para as condições de cada país.  

 
2. CLASSIFICAÇÃO DA CATEGORIA DE PERIGO À SAÚDE PÚBLICA EM 

ADRIANÓPOLIS.  

 

Em Adrianópolis se dispõe de informações que indicam que exposições a 

substâncias perigosas, no passado, tenham afetado a saúde. Em alguns casos, 

estas exposições passadas podem ter causado efeitos adversos à saúde que 

persistem até o presente, mesmo que o local tenha sido remediado e já não 

ocorram mais exposições. Nestes casos, com o objetivo de reconhecer e 

responder ao impacto na saúde por tais exposições, o local deve ser caracterizado 

na categoria B. 

Respondendo aos quesitos formulados pela ATSDR para definição da 

categoria de perigo no local, no caso de Adrianópolis, na região de Vila Mota, 

Capelinha e entorno das instalações da PLUMBUM, temos o seguinte quadro: 
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CATEGORIA B 

Perigo para a saúde pública 

 

Esta categoria é utilizada para os locais que apresentam um perigo de saúde pública como resultado 

de exposições a longo prazo a substâncias perigosas. 

 

Critérios: 

 Existe evidência de que tenham ocorrido, estão ocorrendo ou é provável que ocorram 

exposições no futuro (SIM); e 

 As exposições estimadas a uma substância ou substâncias são em concentrações tais no meio 

ambiente que em exposições a longo prazo (maiores de um ano), podem causar efeitos 

adversos à saúde em qualquer segmento da população receptora (SIM). O efeito adverso à 

saúde pode ser resultado de uma exposição química, seja por toxicidade carcinogênica ou não 

carcinogênica (SIM). Para um efeito tóxico não carcinogênico, a exposição necessita 

exceder um MRL crônico estabelecido pela ATSDR ou outros valores de comparação; 

            e/ou 

 Os dados de efeitos à saúde da comunidade específica indicam que o local teve um impacto 

adverso na saúde humana que requer intervenção (SIM). 
 

 

De acordo com a metodologia da ATSDR, quando um local é considerado 

CATEGORIA B - PERIGO PARA A SAÚDE PÚBLICA, são elaboradas 

recomendações para mitigar os riscos à saúde oriundos do local. As 

recomendações emitidas pela avaliação de saúde devem ser consistentes com o 

grau de perigo e as preocupações temporais que apresentam as exposições a 

substâncias perigosas no local. 

Com base no grau de perigo que apresenta o local e a presença de rotas de 

exposição completas atuais, passadas ou futuras suficientemente definidas, 

podem ser recomendadas as seguintes ações de saúde pública: Estudos de 

indicadores biológicos de exposição; Provas biomédicas; Estudo de caso; Estudo 

de prevalência de sintomas e enfermidade; Investigação de saúde comunitária; 

Registros; Vigilância específica do lugar; Investigação de grupo (cluster); Revisão 

de estatística de saúde; Educação de profissionais de saúde; Educação para a 

saúde; e/ou Investigação aplicada específica de uma substância. 
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No caso específico da região de Vila Mota e Capelinha, no entorno das 

instalações da PLUMBUM, a equipe de Avaliação de Risco elaborou as seguintes 

conclusões e recomendações: 

 
3. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DE AÇÕES EM SAÚDE 
 

O processo de adoecimento é particular de cada pessoa, sendo 

conseqüente a fatores de caráter coletivo como o meio ambiente, e o contexto 

social, econômico, histórico e cultural de uma dada sociedade. É também 

determinado por outros fatores de caráter individual, como o mapa genético de 

cada um, a herança genética de nossos antepassados, o estado nutricional, de 

desenvolvimento e o grau de maturidade do nosso organismo. A junção destas 

duas ordens de fatores é que determina a relação entre saúde e doença em uma 

pessoa, e explica porque alguns adoecem e outros não, quando expostos a 

substâncias químicas, e porque podem ocorrer patologias diferentes em pessoas 

expostas ao mesmo composto. 

A avaliação dos efeitos sobre a saúde da população moradora em área 

adjacente a PLUMBUM, em Adrianópolis, ocasionados pelos compostos químicos 

encontrados, não nos permite ainda estabelecer os padrões de ocorrência do 

dano a saúde.  Não há dúvida quanto ao fato de que estas pessoas foram, e estão 

sendo, expostas a químicos nocivos a sua saúde. Porém, os dados quanto aos 

agravos à saúde existentes nesta população são inespecíficos e incapazes de 

fornecer informação que permita o estabelecimento de uma relação causal 

inequívoca, entre a contaminação pelo agente e as queixas de saúde 

referenciadas pela população. 

