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RESUMO EXECUTIVO 

 

A pedido de Alberta Saúde e Bem-Estar (AHW), foram examinados os riscos de câncer ao longo 

da vida dos povos indígenas que vivem na região Wood Buffalo-da exposição ao arsenio 

inorgânico 

arsénio. 

 

O pedido foi solicitado, em parte, pelas descobertas recentes de avaliação de risco à 

saúde (HHRA) realizado pela Golder Associates (2006) em areias betuminosas industriais 

produzidos pela Suncor Voyageur projeto), que sugeriu que essas pessoas podem ter um risco 

aumentado de desenvolvimento de cancer durante a sua vida como resultado de exposição ao 

arsênico. A este respeito, a Golder Associates relataram que o risco de cancer será 

incrementado (ILCR) atribuível à exposição ao arsênio como sendo de aproximadamente 450 

(ou seja, o equivalente a 450 casos adicionais de câncer em uma população de 100.000 

pessoas) . O ILCR relatado foi bem acima do Valor "de referência", de 1 x 10-5 (isto é, um caso 

de cancer adicional numa população de 100.000 pessoas) considerado aceitável pela maioria 

dos principais entidades reguladoras para a proteção da saúde pública. O ILCR relatado 

também foi muito maior do que os riscos de cancer devido à exposição ao arsénico, exposição 

que relatou historicamente como parte de EIAs concluídas em apoio a projetos de areias 

petrolíferas. Para testar a veracidade das estimativas de risco originais relatados pela Golder 

Associates, AHW a CANTOX AMBIENTAL INC (CEI) foi indicada para re-avaliar o potencial de 

risco de câncer durante a vida. 

 

Os Termos de Referência para o trabalho foram atribuídos por AHW, e foram organizadas em 

torno de quatro separadas, mas relacionadas, tarefas. 

 

Estas tarefas foram: 

 

• Completa revisão da literatura recentemente publicada descrevendo os efeitos na 

saúde 

associado com exposição ao arsênico, com particular atenção dada ao potencial 

carcinogenico do arsenico. A revisão incluiu a identificação de vários níveis 

aceitáveis de exposição estabelecidos pelas liderança científica e/ou autoridades 

reguladoras; 
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• Rever a avaliação de risco à saúde feita pela Golder Associates (2006), com especial 

atenção para a metodologia utilizada para prever o risco de câncer para as pessoas 

que vivem na Wood-Buffalo e que foram expostos  ao arsênico. A revisão incluiu a 

análise da vários pressupostos realizados para calcular a ILCR original (isto é, ≈ 450). 

 

• Reavaliar a metodologia utilizada para calcular o risco potencial de câncer que 

poderia resultar da exposição ao arsênico. A reavaliação incluiu o recálculo do risco 

de câncer ao longo da vida, de acordo com os achados pela Golder Associates 

(2006). 

 

• Avaliar os riscos potenciais de câncer ao longo da vida apresentados para as 

pessoas que vivem na Wood Buffalo-região de exposição ao arsênico associado com 

o consumo de carne de alceu, vegetais e raízes com base nos níveis de arsénico 

medidos em amostras representativas destes itens alimentares tradicionais 

recolhidas a partir da área como parte de um programa de amostragem recente 

encomendada pela Alberta Saúde e Bem-Estar (AHW 2006). 

 

O documento original preenchido pela Golder Associates (2006) analisou três 

cenários de desenvolvimento (designados"Linha de base", "aplicação", e "caso de 

desenvolvimento planejado" (PDC)). Um risco adicional de câncer vida (ILCR) de 452-453 foi 

relatado para os cenários de desenvolvimento. Alguns direções foram recebidas de AHW em 

termos de abordagem geral a ser seguido, a saber: 

 

• A reavaliação seguiu os mesmos criterios da avaliação inicial realizada pela Golder 

Associates referentes a concepção global, mas com algum aprimoramento para 

melhor atender à abordagem  feita pela CEI. Para facilitar a comparação entre as 

duas avaliações, o trabalho utilizou os mesmos dados encontrados sobre arsênio no 

ambiente utilizados por Golder Associates como parte do HHRA original, com a 

opção de: i) substituir as informações consideradas mais relevantes, e / ou, ii) 

complementar a informações com dados adicionais. Em ambos os casos, o objetivo 

era aumentar o rigor da estimativa de risco do cancer. 

 

• Ao contrário de avaliações de risco convencionais, o trabalho foi de considerar 
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não só o risco aumentado de câncer ao longo da vida que poderia resultar da 

contibuição da exposição ao arsênico a fontes antropogenicas (incluindo a proposta 

de Suncor Voyageur projeto), mas também o risco de cancer potencial ao longo da 

vida apresentado por níveis existentes de arsénio no ambiente, ambos ocorrem 

natualmente na região. 

 

• O trabalho foi concentrar-se especificamente sobre os riscos potenciais de câncer 

ao longo da vida que poderiam ser apresentado aos povos indígenas que vivem na 

região Wood Buffalo, levando em consideração as hábitos de vida e alimentares 

desses indivíduos. 

 

• O trabalho foi enfocar os riscos de câncer associados à exposição ao arsénio por 

via oral (ou seja, a ingestão), com a consideração dada às exposições de arsênico 

potenciais que podem resultam da ingestão acidental do solo, o consumo de água, 

plantas-alimentar (por exemplo, frutas, raízes), carne de caça e peixe. 

 

• Os potenciais de riscos de cancer a longo da vida foram calculados com base no 

nível aceitável de exposição estabelecidos pela Divisão de Áreas Contaminadas e a 

Qualidade da Água e Saúde e pelo  Departamento de Saúde do Canadá. Estes 

limites correspondem a Risco-doses específicas (RSD) 0,003 µg/kg de peso 

corporal/dia e 0,006 µg/kg de peso corporal/dia, respectivamente. 

 

O trabalho seguiu uma tradicional avaliação de risco, com os riscos de câncer ao 

longo da vida expressos como taxas de exposição (REs) com base na comparação das 

exposições estimadas para arsénio inorgânico que pode ser absorvida por um índio ao longo 

de 80 anos de vida contra o conjunto de limites de exposição para o arsénio recomendado pela 

Health Canada (2004; 2006). 

 

A taxa de exposição corresponde ao número de casos de cancer potenciais 

atribuíveis à exposição ao arsênio em uma população de 100.000 pessoas. Para auxiliar a 

interpretação da significancia dos resultados, e predizer o risco de cancer ao longo da vida, foi 

comparado o risco de cancer nos povos indígenas que vivem na região Wood Buffalo 

atualmente, com base nos dados fornecidos pelo censo.  
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Para manter a abordagem inicial seguida pela HHRA realizado pela Golden 

Associates, a re-avaliação analisou os riscos potenciais de câncer ao longo da vida que 

poderiam ser apresentado sob três diferentes cenários: 

 

• O cenário inicial em que o risco de câncer associado com potencial de vida 

existentes 

fontes de exposição de arsénio na região Wood Buffalo foi calculada. O cenário de 

exposição representou uma combinação de exposição de ocorrência natural a partir 

de fontes de arsénio no meio ambiente e exposição a partir de fontes 

antropogênicas já existentes na região. 

 

• Um cenário de "futuro" em que o risco de câncer ao longo da vida aumenta 

devido à exposição ao arsênico contribuiu para estabelecer atividades futuras na 

região. 

 

O cenário baseou-se numa projeção de 80 anos. Foi feita uma projeção relacionada 

com atividades futuras e a quantidade de arsenico que poderia ser lançada ao 

ambiente. 

 

• Um cenário "combinado" no qual calculou-se o risco de câncer ao longo da vida 

para o cenário de referência e o risco de câncer ao longo da vida no cenário futuro 

foram adicionados. O risco de cancer combinados foi baseado na soma total da 

exposição de arsénio à fontes naturais, fontes antropogênicas existentes, 

perspectiva de fontes industrial na região. 

 

É importante notar que os cenários acima diferem daqueles examinados na avaliação 

inicial realizada pela Golder Associates. O original, HHRA, foi estruturado seguindo um 

protocolo da EIA "protocolo" tanto em termos de definição do cenário de desenvolvimento 

examinado, como a terminologia utilizada para descrever cada cenário (isto é, aplicação de 

base, e desenvolvimento planejado), a re-avaliação partiu de uma concordância e prosseguiu 

mais genérica, com menos ênfase dada a um item específico e/ou aplicação bem como 

terminologia diferente atribuído a cada cenário (ou seja, linha de base, futuro e combinado). 

Em outras palavras, tanto a natureza como a nomenclatura dos cenários de desenvolvimento 

foram diferentes entre as duas avaliações. Além disso, enquanto, o HHRA original incluía um 
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cenário de desenvolvimento específico para o projeto em questão (ou seja, o chamado 

"pedido" cenário), a reavaliação não focou o risco adicional de cancer associado ao projeto 

Suncor Voyageur em si, mas estimou o aumento do risco de cancer ao longo da vida que 

poderiam estar relaciodos a atividades futuras desenvolvidas em uma escala regional a longo 

prazo incluindo o projeto Suncor Voyageur projeto (ou seja, o cenário de "futuro"). 

 

Em outras palavras, ao contrário da HHRA original, a re-avaliação não considerou 

projeto Suncor  Voyageur por si só, em vez disso foi deliberadamente concebido para analisar 

o risco potencial incremental de câncer ao londo da vida associado com atividades de 

desenvolvimento futuro em uma escala mais ampla temporal e regional. 

 

Os principais achados que emergiram da re-avaliação foram: 

 

• Os valores previstos ER para o cenário de desenvolvimento variou de ≈ 17-33 

(Dependendo do limite de exposição utilizada nos cálculos), significando que o 

tempo de vida exposição ao arsênico inorgânico entre os povos indígenas que 

vivem no Wood Buffalo- através das vias de exposição examinados poderiam 

potencialmente contribuir para ≈ 17-33 casos de câncer, quando calculado sobre 

uma base populacional de 100.000 pessoas. A "Aceitação" deste risco potencial de 

câncer ao longo da vida a partir de uma perspectiva de saúde pública não pode ser 

determinado seguindo um procedimento convencional a partir de um nível 

aceitável de referência pois para esta exposição não existe como fazer a 

comparação. 

 

Quando, novamente, divulgado o numero de casos de cancer aribuido a exposição a 

arsênico inorgânico na atual população indigena que vive na região de Wood-Buffalo 

(aproximadamente 8.000 pessoas) previsto para ocorrer entre 1 a 3 considerando os 

parametros locais de desenvolvimento, irá depender do Limite de Exposição usado para o 

cálculo. Os números revistos/ajustados são demonstrados na tabela seguinte. 

 

Ambos números previstos estão muito próximos e representam acima do estimado 

como resultado do conservadorismo incorporado na nova avaliação. Quando interpretado no 

contexto desse conservadorismo, a significância desses números se torna questionável com o 

que foi encontrado sugerindo/indicando que a atual população de indigenas é pequena, se 
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realmente existir, sob o risco de desenvolver cancer como resultado da exposição a arsênico 

inorgãnico por ambas as contribuições; natural e as fontes antropogênicas na região atraves 

das formas de exposição examinadas como partedo trabalho. 

 

Os valores previstos ER – Taxe de Exposição para desenvolvimento de 

cenário/situações futuras, estão entre 1 e 2 significando que a contribuição da exposição a 

arsênico inorgânico durante o tempo de vida devido a futuras atividades antropogênicas na 

região do Wood-Buffalo pode, potencialmente, contribuir para 1 a 2 casos extras de cancer 

dentre a população indigena que vive na área quando calculado sobre a base de 100.000 

habitantes. 

 

O risco de cancer incremental previsto durante o tempo de vida liga a referência ILCR 

– Incremental Lifetime Cancer Risk – Risco Incremental de Cancer Durante o Tempo de Vida, 

de 1X10-5, ou seja um caso extra de cancer numa população de 100.000 pessoas, tendendo, 

dessa forma, a ser aceitável pelas mais renomadas lideranças de autoridades 

regulamentadoras, mais especificamente o ILCR – Risco Incremental de Cancer Durante o 

Tempo de Vida, calculado usando o “Exposure Limit” Limite de Exposição recomendado pelo 

Departamento de Qualidade da água e Saúde do Canada : Water Quality and Health Bureau 

Canada, de 0.006 micro gram/kilo corporal/dia, foi ligeiramente abaixo da referência ER – 

Exposure Rate – Taxa de Exposição de 0.9; contudo, o ILCR, Risco Incremental de Cancer 

Curante o Tempo de Vida usando o limite recomendado pela Divisão de Áreas Contaminadas – 

Contaminates Sites Division of Health Canada, de 0.003 micro gramas/kilo corporal/dia foi 

ligeiramenre acima da comparação de referência de Taxa de Exposição 1,8 – ER-Exposure Rate. 

 

Quando reeditamos em termos do atual contingente de pessoas indigenas vivendo 

na região de Wood-Buffalo, 8.000 pessoas, o numero de casos de cancer atribuidos a 

exposição ao arsênico inorgãnico previsto para ocorrerem na população num cenário de 

desevolvimento, foi  menor do que 1 caso relacionado ao Limite de Exposição usado no 

cálculo. Os números ajustados estão na tabala a seguir. 

 

Ambos os números estabelecidos significa que a atual população indigena não esta 

sob risco de desenvolver cancer como resultado da exposição a arsênico inorgãnico que possa 

estar contribuindo por qualquer atividade antropogênica planejada para o futuro na região 
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através de exposição das formas analçisadas. Confiança adicional é fornecida pelo 

conservadorismo incorporado na reavaliação. 

 

Os valores da Taxa de Exposição (ER) previtos para um cenário de desenvolvimento 

combinado (calculado sobre a base combinada de exposição determinada por ambas; base 

atual e cenários futuros) com valores de 18 a 35 imitando proximamente, a previsão para a 

linha basica de cenário propriamente dito (Taxa de Exposição ER de 17 a 33). O mesmo padrão 

surgiu seguido de ajustamentos para a previsão do risco de cancer para refletir o atual 

contingente da população indigena que vive na região de Wood-Buffalo como demonstrado na 

tabela a seguir. Ambos achados significam que os riscos de cancer durante o tempo de vida, 

potencialmente poderia resultar da exposição a arsênico inorgãnico dentre a população 

indigena que vive na região de Wood-Buffalo são dominados/determinados pela contribuição 

da exposição já existente que naturalmente ocorre e de fontes antropogênicas de arsênico na 

região, com muito baixo risco incremental atraves de atividade antropogênicas projetadas 

para o futuro na região. 

 

 

T 

 

(1)Fundamentado no total da população indigena estimada em 8.122 individuos. Os valores se referem ao número 

de casos de cancer que podem potencialmente ocorrer da exposição a arsênico inorgãnico através da 

exposição completa nas rotas examinadas (todas as rotas combinadas). 