Foi constatado que a PLUMBUM realizava monitoramento dos 

trabalhadores por meio da Zincoprotoporfirina e plumbemia, cujos resultados eram 

utilizados como critério para afastamento e/ou mudança de atividade, bem como 

acompanhamento clínico e tratamento quando necessário. Não foram encontradas 

análises e/ou séries históricas sobre impacto e/ou desfechos na saúde dos ex-

trabalhadores. 
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Em relação à população de Adrianópolis, especialmente nas localidades de 

Vila Mota e Capelinha, os dados levantados até o momento ainda não permitem 

determinar se os sintomas e sinais, agravos e mortalidade levantados foram 

causados pelos compostos. A informação é insuficiente quanto à ocorrência de 

efeitos mórbidos específicos, em pontos alvo dos principais compostos 

identificados, como o sistema nervoso, hematopoiético e renal, quanto ao perfil de 

ocorrência de patologias específicas como as malformações congênitas e os 

cânceres, e quanto à prevalência de abortos espontâneos e nascimentos 

prematuros, ou com baixo peso, nas famílias de ex-trabalhadores ou moradores 

atuais ou passados no entorno da usina.  

 No entanto, outros dados e estudos em Vila Mota e Capelinha permitem 

estabelecer que estas pessoas estão expostas e/ou contaminadas pelos 

contaminantes de interesse do local. Esta afirmação advém do estabelecimento 

das rotas de exposição completas e de informações colhidas junto a outros 

estudos, que apresentam níveis elevados dos compostos químicos no sangue e 

urina de pessoas pesquisadas em Adrianópolis (SESA, 2001; PAOLIELLO, 2002; 

CUNHA, 2003; RONDÓ, 2006).  

A certeza de que estamos diante de uma população exposta ao risco de 

dano à saúde, associado à compreensão da ocorrência de diferentes padrões de 

adoecimento, recomendam o acompanhamento específico, diferenciado e 

permanente destas pessoas. No entanto o estabelecimento de uma categoria de 

perigo para uma determinada área, como recomendado pela ATSDR, e a 

definição das recomendações pertinentes devem levar em conta todos os fatores 

e condições apresentados ao longo do relatório.  

Conforme já assinalado no relatório, atualmente se tem os seguintes grupos 

populacionais expostos: (1) a população residente nas localidades de Vila Mota e 

Capelinha; (2) a população consumidora de alimentos (vegetais, ovos e leite) 

produzidos na área, especialmente Vila Morta e Capelinha; (3) Trabalhadores, ex-

trabalhadores e terceirizados da PLUMBUM e seus familiares; e (4) População 

que utiliza água do rio Ribeira para consumo e lazer, especialmente no trecho na 

frente da metalúrgica.  
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Vale salientar que não existe nível de risco mínimo (MRL) estabelecido para 

o Chumbo, que é considerado provavelmente carcinogênico (classificação 2A) 

pela IARC. Já o Cádmio é carcinogênico humano (classificação 1) pela IARC. 

Além disso, os efeitos tóxicos desses dois metais são conhecidos e descritos no 

capítulo de implicações à saúde.  

Estas são questões que devemos levar em conta para a tomada de 

decisões, em um estudo de avaliação de risco à saúde humana. Além disso, para 

as recomendações devemos também considerar todas as populações expostas no 

passado, presente e futuro.  

Com base na categoria de perigo que apresenta o local e a presença de 

rotas de exposição completas atuais, passadas ou futuras suficientemente 

definidas, podem ser recomendadas as seguintes ações de saúde pública: 

 

1. Identificação dos expostos (no presente e passado) conforme estabelecido na 

Estratégia de Saúde da Família, inclusive o Cadastramento Nacional de Usuários 

do SUS; 

 

2. Implementar seguimento/acompanhamento por meio de ações de Vigilância e 

Atenção integral à saúde da população exposta (vigilância ambiental, 

epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador, atenção básica, média e alta 

complexidade) incluindo, entre outras: 

 

 Protocolos específicos para avaliação de saúde dos expostos (clínica e 

laboratorial) e ações de vigilância à saúde; 

 Estruturar sistema de informação para a vigilância dos expostos e 

fortalecimento dos Sistemas de Informação em Saúde implantados no 

município; 