Os valores entre  parenteses correspondem ao atual valor das taxas de exposição (ER) numérica 

calculada após o ajustamento para o número da população acima mencionada. 
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(2) Os valores se referem especificamente ao número de casos extras de cancer que podem 

potencialmente ocorrer dentre a população indigena como resultado de atividades antropogênicas 

projetadas para o futuro na região de Wood-Buffalo. 

 

Com relação ao cenário de desenvolvimento examinado, examinando a previsão de 

exposição a arsênico inorgânico que pode ser recebida pelos indigenas que vivem na região de 

Wood-Buffalo, foram  predominantemente por determinadas rotas, notadamente pelo 

consumo de água potável e o consumo da pesca, a qual contribuiu de 27% a acima de 31% do 

total de exposição combinada prevista, respectivamente . Menor, mais ainda significante, 

outras contribuições foram levantadas pelo consumo de raízes e de outras plantas produzidas 

no sub solo (como parte da alimentação tradicional de plantas nutritivas) e o consumo de caça, 

dependendo de qual cenário foi considerado/estudado. A contribuição de outras rotas que 

permaneceram foi insignificante. 

 

Apesar da orientação e direcionamento geral recebidos da AHW – Alberta Saude e 

Bem Estar – Alberta Health and Wellness- para que o desenho da reavaliação combinasse , 

fosse o mais próximo possível, da avaliação original feita por Golder Associates (2006) , 

significantes diferenças existiram entre as duas avaliações, dentro do trabalho executado, 

muitas das diferenças se destacaram pelo fato de que cada avaliação foi feita sob diferentes 

termos e aspectos e por diferentes razões. Enquanto a avaliação original feita por Golder 

Associates foi suportada por Suncor Energy e fazia parte do EIA realizado em apoio ao projeto 

Voyageur Suncor (Suncor 2005b)  a reavaliação completada feita pela CEI – Cantox 

Environmental Corporation, foi suportada pela AHW e pretendia servir de “segunda opinião” 

sobre os riscos de cancer durante o periodo de vida que pode estar presente na população 

indigena que vive na região de Wood-Buffalo exposta a arsênico inorgânico. Sobre esse único 

fundamento, a extensão e a natureza de ambas avaliações necessariamente diferem. As 

duferenças vão desde a definição dos cenários de desenvolvimento analisados, na maneira 

pela qual os riscos de cancer durante o periodo de vida foram diferenciados, os Limites de 

Exposição usados para os calculos, até no que foi assumido para acomodar incertezas ao redor 

do trabalho. 

 

O resultado final das diferenças foi que os riscos de cancer durante o periodo de vida 

previstos pela CEI – Contox Environmentla Corporation, foram significantes menores do que os 

reportados pela Golder Associates em todos os cenários desenvolvidos. Especialmente no que 
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se refere aos riscos incrementais de cancer previstos durante o periodo de vida relacionados 

com casos desenvolvidos no futuro. 

 

È importante notar que os riscos de cancer estimados para ocorrer ao longo do 

periodo de vida (ambos adaptados ou não) são fundamentados/baseados na população. Eles 

se referem aos riscos potenciais na população indigena da região de Wood-Buffalo como um 

todo. Eles não se referen aos riscos potenciais de cancer ao longo do periodo de vida para uma 

pessoa individualmente. 

 

As circunstâncias que dirigiram a exposição a arsênico inorgânico que pode ser 

recebida por uma única pessoa são muitas e variadas e não foram capturadas como parte, 

quer seja da avaliação original completadas pela Golder Associates, quer pela presente 

reavaliação. 

 

Dependendo das circunstâncias os riscos de cancer individual durante o periodo de 

vida pode ser maior ou menor do que aqueles previstos para a população como um todo. 

Contudo, dito isto, o conservadorismo incorporado a reavalização foi deliberadamente 

intencional para assegurar que os riscos de cancer não seria subestimado, consequentemente 

reduzido a primeira possibilidade. Adicionalmente o risco de cancer previsto durante o periodo 

de vida que foi apresentado aqui, somente relata a exposição a arsênico inorgânico recebido 

através das rotas de exposição examinadas. Outras fontes de exposição ao arsênico inorgânico 

existem (por exemplo: troca de materiais/artefatos/artesanatos por comida ou bebidas, 

tabaco, etc.) que podem ser relevantes para a população indigena na região de Wood-Buffalo, 

mas essas fontes adicionais não foram avaliadas como parte desta reavaliação. 

 

Exposição a arsênico inorgânico proveniente dessa fontes podería, teoricamente, ser 

adicionadas ao risco de cancer durante o periodo de vida. 
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exposição ao arsênico inorgânico. 

Tabela 27: - Contribuição para o risco de cancer durante o período de vida pelas rotas 

individuais de exposição 

Tabela 28: - Lista de itens conservativos adotados como parte dos passos da reavaliação 

Tabela 29: - Sumário dos dados do censo do ano de 2006  da autoridade municipal da região 

Tabela 30: - Número de casos de cancer previstos para ocorrer dentre a população indigena da 

região de Wood-Buffalo devido a exposição ao arsênico inorgânico 

Tabela 31: - Comparação de itens importantes adotados/assumidos na avaliação original feita 

pela Golder Associates e a reavaliação feita pela CEI – Cantox Environmental Inc. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A toxicidade do arsénico (As) continua a ser o objeto de consideráveis pesquisas, 

assim como algumas controvérsia, particularmente em relação ao seu potencial de causar 

câncer. Exposição ao arsénio é difundida devido à sua presença na crosta terrestre, com maior 

exposição humana decorrentes da de ocorrência natural de arsênico na água potável. Os 

efeitos da exposição de arsénio dependem de muitos fatores, incluindo a sua química e forma 

física, a quantidade e duração da exposição, o estado nutricional dos expostos, e a extensão da 

co-exposição a outros produtos químicos, notadamente carcinógenos (por exemplo, fumaça 

de cigarro, raio ultra-violeta luz UV). Arsénico não comumente existi na sua forma elementar, 

mas combina-se com outros elementos para formar um certo número de substâncias 

orgânicos e inorgânicos. As formas inorgânicas de arsénio (eg, arseniatos, arsenitos) são 

reconhecidamente mais tóxico do que qualquer arsênio elementar ou os seus derivados 

orgânicos, tanto em termos de cancer relacionado e não-relacionadas ao câncer na saúde. 

Arsênico inorgânico ocorre em águas naturais, água potável, bem como em alimentos (WHO 

2001; Health Canada 2006a). 

Uma recente avaliação de risco à saúde humana (HHRA) concluida pela Golder 

Associates (2006) em apoio de uma proposta industrial de areias betuminosas de 

desenvolvimento do projeto (Suncor 2005b) sugeriu que pessoas expostas ao arsénio na região 

Wood Buffalo-of Alberta podem estar em maior risco de desenvolvimento de cancer durante o 

tempo de vida. Um risco adicional de câncer vida (ILCR) atribuível a exposição de arsénio foi 

calculada pela Golder Associates para ser de cerca de 450 (isto é, equivalente a 450 casos 

adicionais de câncer em uma população de 100.000 pessoas). 

A fim de melhor compreender e avaliar o significado do elevado risco de câncer de 

arsênico exposição previsto pela Golder Associates (2006), Alberta Saúde e Bem-Estar (AHW) 

retidos CANTOX AMBIENTAL INC (CEI) para analisar a abordagem utilizada pela Golder para 

calcular o ILCR assim como a re-avaliar o risco de cancer potencial utilizando a metodologia de 

acordo com refinado que tipicamente usado pelos CEI. O trabalho foi criado para servir como 

uma "segunda opinião" do risco de câncer que poderia ser apresentado para as pessoas que 

vivem na região Wood Buffalo-  exposta ao arsênico. Os Termos de Referência para o trabalho 

são descritos abaixo. 
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2 O HHRA original, concluída pela Golder Associates (2006) analisou três cenários de 

desenvolvimento (designados"Linha de base", "aplicação", e "caso de desenvolvimento 

planejada" (PDC)). Um risco adicional de câncer vida (ILCR) de 452-453 foi relatado, 

independentemente do cenário (isto é, o ILCR relatado foi o mesmo para todos os três do 

desenvolvimento cenários analisados). 
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TERMOS DE REFERÊNCIA 

Os Termos de Referência para o trabalho foram organizados em torno de quatro 

separadas, mas relacionadas, tarefas. 

Estas tarefas foram: 

 

• Para concluir a revisão da literatura recentemente publicada descrevendo os 

efeitos na saúde associado com exposição ao arsênico, com particular atenção para 

o causador de câncer potencial de arsênico. A revisão foi incluir a identificação da 

exposição "vários Limites "(ou seja, os níveis aceitáveis de exposição) para o arsénio 

desenvolvidas por pela autoridades reguladoras e liderança cientificas, incluindo 

limites desenvolvidos com base dos riscos potencial de causar cancer, apresentado 

a partir de exposição ao arsênico. 

• Para rever a HHRA realizada pela Golder Associates (2006), com especial atenção 

para a metodologia utilizada para prever o risco de câncer de vida (s) para as 

pessoas que vivem na Wood- Buffalo região de exposição ao arsênico. A revisão foi 

para incluir considerações de vários pressupostos utilizados para calculo original 

ILCR  (isto é, ≈ 450). 

• Para re-avaliar o risco potencial (s) de câncer que poderia resultar da exposição ao 

arsênico na região, aplicando metodologia rotineiramente usado pelos CEI. A 

reavaliação foi incluir recálculo dos riscos de câncer ao longo da vida, com a 

documentação dos pressupostos usados, bem como a discussão das iniciativas dos 

cálculos originais realizadas pela Golder Associates (2006). 

• Para avaliar os riscos potenciais de câncer ao longo da vida que poderiam ser 

apresentados para as pessoas que vivem na Wood Buffalo-região de exposição ao 

arsênico associado com o consumo de carne de alce, raiz , carne de veado e planta 

aquáticas com base nos níveis de arsénico medidos em amostras representativas de  

itens alimentares tradicionais recolhidas a partir da área como parte de um 

programa de amostragem recente encomendada pela Alberta Saúde e Bem-Estar 

(AHW 2006). 
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Em termos de terceira tarefa (isto é, re-avaliação dos riscos potenciais de cancer  

utilizando CEI metodologia), alguma orientação sobre a abordagem geral a ser 

seguido foi fornecida por AHW. A direção estão a seguir: 

• Ao contrário de avaliações de risco convencionais de câncer, o trabalho foi a de 

considerar não só o risco incremental de câncer que poderiam resultar da 

exposição ao arsênico contribuído pelas fontes antrópicas futuras (incluindo a 

proposta de Suncor Voyageur projeto), mas também pelo potencial apresentado de 

risco de cancer durante o tempo de vida por níveis existentes de arsénio no 

ambiente, ambas de ocorrência natural, bem como arsênio por fontes antrópica na 

região já existentes. 

• O trabalho foi contar com a mesma informação sobre os níveis de arsênico no 

ambiente utilizado pela Golder Associates (2006), como parte do HHRA original, 

com a opção de: i) substuir informação considerada mais relevante, e / ou, ii) 

suplementar a informação com dados adicionais. Em ambos os casos, o objetivo era 

aumentar o rigor da estimativa (s) do risco de câncer. O trabalho foi enfocar os 

riscos potenciais de câncer ao longo da vida que poderiam ser apresentados para 

povos indígenas que vivem na região de Wood Buffalo, com  consideração à estilo 

de vida e hábitos alimentares desses indivíduos. 

• O trabalho foi enfocar os riscos de câncer associados à exposição ao arsénio por 

rota de via oral (ou seja, a ingestão), com a consideração dada às exposições de 

arsênico potenciais que podem resultado do consumo de água potável, alimentos 

tradicionais por plantas (por exemplo, frutas silvestre, raízes), carne de caça e 

peixes esporte. 

• Os riscos potenciais de cancer durante o periodo da vida foram  calculados com 

base na nos fatores e Limites de exposição correspondentes para o arsénio 

desenvolvidas pelas Divisão e da Qualidade da Água e Serviços de Saúde de Saúde 

do Canadá. 

Os detalhes específicos em torno de cada uma das tarefas, incluindo os principais 

resultados e conclusões atingida, são apresentados a seguir. Informação adicional a respeito 

de trabalho podem ser encontrados no acompanha apêndices. 
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3.0  SUMÁRIO DA REVISÃO DA CEI- CANTOX ENVIRONMENTAL INC. REFERENTE A 

AVALIAÇÃO DA GOLDER ASSOCIATES (2006) 

 

Como descrito nos termos de referências a CEI fez revisão dos cálculos de HHRA 

(Avaliação de Rsico à saúde Humana) feitos anteriormente pela Golder Associates (2006). 

Deve ser notado que uma das diferenças fundamentais entre as avaliações da Golder 

(2006), da Suncor (2205a; 2005b) e a avaliação da CEI –Cantox Environmental Inc. é que os 

documentos relativos a avaliação do impacto ambiental (EIA) da Golder e da Suncor foram 

especificamente para uma aplicação: o projeto Suncor Voyageur, enquanto este relatório feito 

pela CEI – Cantox tem como objetivo ter uma avaliação ampla/abrangente dos riscos 

potenciais de cancer associados com a exposição ao arsênico inorgânico via oral na região de 

Wood-Buffalo. 

A revisão descrita a seguir não tem a intenção de ser uma revisão 

completa/detalhada das avaliações da Suncor (2005ª; 2005b) ou da avaliação feita pela Golder 

Associates. Ao inves disso, esta revisão foi uma maneira  de termos um entendimento melhor 

do metodo usado pela Golder Associates para determinar o risco de cancer ao longo do 

período de vida de 450 casos em 100.000. Adicionalmente, a intenção da revisão foi a de se ter 

mais subsídios na avaliação da CEI-Cantox para a avaliação dos riscos potenciais de causar 

cancer na região e ajudar na avaliação de vários itens e valores adotados na estimativa de risco 

de cancer feita pela Golder Associates (2006). 

Detalhes da forma de abordagem da Golder Associates (2006) estão a seguir 

mencionados: 

 Riscos de cancer durante o período de vida foi identificado como “incremental” e 

foram reportados para serem numericamente similares (ILCR = 452-453). Esta 

abordagem não permitiu clara identificação dos riscos de cancer durante o período 

de vida associados ao projeto Suncor, por si só, ou o  impacto de futuros projetos  

planejados para a região. Como algumas certezas foram incluídas  nos dados 

medidos na região de Wood-Buffalo, por exemplo: carne de alce, plantas e 

vegetais, os cenários avaliados pela Golder incluiram  fontes de recursos naturais de 

arsênico  bem como fontes contribuintes de arsênico antropogênicas. Dessa 

maneira, embora a identificação de riscos de cancer como sendo representativa de 
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riscos incrementais ao longo do período de vida reportado pela Golder 

Associates(2006) certamente não foram incrementais devido a inclusão de fontes 

anteriores, como citado, nos cálculos da exposição. O risco de cancer previsto pela 

Golder Associates (2006) representa os riscos de cancer ao longo do período de 

vida, no qual, não há “aceitável” referência para comparação. 

 Os riscos de cancer durante o período de vida calculado pela Golder 

Associates(2006) foram baseados na comparação das exposições a arsênico 

inorgânico previstas,contra um único Limite de Exposição (0.003 ug/kg de peso 

corporal/dia), a origem do qual não foi estabelecida mas, presumidamente, foi 

baseada no fator de desvio de 2.8 (mg/kg-d)-1 utilizado pela Divisão de Áreas 

Contaminadas da Saúde do Canada. 

 A avaliação do risco de cancer por arsênico da Golder associates (2006) foi 

provavelmente afetada pelo uso de vários itens adotados/assumidos relacionados a 

estimativa do potencial de exposição ao arsênico inorgânico. Alguns exemplos 

incluem: 

 Para algumas rotas de exposição ( carne de caça, frutas silvestres, plantas e 

vegetais tradicionalmente usados como alimentos) certamente foram 

colocados em dados empíricos nos quais, as concentrações de arsênico, foram 

determinadas abaixo dos limites analíticos de detecção. Nesses casos, a Golder 

Associates (2006) assumiu que o arsênico estava presente nessas amostras no 

nível da metade do limite de detecção a qual é uma abordagem “aceitável”; 

Contudo, em alguns casos, ao contrário, o limite análitico de detecção pareceu 

alto. Por exemplo, o limite de detecção para arsênico para base de dados 

historica (usado pela Golder Associates) foi reportado como sendo tão alto 

quanto 0.5 mg/kg para a carne de alce. A certeza sobre  dados não detectados, 

para compor a base de dados de rotas de ingestão de alimentos, pode ter 

significante exposição ao arsênico estimada em excesso (super-estimada). 

 Com exceção da carne de peixe, a Golder Associates, assumiu o valor de  100% 

de conteudo de arsênico na alimentação (carne de caça, frutas silvestres e 

plantas/vegetais tradicionais) embora consistente com a presença de arsênico 

na alimentação, parece não ter sido feito nenhum ajuste. Peixe foi assumido 
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que pode ter 10% de arsênico inorgânico, contudo, a base para ser feito esse 

ajuste não estava clara no material revisto.  

 A Agência de Registro de Doenças e Substância Tóxicas dos Estados Unidos 

(2005) prevê que a proporção de arsênico inorgânico na maioría da 

alimentação é cerca de 37%.  

 Foi assumido que a exposição a arsênico inorgânico através de ingestão 

acidental de solo podería ocorrer em 365 dias por ano e não foi considerado 

que as condições na estação de inverno onde a neve e o gelo podem cobrir a 

superfície do solo e consequentemente limita a ingestão acidental.  

 Foi assumido que a ingestão de água natural superficial  sería ingerida somente 

6 meses por ano, contudo, não foi incluida fonte de água potável para os 6 

meses restantes do ano.  

 Com base na informação disponível para a CEI a combinação de alimentos 

secos e de alimentos molhados parace ter sido usada para expressar conteúdo 

de arsênico na alimentação. 

Detalhes adicionais relacionados com as crenças assumidas pela Golder Associates 

(2006) e diferenças fundamentais entre as avaliações da CEI  e da Golder Associates (2006) na 

avaliação de riscos de cancer são apresentadas na seção 7 deste relatório. 

 

4.0 SUMÁRIO DA TOXICIDADE DO ARSÊNICO 

Foi feita uma revisão da recente literatura publicada  sobre a toxicidade do arsênico. 

Foi dada enfase sobre a identificação do potencial do arsênico de causar cancer com 

informações sumarizadas  consistentes com o principal objetivo deste trabalho (estimar o risco 

potencial de cancer durante o período de vida apresentado  a pessoas que vivem na região de 

Wood-Buffalo devido a exposição ao arsênico) 

A REVISÃO PRETENDEU: 

1) Prover uma visão geral dos efeitos a saúde associados a exposição ao arsênico, 

incluindo cancer. 
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2) Sumarizar a importância e peso de evidências relativas ao potencial cancerigeno 

do arsênico. 

3) Introduzir/divulgar os vários Limites de Exposição desenvolvidos para o arsênico 

por diferentes autoridades científicas e autoridades regulamentadoras. 

4) Discutir a base dos Limites de Exposição com enfase naqueles limites com 

expectativa de proteger o publico em geral contra os riscos de cancer  pela 

exposição ao arsênico. 

5) Estipular/estabelecer uma indicação de quantidade e fontes de arsênico no meio 

ambiente nos quais, pessoas podem estar expostas. 

Primeiramente a revisão se certificou em literaturas de fontes secundárias tais como: 

revisão de artigos e monografias de toxicidade preparados por certo número de agências 

regulatórias ligadas ao assunto; artigos importantes publicados em jornais descrevendo 

pesquisas científicas originais tambem foram pesquisadas e examinadas afim de cobrir este 

assunto em profundidade, particularmente em relação ao potencial de carcinogenidade do 

arsênico. 

Um sumário detalhado dos efeitos a saúde e Limites de Exposição do arsênico estão 

disponíveis e podem ser encontrados no Apendix A; detalhes estão escritos a seguir: 

Os efeitos a saúde que podem resultar da exposição ao arsênico são provenientes da 

quantidade de muitas doses, tempo e do organismo exposto. Infelizmente, não existe modelos 

com animais/cobaias que possam ser usados para, adequadamente, representar a toxicidade 

do arsênico em humanos devido a diferenças no metabolismo do arsênico, bem como,  da 

natureza da resposta ao tóxico observada seguido da exposição. Felizmente, arsênico tem sido 

bem estudado em populações humanas, mesmo em concentrações ambientalmente 

relevantes, permitindo bom entendimento de seu potencial de toxicidade em ambos efeitos, 

relacionados ao cancer ou não relacionados. 

Contudo, achados conflitantes de estudos humanos tem contribuido para o desafio 

de se avaliar os riscos a saúde associados com a exposição ao arsênico, particularmente o risco 

de cancer associado com baixas doses de exposição. Adicionalmente a esse desafio esta o fato 

de diferentes naturezas e severidades para a saúde,  levantadas e atribuidas a exposição ao 

arsênico que tambem são associadas ao tipo de arsênico envolvido, por exemplo: o elemento 



24 

 

arsênico versus o arsênico orgânico versus o arsênico inorgânico, bem como o estado 

nutricional daqueles expostos e a co-exposição a outros químicos, notadamente 

carcinogênicos (veja a seguir). 

Como já indicado, o arsênico inorgânico é conhecido por possuir mais alta ordem de 

toxicidade do que o arsênico elemento ou do que ao arsênico orgânico. 

A maioria dos resultados adversos à saúde reportados na literatura se referem a 

efeitos observados seguido da exposição de pessoas ao arsênico inorgânico. 

Interessantemente não existe conhecimento sobre a função biológica do arsênico, contudo, 

evidencias sugerem que ele pode atuar, como um elemento essencial, no mínimo para 

algumas especies animais; reprime o desenvolvimento/crescimento, reduz fertilidade, 

mortalidade neo-natal tem sido demonstrado dentre animais com dieta deficiente de 

arsênico, por outro lado quando suprida a deficiência de arsênio esse efeitos desaparecem. 

Similarmente, baixos níveis de arsênico no soro dentre pacientes de hemodiálise tem 

sido associado com incidencia incremental no sistema nervoso central (CNS) , doença 

vasculares bem como elevadas taxas de cancer. Algumas autoridades tem indicado que existe 

alguma evidência que pequenas quantidades de arsênico tipícamente encontradas numa dieta 

normal, pode proporcionar benefícios à saúde. 

 

TOXICIDADE AGUDA 

Exposição de curto prazo ou aguda a altos níveis de arsênico pode levar a um clássico 

quadro de sintomas caracterizado por disturbuios gastrointestinais, por exemplo, dores 

abdominais, vomitos e diarréias, adormecimento muscular, fraqueza, cólicas, flacidez da pela, 

rachaduras na pela, pele “ grossa” (endurecimento) nas palmas da mãos e nas solas dos pés. 

Estes sintomas tem sido reportados após exposição oral aguda tão pequena quanto 1 

miligrama de arsênico por kilo de peso corporal por dia (mg/kg BW/day). 

A dose oral letal minima para humanos tem sido reportada no intervalo de 1 a 3 mg 

de arsênico/kg por peso corporal. 
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TOXICIDADE CRÔNICA 

Exposição a longo prazo ou crônica ao arsênico pode gerar a um número diferente de 

resultados na saúde, quer seja relacionado ao cancer ou não. A resposta mais comum 

observada seguida de exposição oral crônica é um padrão de mudanças na pele apresentando 

uma hiper-pegmentação com pontos negros ou pontos claros na pele e pele “grossa” com 

urticares, particularmente afetando as palmas das mãos e as solas dos pés. Em alguns casos 

essas alterações/mudanças podem progredir para cancer de pele. Outro sintoma não 

relacionado com o cancer, atribuido a exposição crônica ao arsênico incluem efeitos no 

sistema cardiovascular por exemplo: ritmo cardiaco anormal, nauseas e diarreias, decréscimo 

na produção de celulas vermelhas do sistema hematopoiético, no sistema respiratório, na 

musculatura como adormecimento das mãos e pés. A relação entre alguns desses efeitos 

tardios e a exposição ao arsênico não esta bem estabelecida.Esses  efeitos tem sido 

comumente reportados e ocorrem seguido de exposição a longo prazo de consumo de água 

contendo concentração relativamente alta de arsênico, por exemplo níveis acima de 

100mg/litro e mais alta que 2.000ug/litro. 

Relatório isolado de doenças vasculares perimentais associadas com a exposição 

crônica ao arsênico tem tambem aparecido na literatura, por exemplo a chamada doença do 

“pé-preto”. Adicionalmente, o número de diferentes canceres que afetam orgãos internos tem 

sido atribuidas a exposição de longo prazo ao arsênico. 

 

TOXICIDADE NA REPRODUÇÃO 

A toxicidade na reprodutividade não tem sido bem entendida. Embora estudos 

concluídos em Bangladesh,India, Taiwan, Chile e Hungria tem relatórios variados, uma 

associação positiva entre exposição ao arsênico pela ingestão de água e elevadas taxas de 

abortos espontâneos, nati-mortos, prematuros, mortalidades neo-natal e baixo peso ao 

nascer; a evidência de que o arsênico tem efeitos adversos nos reaultados da reprodução é 

considerado como preliminar ou inconclusiva até este momento. Não apenas há muitas 

evidências conflitantes mas a associação positiva notada nos estudos são invariavelmente 

confusas devido a co-exposição a outros químicos e/ou a falta de ajustamento na idade 

maternal, situação socio-econômica, antecedentes familiares, estado nutricional e a outros 

fatores não conhecidos que influenciam nos resultados da função reprodutiva. 
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CARCINOGENIDADE 

É geralmente aceitável que o arsênico pode atuar como carcinogênico humano, com 

associação positiva entre exposição a arsênico inorgânico e um número diferente de tipos de 

cancer, incluindo cancer de pele, pulmão, bexiga e rins, comumente reportados na literatura. 

Contudo, há considerável debate ao redor da potencia carcinogênica do arsênico, 

especialmente em níveis de baixas doses com diferentes autoridades oferecendo opiniões 

diferentes. Calorosos debates são: 

1) Conflitantes achados de diferentes investigações. 

2) Conflitantes resultados em re-analises da mesma investigação 

3) Conflitantes representações nas formas da curva dose-resposta 

4) Conflitantes evidencias de genotoxicidade do arsênico. 

Incertezas tambem ao redor do mecanismo pelo qual o arsênico causa cancer. 

Finalmente, limitações inerentes aos estudos epidemiológicos em estabelecer causa 

e efeito em relação a exposições químicas e resultados adversos a saúde para se obter maior 

grau de evidencia ao redor da carcinogenidade do arsênico. Esta evidencia esta sumarizada no 

Apendix A. 

Evidencia considerada para ser especialmente relevante para esta avaliação inclui: 

a) Grande quantidade de evidencia suportanto/apoiando a associação entre 

exposição ao arsênico e cancer esta fundamentada nos achados de investigações 

epidemiológicas sobre a incidência de cancer na população exposta a arsênico 

inorgânico na água potável. Um número de tais investigações tem sido feitas em 

diferentes partes do mundo, incluindo, America do Sul, Sudeste da Ásia, Europa e 

nos Estados Unidos. Resultados conflitantes tem emergido com alguns estudos 

demonstrando associação positiva forte, entre consumo de água potável contendo 

arsênico inorgânico, e a ocorrência de varios cancer, enquanto, ao contrário, outras 

investigações não tem encontrado associação ou mesmo associações negativas 

fracas; possivelmente indicando um efeito protetor na exposição ao arsênico. 

 



27 

 

Os diferentes achados podem ser atribuidos a: 

1) Diferenças no conteúdo de arsênico na água potável, com alguns estudos que 

acompanharam populações exposta a níveis muito elevados de arsênico 

(maior que 500ug/L) 

2) Diferenças na classificação da exposição e na estratificação com alguns estudos 

mais apurados estimativas de exposiçao mais refinadas do que em outras 

investigações, por exemplo:  segregação de exposições altas ou baixas 

categorias versus nenhuma exposição de sub-grupos. 

3) Diferenças em estilos de vida da população acompanhada com variações nas 

dietas, prevalencia de tabaco, consumo de bebidas alcolicas, etc, 

possivelmente influenciaram os resultados dos estudos. 

4) Diferenças em metodos estatísticos usados para analisar achados 

5) Diferenças em fatores ambientais afetando a população na qual pode ter 

contribuido diretamente nos canceres observados. 

b) Dados originados de vilas no sudeste de Taiwan são comumente citados como 

prova de uma associação entre exposição a arsênico e a ocorrêcia de vários tipos de 

cancer. Esses dados formam a base de Limites de Exposição estabelecidos por um 

número de autoridades regulamentadoras incluindo a Saúde do Canada(veja a 

seguir). Contudo, consenso não tem sido atingido dentro da comunidade científica 

em geral sobre a firmeza da associação, bem como da relevância dos dados das 

populações vivendo fora de Taiwan. A base de dados original demonstrou 

significantes associações entre exposição a arsênico inorgãnico na água potável e o 

aumentado risco de cancer de pele bem como canceres em orgãos internos, ou 

seja, na bexiga, pulmões e rins. Contudo, re-analise de dados tem levado a conflito 

de opiniões. Alguns investigadores mantém que o risco original estimado de cancer 

pode ter  super-estimado a potência cargiogênica do arsênico, especialmente a 

baixas dose. Outros investigadores defendem que os dados de Taiwan não são 

relevantes para a população Norte Americana devido a diferentes estilos de vida e 

condição nutricional, com a sugestão de que o aumento da incidência de cancer 

observados nas vilas Taiwanesas foi provavelmente confundida por alimentação 

precaria e acesso limitado a assitencia e cuidados médicos. Algumas autoridades 
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tem refutado essa afirmação. Ainda outros investigadores estão convencidos de 

que algum fator ambiental desconhecido é o grande responsável pelos casos de 

cancer observados devido que o único caso de cancer que é prevalente é a (“Black 

foot Disease”) Doença do Pé preto, dentre a população Taiwanesa estudada ( a 

ocorrência dessa doença esta confinada em vilas de Taiwan, sugerindo que os 

resultados adversos que afetam a população, incluindo cancer, podem ter uma 

etiologia única). Detalhes ao redor do banco de dados Taiwaneses bem como as 

varias re-analises podem ser encontrada no Apendix A. 

c) Nenhum esforço para alcançar as incertezas que envolvem a potencia 

carcinogenica do arsênico inorgânico a níveis de doses baixas na água potável; uma 

meta-analise dos dados de sedimentos de leitos d’água de muitas investigações 

epidemiológicas independentes, feitas em áreas/locais diferentes no mundo foi 

recentemente completada com enfase no dicernimento da relação, se existir 

alguma,  entre baixo nível de exposição ao arsênico e a ocorrencia de cancer de 

bexiga (exponente 2005). As analises tinham o proposito, em parte, de aumentar o 

entendimento do risco de cancer apresentado pelo arsênico inorgânico na água 

potável na população Norte Americana desde que o conteudo de arsênico na 

maioria dos suprimentos de água potável dos Estados Unidos é relativamente 

baixo. 