 Monitorar indicadores biológicos de exposição, efeito e de vulnerabilidade 

social e econômica; 
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 Formar e capacitar continuada dos profissionais de saúde e agentes 

comunitários para atender as especificidades das ações de atenção e 

vigilância à saúde dos expostos; 

 Educação, comunicação de risco e informação em saúde para os expostos 

e envolvidos na tomada de decisões;  

 Fortalecer os mecanismos de controle social e participação comunitária 

como estabelecido no SUS; 

 Fomentar e executar estudos e pesquisas para fundamentar cientificamente 

as intervenções, tomada de decisão e gestão nos diversos campos de 

interesse da situação em foco; 

 Estabelecer mecanismos de gestão que permitam a reestruturação e 

fortalecimento do setor saúde para atender às especificidades de atenção e 

vigilância à saúde da população exposta;  

 Realizar parcerias intra-setoriais para coordenação, implementação das 

ações de vigilância e atenção à saúde da população exposta.  

 

3. Realizar parcerias intersetoriais para coordenação e execução das ações de 

vigilância ambiental, recuperação e interrupção da exposição da população 

exposta.  

 
 

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DE AÇÕES AMBIENTAIS 
 
A contaminação ocasionada pelas emissões da PLUMBUM atingiu a região 

de Vila Mota e Capelinha por meio do material particulado emitido pela chaminé, e 

pela escória e rejeito utilizado na pavimentação da estrada que contaminou o solo. 

Atualmente a poeira levantada pelo tráfego de veículos deposita resíduos de 

metais nas paredes, pisos, telhados e forros das residências que ficam a margem 

da estrada e adere nos alimentos produzidos na região, como as folhas das 

hortaliças e na pastagem que alimenta o gado. 

A contaminação do solo superficial nas proximidades da PLUMBUM está 

comprovada. A existência de solo contaminado sem cobertura em toda região da 

Vila Mota e Capelinha, apresenta rota de exposição completa no passado, no 
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presente e no futuro, caso não sejam tomadas medidas de remediação 

adequada. As concentrações dos metais Cádmio, Chumbo, Cobre e Zinco 

encontrados em solo superficial da região, acima dos Valores de Prevenção 

(CETESB-2005), bem como o metal Chumbo na poeira domiciliar da região, 

continua provocando a contaminação dos compartimentos ambientais: biota 

comestível, vegetais, ovos e leite, água subterrânea e superficial.  

O estudo de Capitani (2001) demonstrou que a poeira intradomiciliar nas 

residências em um raio máximo de 800 m em relação à PLUMBUM, na Vila Mota, 

continha concentração de Chumbo acima dos valores de referência, 

caracterizando rota de exposição completa no passado, presente e futuro. 

Esta situação indica a necessidade de procedimentos de remediação eficazes. 

A contaminação do solo, como observado, ocorre às margens da estrada 

principal até 3,6 Km da PLUMBUM no sentido da Vila Mota e até 5,0 Km da 

PLUMBUM no sentido de Capelinha (CUNHA, 2003) e em hortas de quintais das 

residências caracterizando rota de exposição completa no passado, presente e 

futuro. A origem desta contaminação presume-se, decorrer da utilização de 

escória como material de aterramento em toda área, principalmente a estrada, 

bem como pela emissão atmosférica de material particulado pela metalúrgica 

durante seu funcionamento. 

O rio Ribeira no passado recebeu o lançamento dos efluentes da usina, 

bem como o resíduo do arraste e da lixiviação das pilhas de escória e rejeito 

ocasionado pela precipitação pluviométrica. Atualmente o rio pode estar 

recebendo os resíduos do aterro de rejeitos que se situa a cinco metros do seu 

leito, além da lixiviação das áreas com solo contaminado. Nas águas superficiais 

do rio Ribeira, no trecho em frente à metalúrgica PLUMBUM até a 3 Km a jusante, 

a concentração do metal Chumbo apresentou-se em 2002, acima do valor de 

referência. No passado, período de 1978 a 1997, avaliações da CETESB em todo 

o trecho do rio Ribeira no Alto Vale apresentou concentração do metal Chumbo 

acima do valor de referência, caracterizando rota de exposição completa no 

passado, presente e futuro. 
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Apenas uma amostra de água subterrânea de poços rasos da Vila Mota e 

Capelinha foi coletada, detectando a presença de Chumbo, no limite do valor de 

referência adotado, ficando determinada rota potencial de exposição para água 

subterrânea em poços rasos. 