A análise revelou que não é significante a associação entre baixo nivel de exposição 

a arsênico inorgânico na água e o cancer de bexiga. 

d) Os mecanismos pelos quais o arsênico induz cancer não esta bem 

estabelecido, mesmo na forma da curva dose-resposta foi bem entendido, 

especialmente em baixas doses. Resultados mixtos tem emergido de estudos 

decorrentes para acessar o potencial genotóxico do arsênico. Os achados de alguns 

estudos indicam que o arsênico inorgânico não atua como uma bactéria 

mutagênica, não causa pontos de mutação e não danifica o DNA diretamente. 

Outra evidencia sugere que o arsênico é “clastogênico” ou seja, exposição pode 

resultar em dano ou partir/quebrar os cromosomas ou, alternativamente,  pode 

ocorrer secundariamente a citotoxicidade diminuindo o restabelecimento/reparo 

do DNA e/ou o estress oxidativo. O mecanismo anterior apoia a posição de algumas 

autoridades de que a carcinogenidade do arsênico inorgânico é geneticamente 
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estável e que o arsênico qualifica como “sem limite” de carcinogenidade; ao 

contrário, os mais recentes mecanismos sugerem que a carcinogendade pode 

representar fenomeno de altas doses e que o arsênico atua como iniciador. 

Os muitos e combinados achados contribuem para diferentes abordagens sendo 

adotadas por diferentes autoridades na avaliação da potencia do arsênico bem como na 

regulamentação de esposição do arsênico (veja a seguir) 

 

LIMITES DE EXPOSIÇÃO 

Limites de Exposição se refere a níveis “seguros” ou aceitáveis de exposição a químicos 

que são estabelecidos por autoridades científicas e autoridades regulamentadoras para a 

proteção de pessoas dos efeitos adversos a saúde que podem ser seguidos após uma 

exposição maior a uma substância. Os limites são fundamentados no entendimento da 

toxicidade de um produto químico de interesse com considerações cuidadosas específicas na 

concentração-tempo-resposta relacionados nas características da substância. Algumas 

distinções , às vezes, são feitas entre relação com cancer e sem relação com cancer quanto a 

resultados para a saúde; quando o Limite de Exposição de um produto é avaliado, alta 

distinção é feita para limites ou sem limites de carcinogenidade. 

O arsênico apresenta varios desafios nessa área, a qual explica, em parte,  a 

diversidade de limites que tem sido desenvolvidas para esse produto químico. Certamente os 

limites estabelecidos para o arsênico tem a intensão/objetivo de proteger contra efeitos 

adversos à saúde além de proteger contra o cancer, ao contrário de outros limites que são 

estritamente fundamentados no cancer. Desde que, ambos, a potência de carcingenidade do 

arsênico e seu mecanismo de ação carcinogênica, não são completamente conhecidos, mesmo 

os limites baseados na ocorrencia de cancer, demonstram diversidade considerável, não 

somente em termos da maneira com as quais eles derivam, mas tambem no nivel de proteção 

fornecida. 

A lista de Limites de Exposição desenvolvida para o arsênico por um número diferente 

de autoridades, incluindo a Saúde do Canada, a Organização Mundial de Saúde e a Agencia de 

Proteção ambiental dos Estados Unidos, estão na Tabela 1. 

A base/fundamento de cada limite é discutida no Apendix A. 
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Com base na direção recebida da AHW – Alberta Health and Wellness (veja 2.0 Termos 

de Referência), foi dada enfase para os seguintes Limites de Exposição com o proposito de 

calcular os riscos potenciais durante o período de vida com a exposição ao arsênico inorgânico 

na região de Wood-Buffalo: 

 O nível de risco insignificante de 0.3u/l  desenvolvido pelo Departamento de Saúde 

e Qualidade de Água da Saúde do Canada. (equivalente a risco específico de 

0.006u/kg de peso corporal/dia) 

 O fator de desvio de 2.8(mg/kg de peso cororal)-1 determinado pela Divisão de 

Áreas Contaminadas da Saúde do Canada (equivalente a risco-específico de dose de 

0.003u/kg de peso corporal) 

Ambos limites assumem  o arsênico inorgânico sem limite de carcinogenidade. 

A escolha de limites foi fundamentada, em parte, em : 

1)Suas relevâncias  jurídicas (exemplo:made-in-Canada limite) 

2)A sólida reputação da autoridade responsável (exemplo:Saúde do Canada) 

3)O alto grau de proteção oferecido. Adicionalmente sendo baseado em cancer, 

os limites propriamente úteis/apropriados para a solução de problemas.(por 

exemplo: entender o potencial de risco de cancer que pode estar presente nas 
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pessoas que vivem na região de Wood-Buffalo sob a exposição ao arsênico). 

Maiores detalhes referentes a cada um desses limites estão demonstrados no 

Apendix A. 

 

SUMARIO 

Um número de itens fundamentais com significância direta na presente avaliação veio 

da revisão da toxicidade do arsênico mencionada anteriormente. Esses Itens não somente 

influenciaram o desenho do trabalho mas tambem na interpretação do que foi encontrado. 

(veja 6.0 Avaliação de risco de cancer (CEI-Metodologia). 

1) Embora é genericamente reconhecido que o arsênico pode atuar como 

carcinogenio humano, sua potencia carcinogenica não é totalmente entendida, 

especialmente em doses baixas. Esses níveis baixos são mais relevantes na maior 

parte da população da América do Norte. 

2) Muita evidência apoia/suporta uma associação entre exposição ao arsênico 

inorgânico na água potável e a elevada taxa de cancer originada de estudos 

epidemiológicos em pessoas que vivem no Sudeste da Ásia a na América Latina. A 

relevância desses estudos para a população Norte Americana tem sido 

questionada por algumas autoridades. A maior parte dos estudos completados na 

America do Norte tem demonstrado que não há associação entre níveis de 

arsênico na água potável e a ocorrência de cancer. 

3) O mecanismo pelo qual o arsênico causa cancer não esta bem estabelecido. 

Debates ao redor da questão, se o arsênico atua ou não diretamente através de 

mecanismos de disputa genetica,  sendo assim, qualificando o arsênico como sem 

limites de carcinogenidade.....ou através de um ou mais mecanismos não-

genotóxico, sendo assim, qualificando o arsênico como um limite de 

carginogenidade. A diferença em classificação pode ter considerável significância 

sobre o risco estimado de cancer. 

4) Crescentes evidencias sugerem que a carcinogenidade do arsênico representa 

somente um fenomeno de alta-dose (consistente com a resposta ao tipo limite) 
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Algumas evidencias mesmo sugerem que baixas doses de arsênico pode 

conferir/oferecer em efeito protetor contra a ocorrência de cancer. 

5) Limites de Exposição derivado da premissa de que o arsênico atua sem um limite 

carcinogênico pode exagerar a potencia do arsênico, especialmente se o limite 

assume o linear de dose-resposta a doses de níveis baixos. O risco de cancer 

estimado calculado com base nos Limites de Exposição podem ser  exagerados e 

deveriam ser interpretados com cautela e com entendimento completo do 

conservadorismo incorporado no limite. 

Ambos os limites de exposição escolhidos para uso na presene reavaliação 

assumiram que o arsênico atua sem limite estabelecido de carcinogenidade. 

 

CONTEÚDO DE ARSÊNIO nos alimentos tradicionais – Síntese de amostragem 2006 Alberta, 

Saúde e Bem Estar 

Entre as tarefas especificadas no Termo de Referência desenvolvidas para o trabalho 

foi a necessidade de avaliar os riscos potencial de câncer pelo arsênio que poderiam ser 

apresentados para as pessoas que vivem na região  Wood Buffalo associados ao consumo de 

carne de alce, veado, e taboa com base nos níveis de arsênico medidos em amostras 

representativas destes alimentos tradicionais recolhidas da área como parte de um programa 

de amostragem recente encomendado pelo Alberta Saúde e Bem-Estar (ver 2,0 Termos de 

Referência).  

O objetivo do programa de amostragem era melhorar o conhecimento do conteúdo 

de arsênio nestes alimentos tradicionais utilizando metodologias analíticas mais refinadas que 

os métodos já empregados em amostragens anteriores, capazes de detectar níveis baixos de 

arsênio.  

As amostras e controles (referência) foram coletadas na região de Wood Buffalo, 

dentro e fora da província. As amostras foram retiradas na área de Wood Buffalo e fora da 

zona de influência de qualquer actividade actual areias de óleo. 

As amostras foram coletadas durante o outono de 2006, e submetidas ao 

Departamento de Laboratório Medicina e Patologia, da Divisão de Toxicologia Analítica e 

Ambiental da Universidade de Alberta para análise. Os resultados das análises foram enviados 
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para CEI para utilização na reavaliação dos riscos potenciais de câncer ao longo da vida que 

poderia ser apresentado para nativos consumindo os alimentos como parte de uma dieta 

tradicional (veja 6,0 o risco de câncer (AVALIAÇÃO - CEI METODOLOGIA). O tipo e o número de 

itens alimentares coletados como parte do programa de amostragem estão listados na Tabela 

2. Os resultados das análises (expressos como a soma do teor de arsénico dos itens 

alimentares numa base de peso úmido), encontram-se resumidos na Tabela 3. Uma lista mais 

detalhada do conteúdo arsénio total das amostras de raízes, segregados de acordo com o 

partes individuais da planta que foram analisados, podem ser encontrados na Tabela 4. A 

variabilidade dos dados está ilustrado na Figura 1. Informações mais detalhadas sobre os locais 

de amostragem e os resultados analíticos podem ser encontrados em Destaques Apêndice C.  

Os achados estão listados abaixo, incluindo a indicação das dificuldades apresentados pelos 

dados sobre sua utilidade para predizer sobre as exposições ao arsênico inorgânico e os riscos 

de câncer que poderiam resultar do consumo desses alimentos tradicionais: 

• Todos os resultados mencionados dizem respeito ao conteúdo de arsênio total dos 

itens alimentares, sem indicação do arsênico inorgânico. Como resultado, para os 

fins do presente trabalho, os dados necessariamente tiveram que ser convertidos 

nas correspondentes concentrações de arsénio inorgânicos baseados em fatores de 

conversão genéricos disponíveis na literatura para alimentos em geral. O uso dos 

fatores de conversão genéricos necessariamente introduziu a  incerteza com 

relação à estimativa das exposições potenciais para arsênico inorgânico que 

possam resultar do consumo dos alimentos. 
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Figura 1: Distribuição das concentrações de arsénio total (Faixa do percentil 5 ao percentil 95 

da distribuição de dados) para Cattail e carne de caça (AHW 2006) 

 

Para alguns intens alimentares, o tamanho da amostra foi limitada e os resultados não 

poderiam necessariamente ser considerados  representativos. Esta limitação aplica-se 

especialmente para as amostras de órgãos vitais (coração, fígado, rim), obtidos a partir do 

veado e/ou alce, particularmente entre os animais colhidos a partir de localizações fora de 

Yukon. Em alguns casos, o tamanho da amostra era restrito a um órgão de um animal (ver 

tabela 2). Como resultado, para fins do presente trabalho, a estimativa das exposições ao 

arsênico inorgânico resultante do consumo de carne de caça se baseava apenas na medida da 

concentração do arsênico no tecido muscular obtido a partir de veado e alce, para o qual 

dispunha-se de dados completos disponíveis.  

 

 Uma variabilidade no teor de arsênio ficou evidente nos itens alimentares de todos os 

locais (ver Figura 1). Esta variabilidade foi especialmente observada para a raiz de 

taboa. As amostras, com a concentração de arsénio média medida nos tecidos de 

plantas individuais variando em até 200 vezes (ver Tabela 4). Em função da 

variabilidade, o conteúdo total de arsénio nos itens alimentares foi considerada 

melhor representado pelo percentil 95 da parte superior (95% UCLM).  

 

 Devido, em parte, a variabilidade considerável em torno das concentrações de arsénio 

medido nas diferentes partes das amostras de raízes de taboa, combinados com 
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desconhecimento exato do papel da planta que é consumida como parte da dieta 

tradicional dos povos indígenas que vivem na região de Wood Buffalo, para os fins do 

presente trabalho, o teor de arsénio da raiz taboa foi considerada melhor 

representado pela 95 UCLM%, calculado para todas as partes da planta agrupados. 

 

 A comparação do teor de arsénico das amostras de carne de caça entre os diferentes 

locais não revelou distinção clara entre as amostras recolhidas a partir da Wood 

Buffalo-região e as recolhidas a partir das localizações de referência em termos das 

concentrações de arsénio total. No entanto, a comparação é limitada por causa do 

pequeno tamanho das amostras envolvidas, especialmente para as regiões Edmonton 

and Peace River/Grande Prairie (ver Tabela 2). É interessante notar que as 

concentrações de arsênico medidas nas amostras de tecido do músculo alce obtido a 

partir da Região Buffalo estão de acordo com o conteúdo de arsênio medido nas 

amostras de músculo alces recolhidas a partir do território Yukon (ou seja, 0,0087 

mg/Kg de peso úmido versus 0,0082 mg/kg de peso úmido) e os valores de 95% UCLM 

(isto é, 0,020 mg/kg de peso húmido versus 0,0134 mg/kg de peso fresco) (ver Tabela 

3). 

 

 As amostras de raízes taboa de Wood Buffalo-região apresentaram menor média e 

máxima concentrações totais de arsênico do que as amostras de Edmonton. No 

entanto, o 95 UCLM% para as amostras de região Buffalo, era ligeiramente maior do 

que a UCLM 95% para as amostras fora de Edmonton. Comparação da concentração 

de arsénio total nas amostras de raizes da taboa (todas as partes da planta 

combinadas) recolhidas na região Wood Buffalo- contra as concentrações de arsénio 

total medido em raiz de taboa e amostras coletadas de raiz de rato da mesma região e 

relatadas como parte de EIAs anteriores realizados em apoio aos projetos de areias de 

petróleo projetos (albiana Sands Energy Inc. 2005; CNRL 2003; Golder Associates 

2000; Imperial Oil 2006; Petro-Canadá de 2001; Shell Canada 2002; Suncor 2005) 

revelou a concentração média medida nas amostras anteriores (isto é, 0,33 mg/kg de 

peso molhado), para ser bem dentro na gama de concentrações para as últimas 

amostras relatados (isto é, <0,3 a 1,96 mg/kg peso úmido) Ver Tabela 15). No entanto, 

a comparação é necessariamente dificultada pela falta de informações sobre a 

maneira exata em que as amostras foram colhidas e posteriomente processadas para 
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análise (ou seja, a base de planta inteira versus partes de plantas individuais ou 

selecionado). 

 

Detalhes completos sobre a maneira em que os resultados do programa de amostragem acima 

foi realizado para estimar as exposições de arsénio que podem ter sido recebidos através do 

consumo de alimentos tradicionais são fornecidos na seção que se segue (ver 6.0 o risco de 

câncer (AVALIAÇÃO - CEI METODOLOGIA) 

 

Tabela 2. Resumo da Raiz Cattail e amostras de carne de caça coletados como parte do 

AHW Programa de amostragem (2006) 

Localização  da Amostragem           Designação                 Espécies             Tipo e numero das 

                                                                                                                                              Amostras (n)       

Yukon (1)                                    Local de Referência                 Alce                                   Rim (5) 

   Alce                               Figado(10 ) 
  Alce                            Muscular(22)                                                                                         
Fora de Edmonton(2)              Local de Referência         Veado de Cauda Branca      Muscular(1)  
  Veado de Cauda Branca         Figado (1)  
  Taboaoude taboa      Mistura de Raiz,raiz                                                                                                                                          

do cabelo,Pele,                                                                                                                                 
raiz,raiz nteira,lavado                                                                                                                                       
Raiz,caule e (20) 

Peace River/Grand 
Prairie    

Local de Referência    Veado de Cauda Branca            Muscular (2) 

Madeira Região do 
Bufalo 

Localização de 
Interesse                 

Taboa                                              Mistura de Raiz,raiz 
do cabelo(WBR)                                                                                    
Primária Pele,raiz,raiz 
inteira,lavado                                                                                                                                                                                                        
Raiz,caule e (45) 

  Alce(3)                                             Rim (1)  

  Alce(3)                                             Fígado (3)                                                                                                                                                                                                                      

   Alce(3)                                             Coração (1)       

  Alce(3)                                             Muscular(23)   

  Veado de Cauda Branca(4  Muscular (10)    

(1)
 amostras de carne de alce do território de Yukon foram fornecidos para a análise comparativa pelo Dr. 

Maria Gamberg de Gamberg Consulting, Whitehorse, Yukon (Gamberg et al. 2005)  
(2)

 O "Fora Edmonton 'área de onde as amostras foram coletadas incluído Deserto Strathcona 
Centro e locais próximos Westaskiwin Alberta.  

(3)
 Amostras de músculo de Alce da WBR composta de tecidos colhidos da perna, costas traseira, coxa, 

pescoço ou ombro. 
(4)

 Amostras musculares de veados do WBR eram constituídos de tecidos coletados a partir do pescoço, 
perna, ou a perna da frente. 
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Tabela 3. Resumo das concentrações de arsénio total medido em alimentos tradicionais 

coletados como parte do programa de amostragem AHW (2006) 

 

 Região                            Tipo                                                        Total de Concentração de Arsênio 

                                                                                                              (mg/kg de peso molhado) 

                                                                               Média                 95%UCLM                   Classe(Série) 

Yukon                Rim de Alce                      0,0067                      0,014                       <0,001 para 0,02 

                             Fígado de Alce                0,027                      0,072                         0,0014 para .1314 

                              Músculo de Alce           0,0082                  0,0134                        0,0013 para 0,043 

Fora            Veado-Músculo e Fígado  0,002                      -----                              < 0,001 para 0,0036 

Edmonton(1)    Cattail(todas as partes)     0,635                       1.33                                  0,003  -  4.7 

Peace River/    Veado-Músculo                 0,0005                    -----                                <0,001 

Grande Prairie 

Wood-Buffalo    Cattail(todas as partes) 0.327                    1.98                                < 0.001 para 2.7    

Região (WBR)    Rim de Alce                       0.0015                   -- (1)                                 0.0015 

                             Músculo do Coração       0.0005                   -- (1)                                                             <0.001   

                               Fígado de Alce               0.012                    -- (1)                           <0.001 para 0.027 

                               Músculo de Alce           0.0087               0.020                          < 0.001 para 0.068 

                               Veado-Músculo           0.0066                0.011                                 0.005 to 0.020 

"-" Indica que foram gerados muito poucos  pontos de dados para calcular um 95%UCLM 
 (1)   O "Fora Edmonton 'área de onde as amostras foram coletadas incluído o Centro Deserto Strathcona e locais 
próximos Westaskiwin Alberta. 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Tabela 4. Resumo das concentrações de arsênio total medido em Raízes Cattail recolhidas 

como parte do Programa de amostragem AHW (2006) (Região Wood-Buffalo somente) 

Cattail Parte Raiz                                                                    Total de Concentração de Arsênio 

                                                                                                      ( mg/kg de peso molhado) 

                                                 Média                    95% UCLM                                           Classe(série)      

  Pêlos radiculares               1.12                          1.9                                                          0.068 para 2.6 

  Raiz de Pele                         0.575                      0.89                                                       0.016 para 1.4       

  Raiz de Amido                      0.026                      0.042                                                0.002 para 0.082 

  Raiz inteira                           0.20                          0.49                                                   0.037 para 0,60 

 Raiz de caule                       0.006                         0.0077                                          0.0005 para 0.012 

 Refeição                                 0.33                          - -                                                                 - - 

(todos os dados de raiz)    

Globalmente 95%UCLM  ---                                  1,9                                                                       - - - 

"-" Indica que ou uma concentração de arsênio média de todas as partes da raiz ou um cattail UCLM de 95% para 

todas as raízes cattail peças não era aplicável. 

        

  

 

 

6.0 AVALIAÇÃO DE RISCO DE CANCER PELA METODOLOGIA CEI – CANTOX ENVIRONMENTAL 

INC. 

 

6.1 VISÃO GERAL 

Como indicado a seguir, os riscos incrementais durante o período de vida (ILCRs) 

apresentado para as pessoas que vivem na região de Wood-Buffalo, pela exposição ao 

arsênico, sobre diferentes cenários de desenvolvimento foram originalmente previstos pela 

Golder Associates(2006). 

Para testar a veracidade do risco estimado, os riscos de cancer foram reavaliados 

pela CEI com direção para uma abordagem geral para ser seguida pela AHW (veja o Termo de 

Referência 2.0). 
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Uma descrição geral da abordagem esta descrita a seguir: 

Detalhes relativos aoa metodos específicos que foram seguidos poem ser 

encontrados na próxima seção (Metodos Específicos seção 6.2). 

A reavaliação seguiu um modelo convencional de avaliação de risco (veja Figura 2), 

com um foco específico no potencial de risco de cancer ao longo do período de vida que 

poderíam estar presentes para as pessoas indigenas que vivem na região de Wood-Buffalo 

pela exposição ao arsênico inorgãnico através da via oral. 

Três desenvolvimentos de cenários foram avaliados: 

 Um cenário básico no qual o potencial de risco de cancer ao longo do período de 

vida associado com fontes de exposição ao arsênico na região foi calculado;  

 A linha básica de exposição representou a combinação da exposição a fontes que 

ocorrem naturalmente no ambiente e exposição das já existente fontes 

antropogânicas na região; 

 Um cenário futuro no qual o risco incremental, durante o período de vida 

apresentado pela exposição ao arsênico com a contribuição da projeção de 

desenvolvimento de futuras atividades na regição, tambem foi calculado. O cenário 

teve como base uma projeção de 80 anos. Crédito foi dado nos estudos da Suncor 

Voyageur (Suncor 2005a – 2005b) para as informações relacionadas às atividades 

de desenvolvimento futuras e a quantidade de arsênico que potencialmente 

pudesse ser liberada no ambiente. O cálculo de risco incremental de cancer durante 

o período de vida, teve como base a deposiçao de arsênico prevista, que podería 

ocorrer de atividades antropogênicas futuras, independentemente das condições 

do cenário básico. 

 Um cenário combinado, no qual o risco de cancer durante o período de vida foi 

calculado para um cenário básico e o risco  de cancer durante o período de vida 

pelo cenário futuro foram adicionados. O risco de cancer combinado foi baseado na 

quantidade/soma total das contribuições pelas fontes que ocorrem naturalmente, 

pelas fontes antropogênicas e pelas perspectivas fotes industriais futuras na região. 

É importante notar que esses cenários diferem daqueles avaliados pela Golder 

Associates como parte da original Avaliação de Risco à Saude Humana (HHRA – 
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Human Halth Risk Assessment) feita em apoio/suporte ao projeto Suncor Voyageur. 

As diferenças fundamentais foram as seguintes : 
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 Enquanto a  “HHRA – Avaliação de Risco à Saúde Humana” foi estruturada 

seguindo um protocolo convencional da EIA em termos de ambos : definição do 

desenvolvimento de cenários  examinados bem como da terminologia usada para 

descrever cada cenário (por exemplo: linha básica, aplicação e planejamento de 

desenvolvimanto do caso (PDC)), a reavaliação partiu de consenso para proceder 

em uma base genérica, com menor enfase dada a específico argumento e/ou 

aplicação, bem como, diferente terminología estabelecida para cada cenário (por 

exemplo: linha básica, futuro e combinação de ambos); Em outras palavras, 

ambos, a natureza e a nomenclatura de desenvolvimento de cenários, diferem nas 

duas avaliações. 

 Emquanto a “HHRA – Avaliação de Risco à Saúde Humana´incluiu um cenário de 

desenvolvimento do projeto considerado (por exemplo: ...o então chamado 

cenário em aplicação/considerado), a reavaliação não focou no risco de cancer 

incremental ao longo do período de vida associado ao projeto da Sancor Voyageur 

por si só,  mas, preferencialmente fo relacionado com a estimativa de risco 

incremental ao longo do período de que podería resultar de todos os projetos 

futuros de desenvolvimento de atividades na região, incluindo o projeto Sancor  

Voyageur (por exemplo: cenário futuro). Em outra palavras, diferentemente da 

“HHRA – Avaliação de Risco à Saúde Humana” original, a reavaliação não 

considerou o projeto Suncor  Voyageur como única base, mas ao invés disso foi 

deliberadamente desenhado para examinar  o potencial de cancer durante o 

período de vida associado com o desenvolvimento de atividades numa escala 

regional, ampla e a longo prazo. 

 Enquanto, segundo o que foi convencionado, a chamada “linha básica” do cenário 

examinado como parte da “HHRA – Avaliação de Risco à Saúde Humana”, 

considerações foram incluídas quanto a contribuição do que pode ocorrer, na 

exposição ao arsênico, do projeto “areia oleosa” aprovado mas, sem entrar em 

operação ainda, na região de Wood-Buffalo, contudo, a linha básica de cenário, 

como parte da reavaliação, foi confinada, para examinar a exposição ao arsênico, 

correspondente ao risco de cancer associados somente às fontes existentes. 

(Notar que, o cenário de desenvolvimento futuro examinado, como parte da 

reavaliação, considerou ambos, o projeto já aprovado e as perspectivas futuras 
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futuras de projetos “areia oleosa” que poderíam ser construidos na região de 

Wood-Buffalo” ao longo de 80 anos). 

Outros Componentes que distinguiram a reavaliação estão listados a seguir: 

 Enquanto, por aquilo que foi convencionado, os riscos de cancer foram calculados 

somente sobre uma base incremental, referindo-se a adição de riscos pelas 

contribuições de projetos individuais, sem consideração dos riscos já existentes 

e/ou fontes anteriores, a reavaliação extendeu-se aos três cenários mencionados: 

Linha básica e futura e ambas combinadas, o que estava consistente com os 

Termos de Referência assinados para a realização do trabalho. 

 Com o propósito de atingir cenários futuros, enfase foi dada para a exposição 

incremental do arsênico que podería resultar através da emissões de ar originados 

da projeção de desenvolvimento de atividades. Não foi dada nenhuma 

consideração a exposição que poderíam ocorrer de arsênico contido em efluentes 

pois, as descargas d’água, nesses tipos de instalações associadas com 

desenvolvimento futuro, foram imaginadas insignificantes. 

 Pelas instruções recebidas da AHW, a reavaliação, confiou nas bases de dados 

originais usadas pela Golder Associates, afim de estimar o potencial de exposição 

ao arsênico inorgânicos que poderíam ser recebidas  pelas pessoas que vivem 

nessa área e  foram suplementadas com informações disponíveis no local   bem 

como com dados adicionais de fontes de literaturas publicadas, dentre outras. 

 De acordo com as instruções recabidas da AHW, dois riscos de cancer 

estabalecidos foram derivados de cada cenário de desenvolvimento examinado, 

com um ajuste nos cálculos baseado no uso do Limite de Exposição para arsênico 

inorgânico recomedado pelo Departmento de Qualidade da Água da Saúde do 

Canada (por exemplo: RsD –Risco de doses Específicas = 0.006 u/kg de peso 

corporal/dia0 e outro ajuste nos cálculos baseados no uso do limite desenvolvido 

pela Divisão de Áreas Contaminadas da Saúde do Canada (por exemplo: 0.003u/kg 

pelo corporal/dia). 
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6.2 MÉTODOS ESPECÍFICOS 

6.2.1 Definição do Problema 

Por convenção, o passo paraa avaliação do modelo de Definição do Poblema está 

relacionado com as seguintes indentificações: 

1)Os potenciais químicos relacionados (COPCs); 

2)Os receptores que podem ser expostos a esses químicos; 

3)As rotas e formas pelas quais os receptores podem ser expostos. 

Para a presente reavaliação, a escolha dos químicos, receptores e formas de 

exposição para serem examinados, foi comandada pelos Termos de Referência atribuidos para 

o trabalho (Veja Termo de Referência 2.0) 

Detalhes são fornecidos na Tabela 5. 