Durante o período de operação da metalúrgica, ocorreram emissões de 

contaminantes em alta concentração, principalmente atmosféricas. É possível ter 

havido exposição dos trabalhadores, seus familiares e pessoas que consumiam 

alimentos (vegetal ou animal) produzidos na região da Vila Mota e Capelinha. Em 

amostras de alimentos, provenientes da região da PLUMBUM: ovo, leite e vários 

vegetais, estudos realizados em 2001 e 2005 constataram a contaminação por 

Chumbo, caracterizando rota de exposição completa no passado, presente e 

futuro. Além disso, foram encontradas concentrações significativas de Cádmio e 

Chumbo em amostra de gramínea de pastagem de gado desta região.  

 Sedimentos da região avaliados no período de 1973 a 1985 pela 

MINEROPAR indicam que os metais pesados Chumbo e Cobre apresentaram 

concentrações acima dos valores de referência, permitindo a confirmação de uma 

rota de exposição completa passada, presente e futura para os sedimentos 

contaminados. Considerando que estas informações não permitem uma avaliação 

sobre a mobilidade e biodisponibilidade atual e futura dos contaminantes no 

sedimento que poderia afetar a biota aquática comestível, e que apenas uma 

amostra de peixe foi analisada, não há como definir a biota aquática como uma 

rota de exposição. 

 

Na figura 34 pode-se observar o mapa com a delimitação da área de 

influência da contaminação da Plumbum. 
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Fonte: carta cartográfica 2827-1-OS    www.itcg.pr.gov.br 

Figura 34 Área de influência da contaminação da Plumbum em Adrianópolis 

 
Área de influencia da contaminação exercida pela metalúrgica PLUMBUM, considerada pela equipe de avaliação de risco 
à saúde, delimitada no tracejado em vermelho da figura 34, totalizando um perímetro de aproximadamente 19,8 km em 
uma área de 11,7 kilômetros quadrados (área delimitada pelo rio Ribeira até o topo da serra, distando da metalúrgica 
PLUMBUM até 5 Km pela estrada, tanto no sentido da Vila Mota quanto no sentido da Capelinha).

http://www.itcg.pr.gov.br/
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Com base nas considerações acima expostas e na delimitação da área de 

influência da contaminação conforme figura 34, a equipe de avaliação de risco à 

saúde recomenda as seguintes ações ambientais necessárias para o sucesso das 

ações de saúde pública: 

 

RECOMENDAÇÕES GERAIS: 

1. Realização de monitoramento e/ou caracterização nos compartimentos 

ambientais de todos os contaminantes de interesse e outros contaminantes 

potenciais, como Mercúrio e Arsênio, para subsidiar as ações de vigilância e 

atenção à saúde da população exposta e remediação ambiental; 

 

2. Evitar a exposição de novos grupos populacionais durante a realização de 

novos usos e/ou exploração dos terrenos sabidamente contaminados, 

especialmente a área da PLUMBUM ou por migração de pessoas decorrente de 

atividades econômicas iniciadas na região, por exemplo, a construção da usina 

hidrelétrica de Tijuco Alto. 

As recomendações a seguir dizem respeito a cada compartimento 

ambiental, especificamente para Vila Mota, Capelinha e o local da PLUMBUM: 

 

SOLO SUPERFICIAL 

3. Para interromper a exposição humana, a situação ideal seria a remoção da 

população que reside em habitações às margens da estrada principal até 3,6 Km 

da PLUMBUM no sentido da Vila Mota e até 5,0 Km da PLUMBUM no sentido da 

Vila Capelinha. Caso isto não seja possível, devem ser adotadas as seguintes 

medidas alternativas: 

 Calçamento/pavimentação das ruas da Vila Mota e Capelinha, e do trecho 

da estrada principal de até 4 Km da PLUMBUM no sentido da Vila Mota e 

até 5,0 Km da PLUMBUM no sentido de Capelinha; 

 Realizar amostragem de solo superficial (até 5 cm) nas áreas 

peridomiciliares, para todos os contaminantes de interesse, nas localidades 

de Vila Mota e Capelinha e no trecho da estrada principal até 4 Km da 
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PLUMBUM no sentido da Vila Mota e até 5,0 Km da PLUMBUM no sentido 

de Capelinha, onde houver residências.  

 Caso os resultados das análises de solo apresentem contaminação acima 

dos limites de referência (CETESB, 2005), adotar medidas para interromper 

a exposição da população. 