 



44 

 

Tabela 5. Formulação do problema específico da reavaliação dos riscos de cancer durante o 

periodo da vida associados com as exposições ao arsênico dentre as pessoas que vivem na 

região do Wood- Buffalo 

Parametros  Seleção Comentários 

COPC(s) Arsênico inorgânico Consistente com os termos de referências 
determinado para o trabalho e originados, em 
parte, pela necessidade de um entendimento 
mais avançado do potencial de riscos de cancer 
ao longo do período da vida, associados com a 
exposição ao arsenico dentre as pessoas que 
vivem na região de Wood-Buffalo. A forma 
inorgânica do arsênico foi escolhida pela falta 
de informação e pela propriedade do 
inorgânciso que tem a mais alta ordem de 
toxixidade comparada com o elemento 
arsênico e seus derivados orgânicos, bem como 
com base no conhecimento do potencial de 
carcinogenicidade. 

Receptores Pessoas indígenas( 
primeira nação) 

Consistente com os termos de referência 
determinados para o trabalho e baseado, em 
parte, na consideração do estilo de vida e 
fatores dietéticos que podem contribuir para 
potencializar exposições mais elevadas ao 
arsênico dentre as pessoas indígenas, 
comparado com outras popolações que 
também vivem na área. 

Rotas de exposição Oral( ingestão) Consistente com os termos de referencia 
determinado para o trabalho e, baseado 
amplamente nos achados da avaliação original 
feita pela empresa Golder Associeites ( 2006), o 
qual demonstrou que a rota de exposição oral 
como sendo a maior contribuidora na 
exposição ao arsenico. 

Vias de exposição Ingestão acidental de 
solo 

A maioria das vias listadas foram determinadas 
atraves dos termos estabelecidos para o 
trabalho, e foram incluidos como parte da 
avaliação original feita pela empresa Golder 
Associeites ( 2006)  

 Consumo de águas 
superficiais(1) 

 Consumo de plantas 
e vegetais 
tradicionais 

 Consumo de carne de 
caça 

 Consumo de peixe 

(1) As águas superficiais foram, conservativamente assumidas como a maior fonte de água 

potável  
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Figura 3. Formas específicas de exposição relacionadas para a reavaliação. 

FORMAS DE EXPOSI ÇÕES COMO PARTE DA REAVALIAÇÃO

 

Items que emergiram da definição do problema no andamento da reavaliação da CEI 

que requerem alguns esclarecimentos são: 

 Primeiro , a escolha de pessoas indigenas como receptor de interesse requereu que 

o estilo de vida e os hábitos alimentares desses individuos fossem considerados 

como parte do trabalho, especialmente , qualquer característica única que podería 
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diretamente levar a exposição ao arsênico podería ser aceita. Consequentemente, 

uma distribuição foi feita para o receptor que vive em ambos lugares; na 

comunidade (cidade) bem como , em locais mais tradicionais, dedicando-se à caça, 

a pesca,, preparar armadilhas e outras atividades ou ocupações à céu aberto/na 

natureza.  

Foi assumido que o receptor ficaría/vivería 6 meses por ano em cada um dos locais 

mencionados, sendo mais na comundade (cidade) no períodode inverno. Uma 

outra distribuição foi tambem feita relativa ao consumo tradicional de 

alimentos,bem como, quanto ao consumo de águas superficiais não tratadas, 

especialmente quando no campo. 

 

 Segundo, seguindo o convencionado, diferentes categorias de idade foram 

determinadas para o receptor (por exempl : bebes, crianças, adolecentes e adultos) 

amplamento com o propósito de distribuir proporcionalmente a exposição durante 

o curso da vida. Com o propósito de estimar os riscos decancer ao longo do período 

de vida, enfase foi necessáriamente estabelecida para uma composição de receptor 

que representasse todas as categorias de idades combinadas. Os riscos de cancer 

foram calculados  com base na previsão “dose diária durante a media de tempo de 

vida (LADD) –“Lifetine Average Daily Dose” de arsênico inorgânico que podería ser 

recebida pelo composição do receptor. 

 

 Terceiro, incertezas ao redor da fonte(s) de água potável na região, especialmente 

em relação ao estilo de vida assumido pelo receptor. Foi antecipado que, enquanto 

no campo, o receptor podería, muito provavelmente,  beber água superficial 

natural de minas d’água, riachos, rios ou de laoas, no mínimo quando essas fontes 

fossem acesíveis (por exemplo: fora dos meses de inverno). Poroutro lado, 

enquanto residindo na comunidade(cidade)  a água potável podería ser,  

provávelmente,  de suprimento de fontes de água potável tratada. Dede que havia 

tambem incertezas ao redor da condição da estação de tratamento d’água da 

comunidade (cidade), especialmente em relação a habilidade/capacidade do 

sistema de tratamento para remover com sucesso o arsênico na água tratada,  foi, 

conservadoramente, assumido que o conteúdo de arsênico na água já tratada, sería 

equivalente do encontrado na água natural que abastece a estação de tratamento. 



47 

 

O uso de águas subterrâneas extraídas de aquíferos locais como uma fonte de água 

potável foi considerada ser improvável com base na informação compilada pela 

Sancor (2205b) indicando que a água artesiana na região e ambas as coisas: difícil 

acesso e qualidade ruim. 

 Finalmente, as formas de exposição selecionadas para a avaliação foram, 

deliberadamente, selecionadas e configuradas para perrmitir as estimativas das 

exposições ao arsênico e correspondentes riscos de cancer unicamente nas pessoas 

indigenas que vivem na região de Wood-Buffalo. Por exemplo, enfase foi dada a 

exposição ao arsênico que poderíam ser recebidas através do consumo de plantas 

comestíveis tradicionais e carne de caça bem como ao consumo de águas 

superficiais naturais enquanto no campo em reconhecimento ao único estilo de 

vida e hábitos alimentares dessas pessoas. Deve ser notado que as esposições ao 

arsênico que potencialmente  poderíam ser recebidas através de outras formas 

e/ou fontes (por exemplo: fuaça de tabaco, comida comprada de 

armagem/mercado e bebidas) não foram consideradas para a avaliação. 

 

6.2.2 Avaliação de Toxicidade 

O passo relativo ao modelo de avaliação de toxicidade é a preocupação com a 

identificação e com o entendimento do potencial de efeitos à saúde que podem resultar da 

exposição aos químicos com potencial de preocupação (COPS), com particular interesse 

indicado pelas características da CONCENTRAÇÃO – TEMPO - RESPOSTA de químicos em 

relação à saúde de cada alvo afetado no corpo humano. 

Este passo também está relacionado com a identificação dos LIMITES DE EXPOSIÇÃO 

dos químicos com potencial de preocupação (COPS), com os limites significativos de 

exposições considerados seguros ou aceitáveis versus a proteção da saúde. 

Para a presente reavaliação, relevância foi dada na informação contida no APENDIX 

A, sumarizando os efeitos à Saúde associados com exposição ao arsênico. 

A escolha dos Limites de Exposição a serem usados na reavaliação foi feita em 

colaboração com a empresa AHW – Alberta Health and Willness (Hopkins 2007), e foi 

amplamente fundamentada nas considerações dos seguintes critérios: 
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  A necessidade de acomodar a exposição ao arsênio a longo prazo, consistente com 

a projeção de 80 anos, desenhada para o futuro e combinada com os cenários de 

desenvolvimentos (figura). 

 A necessidade de focar sobre os efeitos à saúde conhecidos e associá-los com a 

exposição ao arsênico via oral (por exemplo: ingestão), consistente com os Termos 

de Referência estabelecidos para o trabalho.A necessidade de reconhecer o 

potencial carcinogênico do arsênico. 

 A necessidade de suficiente conservadorismo para ser incluído pelo limite de tal 

maneira que o risco de câncer durante o período de vida não seria subestimado. 

 Outro critério convencional relativo a adequação e consistência do limite, incluindo 

a reputação da fonte, a disponibilidade de suporte documental e o nível de 

proteção buscado/desejado. 

Com base na direção recebida da empresa Alberta Health and Willness, a escolha dos 

limites foi direcionada conforme a seguir: 

 O “NÍVEL DE RISCO INSIGNIFICANTE” (NRL) de 0,3µ/L recomendado pelo 

Departamento de Qualidade da Água e Saúde da área de Saúde do Canadá e 

descrito no Guia/Regras Canadenses sobre água potável para arsênico inorgânico 

(Saúde Canadá, 2006). De acordo com a área e saúde do Canadá, o nível de risco 

insignificante correspondente para um risco incremental de câncer ao longo do 

período de vida de 1,9x10-6 a 1,4 x10-6 (por exemplo: 2 a 14 casos extras de câncer 

numa população de 1000000 de pessoas ou 0,2 a 1,4 casos extras de câncer numa 

população de 100.000 pessoas). 

O nível de risco insignificante é equivalente ao RISCO – DOSE ESPECÍFICA (RsD) de 

0,006 microgramas de arsênico inorgânico por Kilograma de peso corporal por dia 

(µg/Kg BW/dia) fundamentado no consumo diário de água de 1,5 L por uma pessoa 

adulta com 70 Kg. 

 O fator de desvio (SF) de 2,8 (MG/Kg-d)-1 é recomendado pela Divisão de páreas 

Contaminadas da Área de Saúde do Canadá. 

O fator de desvio corresponde a um risco incremental ao longo do período de vida 

de 1x10-5 (por exemplo: um caso extra de câncer numa população de 100.000 
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pessoas) e é equivalente a Risco Especifico e Dose de aproximadamente 0,003 

microgramas de arsênico inorgânico por Kilo de peso corporal por dia (µg/Kg 

BW/dia). 

Detalhes adicionais relacionados aos limites acima podem ser encontrados no 

APENDIX A. O uso de limites necessariamente requer que, como parte da 

interpretação dos riscos de câncer estimados, consideração seja dada aos seguintes 

itens desde que eles tenham direta e significante relevância no nível de 

conservadorismo incorporado na reavaliação: 

 Os limites são baseados em associações entre exposição ao arsênico inorgânico na 

água potável e as elevadas taxas de câncer testemunhadas em vilas Tawanesas 

(CHEN et al. 1992, MORALES et AL. 2000; WU et AL. 1989 – Veja APENDIX A). 

Como indicado acima, algumas autoridades tem questionado a relevância desses 

achados para a população Norte Americana, devido a: 

1) A relativa alta concentração de arsênico na água potável daquelas vilas; 

2)  Ao pobre estado nutricional das pessoas que vivem nesses vilarejos; 

3) A possível presença de um fator paralelo de contribuição ao arsênico no 

aumento das taxas de câncer. 

 Os limites são fundamentados numa extrapolação linear de dados observados da 

incidência de câncer dentre a população desses vilarejos expostas a níveis 

relativamente altos de arsênicos e a baixas doses (por exemplo: uma abordagem 

conservativa). 

Como sublinhado anteriormente, em debates em torno do formato da curva de 

DOSE – REPOSTA para o arsênico, especialmente a níveis de doses baixas.  

De fato, algumas autoridades tem argumentado que a exposição ao arsênico a 

baixas doses pode oferecer um efeito protetor contra a ocorrência de câncer, 

sugerindo que uma curva não linear (por exemplo: Bifaica ou Côncava) pode melhor 

representar o potencial carcinogênico do arsênico. 

 Os limites assumem que o  arsênico atua como “sem limites de carcinogenicidade” 

(por exemplo: qualquer exposição leva a algum nível de risco). 
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Como discutido acima, o mecanismo pelo qual o arsênico causa câncer não é 

completamente entendido. 

Debates tem ocorrido sobre o que qualifica o arsênico como “COM LIMITES” ou 

“SEM LIMITES” de carcinogenicidade, com algumas autoridades defendendo que a 

carcinogenicidade do arsênico é representada em fenômenos de altas doses 

somente, mediado pela CITOTOXICIDADE, supressão de mecanismos de reparos do 

DNA e/ou estress oxidativo, para os quais existe limite. 

 

6.2.3 AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 

A avaliação da exposição do paradigma de avaliação de risco estava na preocupação 

com a estimativa de exposições ao arsênico inorgânico que poderiam ser recebidos pelos 

povos indígenas que vivem na região de Wood-Buffalo em cada cenário de desenvolvimento 

analisado (por exemplo: Bases atuais e futuras e em ambas as bases – veja abaixo). 

A avaliação incorporou ambas: 

1) Dados empíricos coletados de diferentes compartimentos ambientais na área 

(por exemplo: solos, águas superficiais, pesca, caça, plantas/vegetais comestíveis, 

etc) que demonstravam algum nível de arsênico, e 

2) Previsões modeladas com base em algoritmos matemáticos, descrevendo o 

comportamento e transporte de arsênico no ambiente. Os dados anteriores foram 

amplamente usados para estimar a exposição ao arsênico para estimar a exposição 

ao arsênico que poderia ser recebido no cenário de desenvolvimento atual, 

enquanto que o modelo de previsão foi usado primeiramente para relacionar as 

exposições incrementais que poderiam ser encontradas no cenário de 

desenvolvimento futuro. 

 

O modelo de previsão também foi aplicado em casos nos quais os dados empíricos 

não existiam ou foram julgados incompletos. 

 

Em todos os casos, o potencial de exposições foi expresso em termos de arsênico 

inorgânico. 
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Muitos dados empíricos foram obtidos das seguintes fontes suplementados com 

informações contidos em literaturas publicadas, bem como, pelas informações disponíveis no 

local. 

 O HHRA: Avaliação de Risco à Saúde Humana, feita pela empresa Golder Associates 

(2006); 

 Os dados submetidos pela empresa Suncor Energy em suporte ao projeto Voyageur 

(Suncor 2005a), incluindo a Avaliação de Impacto Ambiental e dos levantamentos 

ambientais. 

 Informação suplementar promovida pela Suncor Energy em suporte ao projeto 

Voyageur (Suncor 2005b). 

 O programa de amostragem e analise estabelecido para se determinar o conteúdo 

de arsênico em alimentação/comida tradicional de plantas/vegetais e raízes da 

região de Wood-Buffalo, recentemente conduzido pela empresa Alberta Health and 

Willness. 

Os dados estimados foram derivados de modelos de previsão desenvolvidos pela 

empresa CEI, quer como parte do modelo anterior quer para uso na corrente avaliação. 

Infelizmente, em termos de banco de dados empíricos, nem sempre foi óbvio, nos 

estudos citados, de quais formas o arsênico representava, sem uma clara definição se as 

medições se referiam ao ARSENICO TOTAL, ou ao ARSENICO ORGÂNICO ou ao ARSENICO 

INORGANICO. 

Qualquer que fosse a dúvida existente, atitudes/posições conservativas foram 

aplicadas.  

Quer seja por omissão e a fim de assegurar que o arsênico inorgânico não fosse sub-

representado, foi suposto nos dados empíricos, que os valores referem-se ao arsênico 

inorgânico (A menos que tenha sido indicado, na dúvida ou ausência de informação, foi 

assumido que os dados se referiam ao arsênico inorgânico). 

As estimativas de exposições e os respectivos riscos de câncer durante o período de 

vida, sempre foram expressos como sendo exposição ao arsênico inorgânico. 

Detalhes relativos a avaliação da exposição são fornecidos abaixo: 
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6.2.3.1 Categoria de idade dos receptores 

Como indicado anteriormente, a reavaliação se preocupou com a estimativa dos 

riscos de câncer durante o período de vida que poderá resultar da exposição ao arsênico 

inorgânico em cada cenário de desenvolvimento. Assim sendo, os riscos de câncer foram 

calculados para uma composição de receptores (combinação de todas as idades), para a qual 

ele/ela permaneceu por toda a vida na região, bem como se supôs que ele/ela foi exposto ao 

arsênico inorgânico diariamente por toda a vida. 

A fim de diferenciar a exposição ao arsênico que poderia ser recebido diferentes 

idades. E refinar as estimativas de exposições diárias que poderiam ser recebidas durante a 

vida. 

Detalhes relativos a esses estágios da vida, incluindo uma indicação de tempos 

médios usados, com porções de exposições durante um período de 50 anos de vida são 

representados na Tabela 6. 

Os riscos de câncer durante o período de vida foram calculados tendo como base 

doses diárias de arsênico durante a vida que foram recebidos pela composição de receptor 

(combinação de todas as categorias de idade de adultos e jovens). 

Tabela 6: Categorias de Idades Usadas para representar a composição do receptor 

Categoria de 

Idade 

Frequencia de 

Exposição(dia/ano) 

Duração da 

Exposição 

(anos) 

Peso Corporal 

(Kg) 

Medida de 

Tempo (dias) 

Recém nascido 

(0 a 6m) 

365 0,5 8,2 182,5 

Bebê  

(7m a 4 anos) 

365 4,5 16,5 277,5 

Criança 

(5 a 11 anos) 

365 7,0 32,9 2920,0 

Adolescente 

(12 a 19 anos) 

365 8,0 59,7 2555,0 

Adulto  

(+ de 20 anos) 

365 61 70,7 22265 



53 

 

6.2.3.2 Rotas de Exposição 

Consistente com os “Termos de Referência” estabelecidos para o trabalho, a 

avaliação da exposição foi direcionada para as estimativas de exposições ao arsênico 

inorgânico que poderiam ser recebidos via oral (por exemplo: por ingestão) com as seguintes 

rotas de exposição: 

Ingestão de Solo Acidental 

- Consumo de águas superficiais (como fonte de água potável); 

- Consumo de plantas/vegetais tradicionais (por exemplo: frutas silvestres, raízes e 

folhas); 

- Consumo de carne de caça; 

- Consumo de peixe (por exemplo, pesca esportiva). 

Para o propósito de avaliação, foi suposto que todo o suprimento de água potável 

para os receptores (população indígena) e todos os itens de complemento de alimentos 

tradicionais examinados foram originados da região de Wood-Buffalo.  

Não foram considerados outros tipos de alimentação que tipicamente fazem parte da 

dieta (por exemplo: grãos e cereais, leite e outras bebidas, petiscos e enlatados) visto que os 

mesmos tipicamente são originados de fontes fora da região. 

Similarmente, outras fontes de exposição ao arsênico (por exemplo: fumaça de 

tabaco) não foram consideradas desde que, novamente, elas não fazem parte unicamente da 

região. Finalmente, como já indicado, outras rotas de exposição (p.e. inalação) não foram 

incluídas desde que suas contribuições previamente tem demonstrado ser insignificante 

(GOLDER ASSOCIATES, 2006). 

A seguir, descrições de cada rota de exposição examinada. Detalhes em torno dos 

cálculos feitos podem ser encontrados no Anexo EXCEL®SPREADSHEET (Apendix B). 
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6.2.3.2.1 Rota de Ingestão Acidental de Solo 

Exposições potenciais de arsênico inorgânico que poderiam resultar de ingestão 

acidental de solo foram estimadas por um dos dois meios, dependendo do cenário de 

desenvolvimento em consideração. 

Para o cenário inicial básico, as estimativas foram fundamentadas nas medidas de 

níveis de arsênico no solo coletado na região de Wood-Buffalo; enquanto que, para o cenário 

futuro, as estimativas incluem no modelo de previsão de quantidade de arsênico que 

poderiam ser depositados no solo, como o resultado de emissões no ar através de futuras 

fontes antropogênicas. 

Detalhes de cada cenário são fornecidos a seguir: 

 

CENÁRIO DE DESENVOLVIMENTO INICIAL/BÁSICO 

Um sumário das concentrações de arsênico medidos nos solos coletados na região de 

Wood-Buffalo e reportados como parte dos EIA – Avaliações dos Impactos Ambientais feitos 

em suporte ao projeto de “areias Oleosas” é apresentado na Tabela 7. 

Esses dados serviram como base das estimativas de exposição calculados para o 

cenário de desenvolvimento inicial/básico. 

Para o uso dos dados apresentados houve muitos desafios: 

- Primeiro, nos dados apresentados não estava claro/óbvio a forma do arsênico 

medido (se arsênico total, se orgânico ou inorgânico). Para o propósito da 

reavaliação foi conservativamente suposto que as medições se referiam ao arsênico 

inorgânico. 

- Segundo, nos dados apresentados não estava claro se as concentrações no solo 

foram reportadas em peso-úmido ou se em peso-seco. Por omissão de informação, 

foi suposto que as medições foram expressas nas bases peso-seco. 

- Terceiro, muitas amostras de solo (p. ex. 18 a 62) reportadas apresentaram 

quantidades não detectáveis de arsênico, significando que se algum arsênico estava 

presente, ele estava a níveis abaixo do limite de detecção analíticos. 
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A fim de calcular a média de concentração de arsênico inorgânico no solo, se tornou 

necessário atribuir um valor a essas amostras, com várias escolhas disponíveis, conforme a 

seguir: 

1) Assumir que a concentração de arsênico foi zero. 

2) Assumir que a concentração de arsênico foi a metade do limite de detecção 

analítico 

3) Assumir que a concentração de arsênico foi igual ao limite de detecção analítica. 

Cada uma dessas escolhas/opções foi testada, com os resultados demonstrados na 

Tabela 8. 

Com base nas descobertas, foi decidido que, para o propósito da reavaliação 95% da 

média do limite superior de confiança das concentrações significativas medidas deveriam ser 

usadas para representar o nível de arsênico no solo. 

O uso de 95% da média do limite superior de confiança das concentrações 

significativas medidas foi fundamentado no fato de que se manteve sem alteração/mudança, 

indiferentemente de qual suposição relativa ao limite de detecção for aplicado, combinado 

com o fato de que essa situação representa o alcance superior final da media das 

concentrações (escolha razoavelmente conservativa). 
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Tabela 7 – Sumário das Medições das Concentrações de Arsênico nas Amostras de Solo 

Coletadas na Região de Wood-Buffalo 

Designação Fonte Número de 

Amostras 

Concentrações de 

Arsênico (MG/Kg)1 

North Steepbana Suncor (2005a) 6 0,5 a 1,6 

Voyageur Suncor (2005a) 7 <0,1 a 2,1 

Fort Mc Murray Suncor (2005a) 8 0,2 a 3,9 

Kearl Imperial Oil (2006) 7 0,2 a 2,3 

Muskee River Albian Sands Energy 

Inc. (2005_ 

7 0,4 a 1,2 

Horizon CNRL (2003) 10 <0,5 a 1,2 

Fort Mac Murray Shell Canada 3 0,8 a 2,7 

Jacpine Mine Shell Canada 14 <0,5 a 0,7 

 
1
Notar que não foi possível, através dos dados fornecidos, determinar a forma do arsênico medido, se arsênico 

total, se orgânico ou se inorgânico; nem a maneira pela qual as concentrações do solo foram expressas: se em base 
a peso-úmido ou se a peso-seco. 
Para o propósito da reavaliação foi conservativamente suposto que os dados se referem ao arsênico inorgânico e 
que as concentrações do solo representam valores em peso-seco. 
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Tabela 8 – Média Calculada da Concentração de Arsênico Inorgânico no Solo e 95% UCLM – 

Limite Superior de Confiança das Concentrações Medidas (1). 

Detecção de Limite Pressuposto Concentração de Arsênico (MG/Kg 

peso-seco) 

Média 95% UCLM 

- Presença de Arsênico no limite de detecção analítico 0,92 1,3 

- Presença de Arsênico à metade do limite de detecção 0,85 1,3 

- Concentração de Arsênico é zero ou em branco se 

menor do que o limite de detecção  

1,1 1,3 

(1) Foi suposto que os valores medidos se referem a arsênico inorgânico. 

 

Com base nas informações da Tabela 8 a concentração de arsênico inorgânico no 

solo foi definida a 1,3 mg/Kg peso-seco para o propósito que poderiam ser recebidos através 

da ingestão acidental de solo no âmbito da linha de base do cenários de desenvolvimento. 

Esta concentração foi traduzida para a correspondente exposição estimada (µg/Kg de 

peso corporal/dia) para cada uma das categorias de idade dos receptores fundamentada nos 

teores de ingestão de solo reportados pela área de Saúde do Canadá (2004). 

As estimativas são demonstradas na Tabela 9 como parte desta tradução, 

consideração também foi dada para o fato d que o solo na região de Wood-Buffalo, 

provavelmente, ficaria congelado e/ou com neve por longo período a cada ano (Meio 

Ambiente – Canadá 2006), assim, impedindo qualquer oportunidade razoável de exposição por 

esse caminho durante esse período. Como resultado, para o propósito da reavaliação, a 

exposição ao arsênico inorgânico por ingestão acidental de solo foi suposta que ocorra 

somente seis meses por ano. 
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CENÁRIO DE DESENVOLVIMENTO FUTURO 

Estimativas de exposições incrementais ao arsênico inorgânico que poderiam ser 

recebidos através de arsênico acidental de solo no âmbito do cenário de desenvolvimento 

futuro foram fundamentadas na premissa de que o arsênico contido nas emissões de ar 

oriundas de qualquer instalação adicionais seriam depositados nos solos locais e estariam 

disponíveis par ingestão. 

Crédito foi dado na já elaborada previsão anual da taxa de deposição de 0,00001Kg 

de arsênico/hectare (Suncor 2005a) (nota do tradutor: 1 hectare equivale a 10.000 m2). 

Estimativas foram calculadas usando a equação demonstrada a seguir. Nenhuma 

perda de arsênico no solo por erosão o u outras formas foram assumidas/supostas ao longo de 

80 anos, projetados para o desenvolvimento futuro 

 

Equação número 1 

 

 

Onde: 

Cis = Concentração incremental no solo pela contribuição do desenvolvimento futuro 

(calculado para ser de 0,0053mg/Kg peso-seco) 

Dr = Taxa de deposição (0,00001 Kg/hectare/ano) 

CF = Fator de conversão de hectare para m2 e de Kg para miligrama 

(1000000mg/Kg/10000m2/he) 

BD = Densidade de massa do solo (1500 Kg/m3) 

T = Tempo/período de deposição (80 anos) 

A concentração de arsênico inorgânico prevista para ocorrer no solo pelas atividades 

de desenvolvimento futuro na região de Wood-Buffalo foi calculada para ser de 0,005 mg/Kg 

peso-seco conforme descrito acima a concentração do solo foi traduzida para corresponder à 
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exposição estimada (µg/Kg peso corporal/dia) para cada categoria de idade com ajuste para o 

período de 6 meses por ano que o solo estaria congelado e/ou coberto de neve e não 

acessível. As estimativas estão demonstradas na Tabela 9. 

 

SUMÁRIO: Via de Ingestão Acidental de Solo 

Estimativas de exposição ao arsênico inorgânico que poderiam ser recebidos através 

da ingestão acidental de solo no âmbito dos cenários de desenvolvimento estão sumarizados 

na Tabela 10. 

As estimativas demonstradas para o cenário combinado representam a soma das 

exposições previstas para a linha básica e cenários futuros. 

Tabela 9: Exposições Estimadas ao Arsênico Inorgânico Recebidas Através da Via de Ingestão 

de Solo (µg/Kg peso corporal/Dia). 

Categoria de 

Idade 

Taxa de 

Ingestão de solo 

(g/dia)(1) 

Cenários de Desenvolvimento 

(A) 

Linha Básica 

(B) 

Futuro 

(A + B) 

Combinado 

Recém nascido 0,02 0,002 0,000007 0,002 

Bebê 0,08 0,0032 0,000013 0,0032 

Criança 0,02 0,00040 0,0000016 0,00040 

Adolescente 0,02 0,00022 0,00000089 0,00022 

Adulto 0,02 0,00038 0,00000075 0,00018 

     

Composite (LADD) (2) 0,00038 0,0000016 0,00038 

(1) Fonte: Saúde Canadá (2004) 
(2) O valor da exposição do receptor ou o LADD: Dose Diária Média Durante o Período de Vida, foi calculado 

pela adição da exposição prevista para cada categoria de idade e a média de exposição sobre 80 anos 
durante o período de vida. Esta abordagem é consistente com a orientação fornecida pela Saúde Canadá 
(2006) e foi usada durante a reavaliação. 
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O exame das estimativas revela que as exposições incrementais que poderiam ser 

recebidas através da ingestão acidental de solo como resultado de atividades de 

desenvolvimento futuro são insignificantes através de todas as categorias de idade. 

As combinações de exposições são dominadas por aquelas contribuições do cenário 

de linha de base, com, basicamente, sem alteração em exposições esperadas do 

desenvolvimento futuro. 

 

6.2.3.2.2 VIA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL 

Estimativas do potencial de exposição ao arsênico inorgânico que poderá resultar do 

consumo de água potável foram novamente calculados por um dos dois meios, dependendo 

do cenário em consideração. 

Para o cenário da linha básica de exposições foram previstos fundamentados no 

conteúdo de arsênico medido em amostras de águas superficiais coletadas na região de Wood-

Buffalo, especialmente amostras dos rios Athabasca e Ells. 

Pra o cenário de desenvolvimento futuro, crédito foi dado às previsões modeladas no 

aumento incremental das concentrações de arsênico nas águas superficiais locais que podem 

resultar e atividades de desenvolvimento futuro na região (Suncor 2005a). 

A abordagem sugerida para cada cenário está delineada a seguir. Note que a 

avaliação distinguiu entre a exposição ao arsênico que poderia ser recebida pelos receptores 

indígenas através da via de ingestão de água potável enquanto no campo ao ar livre contra 

enquanto fixados na comunidade. 

 

CENÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA LINHA BÁSICA 

 

Os dados de qualidade da água superficial coletadas como parte do Programa 

Regional de Monitoramento Aquático (RAMP) para a municipalidade de Wood-Buffalo do 

período de 2002 a 2004 foram obtidos em formato eletrônico para classificação e revisão 

(RAMP 2002; 2003; 2004). 
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Dados específicos de níveis de arsênico medidos nas águas dos rios Athabasca e Ells 

foram extraídos para serem usados conforme a seguir: 

 Níveis de arsênico medidos no Rio Athabasca foram usados para prever as 

exposições do arsênico que poderiam ser recebidos por uma pessoa indígena pelo 

consumo de águas superficiais sem tratamento enquanto vivendo no campo ao ar 

livre com o propósito de caçar, pescar, preparar armadilhas como parte de outras 

atividades no campo, ao ar livre. Como discutido inicialmente (Veja 6.2 – 

Formulação do Problema), foi assumido que o receptor gastaria seis meses do ano 

em tais atividades no campo e, ingeriria água livremente de riachos, córregos, rios 

e/ou lagos. 