 

AGUA SUPERFICIAL 

4. As águas superficiais no trecho em frente à metalúrgica PLUMBUM até a 3 km 

a jusante não devem ser utilizadas para uso que resulte em exposição humana, 

até a realização de avaliações que isentem este trecho de contaminação; 

 

5. Em todo o trecho do rio Ribeira no Alto Vale, as águas superficiais não devem 

ser utilizadas em momentos em que ocorra movimentação de solo contaminado às 

margens do rio e/ou movimentação do sedimento de seu leito.  

 

6. Para evitar o comprometimento da qualidade da água do rio Ribeira, devem ser 

adotadas as seguintes medidas alternativas: 

 Contenção de erosão de solo contaminado para o rio por meio de plantio 

de matas ciliares, curvas de nível, e outras formas de contenção; 

 Proibição de dragagem do sedimento do rio para extração de areia, e 

outras atividades antrópicas de movimentação do sedimento. 

 

7. Realizar análise da água superficial para todos os contaminantes de potencial 

interesse. 

 

AGUA SUBTERRÂNEA 

8. Realizar avaliação dos poços rasos de Vila Mota e Capelinha e caso seja 

detectada a presença dos contaminantes de interesse lacrar os poços e 

providenciar fonte alternativa de abastecimento. 
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9. Os aqüíferos de captação do sistema de abastecimento da Vila Mota, operado 

pela SANEPAR, não apresentaram contaminação por metais pesados. 

Considerando que o poço profundo da captação atual é do aqüífero Karst de 

pouca profundidade e grande vazão, como precaução seria aconselhável o 

monitoramento com maior freqüência da qualidade das águas captadas para 

abastecimento público. 

 

ALIMENTOS 

10. Não consumir leite, ovos e seus derivados e/ou vegetais produzidos nos 

terrenos e quintais próximo às margens da estrada principal até 3,6 Km da 

PLUMBUM no sentido da Vila Mota e até 5,0 Km da PLUMBUM no sentido da Vila 

Capelinha até que ações de remediação sejam efetivadas ou os resultados de 

monitoramento indiquem valores adequados para consumo humano; 

 

11. Substituir a criação de animais, principalmente gado de leite e galinhas 

poedeiras, e plantio de vegetais comestíveis, por outra atividade agrícola de baixo 

impacto no movimento de terra (exemplo: reflorestamento), em toda a região 

delimitada pelo rio Ribeira até o topo da Serra, num raio de 5 km da PLUMBUM, 

até que os resultados de monitoramento do solo, poeira e gramínea, indiquem 

valores abaixo dos limites estabelecidos;  

 

12. Considerando que para esse relatório apenas o resultado de uma amostra de 

peixe foi disponibilizado, sugere-se a realização de amostragem da fauna aquática 

comestível do rio Ribeira, na área abordada nesse relatório;  

 

13. Realizar monitoramento da qualidade dos alimentos de origem animal e 

vegetal da região de Adrianópolis, para os contaminantes de interesse abordados 

nesse relatório. 
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ÁREA DA PLUMBUM E ATERRO  

14. Realizar atividades de educação ambiental e em saúde com a população que 

tem acesso a essa área sobre os riscos à saúde;  

 

15. Na área das instalações da PLUMBUM e área do aterro de rejeito, deve ser 

interrompido o acesso de pessoas e animais, melhorando as barreiras (cercas e 

portões adequados); 

 

16. Colocar sinalização como “área contaminada”; “acesso proibido”; “acesso 

restrito”, utilizando o padrão de identificação definido por órgão nacional ou 

internacional para segurança da população; 

 

 17. Remover animais de criação, árvores frutíferas e hortas; 
 

18. Considerando que em 2004 foi realizada análise que detectou 1,1 mg/L de 

Bário, portanto acima do limite para água de consumo que é 0,7 mg/L, não devem 

ser utilizadas para consumo humano as águas das fontes, inclusive poços rasos, 

localizados na área das instalações da PLUMBUM e área do aterro de rejeitos; 

 

19. De acordo com o relatório técnico de empresa ambiental contratada pela 

PLUMBUM, em 2002, atendendo solicitação do IAP, os resíduos foram 

classificados como perigosos o que requer disposição em aterro Classe I, segundo 

norma da ABNT. Desta forma, e após observação atual das condições do aterro 

de rejeitos com presença de animais (gado) e locais com erosão, recomenda-se 

avaliação e realização das medidas de controle necessárias sobre a atual situação 

do aterro de rejeitos.    
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      Figura 35 – Equipe de Avaliação de Risco à Saúde Humana do Paraná (2008) 
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