O período de seis meses foi escolhido, em parte, para estar de acordo com o fato 

de que as águas superficiais estariam congeladas e altamente inacessíveis durante 

os meses de inverno. 

 Níveis de arsênico medidos no rio Ells foram usados para estimar as exposições ao 

arsênico que poderiam ser recebidos pela mesma pessoa indígena, fixada na 

comunidade pelo consumo de água potável tratada pelos 6 meses restantes do ano 

(Note que o rio Ells serve como fonte de água potável para a comunidade de Fort 

Mackay). 

Desde que detalhes relativos à técnicas de tratamento de água usado na comunidade 

não eram conhecidos (informação a respeito de habilidade da tecnologia usada para remover 

o arsênico da água do rio Ells com êxito não foi disponibilizada_ foi, conservativamente, 

suposto que o conteúdo de arsênico na água tratada seria o mesmo que os medidos no Rio 

Ells. 

O conteúdo de arsênico das amostras de água natural tomadas de ambos os rios está 

sumarizado na tabela 10. 
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Tabela 10 – Sumário das Concentrações de Arsênico Medidas em Amostras de Águas 

Superficiais Não Tratadas, Coletadas na Região de Wood-Buffalo 

Conteúdo de Arsênico Inorgânico mg/L 

 Rio Athabasca (n=42) Rio Ells (n=10) 

Número de Resultados Não 

Detectados 

1 1 

Média 0.001 0,0074 

Mínimo 0,00048 0,0003 

Máximo 0,0045 0,0022 

95% UCLM Limite de Confiança 

Superior Medido 

0,0012 0,0012 

(1) Fonte: Programa Regional de Monitoramento Aquático para a Municipalidade de Wood-Buffalo (RAMP) 
no período de 2002 a 2004. Valores medidos foram supostos como arsênico inorgânico. Valores não 
detectáveis foram assumidos como o método do limite de detecção opara o propósito de cálculo de 
média e do 95% UCLM. 

 

Foi também suposto que as medições se referiam a forma inorgânica do arsênico 

(uma suposição razoável porém ainda conservativa). 

Essas medições de concentrações foram usadas para prever exposições ao arsênico 

inorgânico que poderiam ser recebidas pelo consumo de água potável no cenário de 

desenvolvimento da linha básica. 

Para o propósito da reavaliação a 95% UCLM: Média do Limite de Confiança Superior 

Medido foi usado para representar o conteúdo do arsênico na água potável10. Esta 

concentração foi traduzida pra a correspondente exposição estudada (mg/Kg peso 

corporal/dia) para cada fixação; (na comunidade versus no campo e para cada categoria de 

idade usando taxas de ingestão de água pótável reportadas pela Saúde do Canadá (2004). 

 

As estimativas de exposição são demonstradas na tabela 11. 
(10) Note que, ao contrario das medições do solo  (veja acima) não foi requerido nenhuma correção 

para ocorridos que foram registrados como “não detectáveis” desde que todas as amostras de água 

coletadas demonstraram a presença de arsênico dentro do limite analítico de detecção. 
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Limite de Confiança Superior Medido. Os valores demonstrados em parênteses se 

referem ao número de amostras coletadas e analisadas. 

 

CENÁRIO DE DESENVOLVIMENTO FUTURO  

 

Estimativas de exposição incrementais ao Arsênico que poderiam ser recebidos 

através do consumo de água potável em um cenário de desenvolvimento futuro foram 

calculadas com base na previsão de aumento incremental do conteúdo de arsênico nas águas 

superficiais locais que poderiam resultar da adição de emissões de futuras atividades 

antropogênicas (Suncor, 2005 a). 

Foi suposto que essas previsões anteriores se referem a arsênico inorgânico. 

Para o propósito da reavaliação, as concentrações mais elevadas de arsênico 

incremental previstas (0,00014 mg/L) foram usados nos cálculos. 

Esta concentração foi traduzida para a correspondente exposição estimada (µg/Kg 

peso corporal/dia para cada fixação (na comunidade ou no campo) e categoria de idade 

usando taxas de ingestão de água potável da Saúde de Canadá (2004). 

Os resultados estão listados na tabela 11. 

SUMÁRIO: Vias de Consumo de Água Potável 

As exposições estimadas ao arsênico que poderiam ocorrer pela ingestão de água 

potável estão sumarizadas na tabela 11 para cada cenário de desenvolvimento considerado, 

com as exposições potenciais recebidas de água potável superficial natural enquanto no 

campo distinguidos de exposição que podem ocorrer da ingestão de água potável do 

suprimento de água da comunidade.  

A soma dessas exposições representa a estimativa de doses diárias de arsênico 

inorgânico por ano que um indivíduo pode receber pelo consumo de água potável no campo, 

por seis meses/ano e na comunidade por seis meses/ano. 
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As estimativas demonstradas para o cenário de desenvolvimento combinados 

representam a soma das exposições previstas para a linha básica e cenários futuros. Detalhes 

adicionais a essas inserções nos cálculos estão no Apêndix B. 

 

Tabela 11. Exposições Estimadas ao Arsênico Inorgânico Recebidas Através do Consumo de 

Água Potável (µg/Kg peso corporal/Dia) 

Categoria de Idade Taxa(1) de 

Ingestão de 

água (L/dia) 

Cenário de Desenvolvimento 

A (linha básica) B (futuro) A + B 

(combinado) 

Campo 6m/ano(2)     

- Recém nascido 

- Bebê 

- Criança 

- Adolescente 

- Adulto 

0,3 

0,6 

0,8 

1,0 

1,5 

0,022 

0,021 

0,014 

0,0099 

0,013 

0,0018 

0,0018 

0,0012 

0,00084 

0,0011 

0,024 

0,023 

0,015 

0,011 

0,014 

- Composto LADD(3)  0,013 0,0011 0,014 

Comunidade(4) 

(6m/ano) 

    

- Recém nascido 

- Bebê 

- Criança 

- Adolescente 

- Adulto 

0,3 

0,6 

0,8 

1,0 

1,5 

0,021 

0,021 

0,014 

0,010 

0,012 

0,0018 

0,0018 

0,0012 

0,00084 

0,0011 

0,023 

0,023 

0,015 

0,011 

0,013 

- Composto LADD(3)  0,013 0,0011 0,014 

Receptor     

- Composto LADD  0,026 0,0022 0,028 

 (1) Fonte: Saúde do Canadá (2004). 
(2)Fundamentado no consumo de águas superficiais não tratadas de riachos, córregos, rio e/ou lagos enquanto 
vivendo ao ar livre, no campo com o propósito de caçar, pescar, preparar armadilhas, etc. 
(3) LADD: Média de Dose Diária Durante o Período de Vida 

Examinando as estimativas foi revelado que as exposições previstas no cenário de 

desenvolvimento futuro são de aproximadamente um décimo dos valores calculados para o 

cenário da linha básica, sinalizando que somente um modesto aumento na exp0osição ao 
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arsênico inorgânico através do consumo de água potável será esperado das atividades 

antropogênicas futuras na região. 

 

6.2.3.2.3 CONSUMO DE PLANTAS/VEGETAIS ALIMENTÍCIOS 

Revisões foram feitas do potencial de exposições ao arsênico inorgânico que 

poderiam ocorrer aos indígenas que vivem na região de Wood-Buffalo através do consumo de 

plantas/vegetais alimentícios/comestíveis. 

Para o propósito da reavaliação, esses alimentos foram segregados dentre as 

seguintes categorias:  

- Frutas silvestres (amoras, cerejas, etc) 

- Folhas de chás e outras plantas/vegetais aéreos (chá de hortelã, etc) 

- Raízes e outras plantas subterrâneas (raiz de taboa, etc) 

A metodologia usada para estimar o potencial de exposição que poderia ser recebido 

através do consumo de duas categorias de plantas/vegetais antigos (p.ex. frutas silvestres e 

plantas comestíveis aéreas) foi similar e está descrito na seção seguinte (6.2.3.2.3.1). 

Uma abordagem diferente foi usada para avaliar o potencial de exposições que 

poderiam resultar do consumo de raízes e outras plantas/vegetais subterrâneos. Esta última 

abordagem está delineada na seção 6.2.3.2.3.2. 
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6.2.3.2.3.1 FRUTAS SILVESTRES, PLANTAS/VEGETAIS AÉREOS COMESTÍVEIS/ALIMENTÍCIOS 

CENÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA LINHA BÁSICA 

Um processo de duas etapas/passos foi seguido a fim de se chegar nas estimativas de 

potencial de exposições ao arsênico inorgânico que poderiam resultar do consumo de frutas 

silvestres e de outras plantas aéreas no cenário da linha básica.O primeiro passo foi o de 

recuperar, sumarizar e interpretar os dados empíricos disponíveis sobre o nível de arsênico 

medidos que representavam as plantas/vegetais aéreos comestíveis na região de Wood-

Buffalo e reportados como parte do recente EIA – AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS, 

completados como suporte ao projeto “Areias Oleosas”. 

Esses dados estão sumarizados nas tabelas 12 e 13. 

Foi suposto que as medições se referem ao Arsênico total, desde que, para a maioria 

das análises dos tecidos das plantas o conteúdo de arsênico está reportado como arsênico 

total (Wymer, 2006). 

O exame dos dados empíricos revelaram que a grande maioria dos valores medidos 

estavam abaixo do limite analítico de detecção (todas as amostras de amoras e 6% de 35 

amostras de hortelã e 2,5% de 118 amostras de labrador foram reportadas como contendo 

níveis de arsênico não detectáveis); assim, limitando a utilidade dos dados para o propósito de 

se estimar o conteúdo de arsênico em ambas categorias de plantas/vegetais comestíveis bem 

como as correspondentes estimativas de exposição. 

Como um segundo passo, atenção foi direcionada para estimar o conteúdo de 

arsênico nas frutas silvestres e nas plantas/vegetais aéreos através de modelos de previsão 

desenvolvidos pela empresa CEI – CANTOX ENVIROMENTAL INCORPORATION. 
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Tabela 12: Sumário das Concentrações de Arsênico medidas em Amostras de Plantas e Frutas 

Silvestres coletadas na Região de Wood-Buffalo e Reportadas como Parte da Recente EIA – 

Avaliação dos Impactos Ambientais 

 

Designação Fonte Conteúdo de Arsênico 

(MG/Kg Peso Corporal)(1) 

Amora Cereja Cramberry 

KEARL Imperial Oil (2006) <0,2(5)   

Muskeg Mine Albian Sands Energy Inc (2005) <0,2(8)   

North Steep Bank Suncor (2005 a) <0,2(4)   

Voyageur Suncor (2005 a) <0,2(5)   

Fort Mac Murray Suncor (2005 a) <0,2(5)   

Horizon CNRL (2003) <0,2(8)   

Fort Mac Murray CNRL (2003) <0,2(2)   

Jack Pine Shell Canada (2002) <0,2(9)   

Meadow Creek Petro Canada (2001) <0,2(8)   

Fort Mackay Golder Associates (2000) <0,2(27) <0,5(2) <0,5(9)(2) 

Fort Chipewyan 

Lease 13 

Avarege(3)   - - - 

95% UCLM  - - - 

(1) Suposto que representa arsênico total. Os valores em parênteses se referem ao número de amostras 
coletadas e analisadas. 

(2) Duas amostras analisadas da planta rhubarb selvagem e de flores Yarrow também revelaram níveis de 
arsênico não detectáveis (<0,5mg/Kg) 

(3) O sumário estatístico não pode ser calculado desde que todas as concentrações medidas foram 
reportadas abaixo do limite analítico de detecção. 
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Tabela 13: Sumário das Medições das Concentrações de Arsênico em Amostras de Folhas 

Coletadas na Região de Wood-Buffalo e reportadas como parte do recente EIA: Avaliação dos 

Impactos Ambientais. 

 

Designação Fonte Conteúdo de Arsênico 

(MG/Kg Peso Corporal)(1) 

Folha 

Amora 

Folha 

cranberry 

Folhas 

Hortelã 

Chá 

Labrador 

KEARL Imperial Oil (2006)    <0,2 a 0,2(6) 

Muskeg Mine Albian Sands Energy 

Inc (2005) 

   <0,2 a 0,9(11) 

North Steep Bank Suncor (2005 a)    <0,2(6) 

Voyageur Suncor (2005 a)    <0,2(5) 

Fort Mac Murray Suncor (2005 a)    <0,2(6) 

Horizon CNRL (2003)    <0,2 a 1,6(8) 

Jackpine Sheel Canada (2002)    <0,2 a 0,5(22) 

Meadow Creek Petro Canada (2001)    <0,2(7) 

Fort Mackay Golder Associates 

(2000) 

<0,5(19) <0,5(9) <0,5 a 

1,1(35) 

<0,2(7) 

Fort Chipewyan 

Lease 13 

      

Média   - -(2) - - - - - - 

95% UCLM – 

Limite Sup. 

Confiança 

Medido 

 - - - - - - - - 

(1) Suposto que representa arsênico total os valores em parênteses se referem ao número de amostras 
coletadas e analisadas. 

(2) Significado (“- -“) dados disponíveis insuficientes para permitir cálculo de valor médio e/ou 95% UCLM: 
Limite Superior de Confiança Medido. Cálculo foi impedido devido ao grande número de amostras nas 
quais a concentração de arsênico foi reportado como sendo abaixo do Limite Analítico de Detecção. 
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O modelo foi configurado para a seguinte contagem: 

1) Captar o arsênico do solo através das raízes das plantas 

2) Deposição do arsênico do ar para as folhas e outras superfícies expostas. Segue 

detalhes: 

ABSORÇÂO PELAS RAÍZES 

A contribuição através de absorção por raízes foi modelada fundamentada nas 

concentrações de arsênico medidas em amostras de solo coletadas na região (como reportado 

acima – veja 6.2.3.2.1 – Vias de ingestão acidental de solo) com específica confiança sobre os 

95% UCLM – “limite Superior de Confiança das Concentrações Medidas” como um indicador 

do conteúdo de arsênico no solo (1.3 mg/Kg como arsênico total – veja tabela 3). 

Dois modelos de previsões foram empregados, ambos os quais foram projetados 

para prover estimativas de concentrações de arsênico nos tecidos das plantas aéreas com base 

na captação de arsênico do solo através de raízes. 

O primeiro modelo (modelo BCF) foi originalmente descrito por BOES et al. (1984), e 

baseou-se no uso de um fator de bioconcentração Solo- para planta. 

O segundo modelo (modelo de regressão) foi fundamentado na regressão de análises 

das concentrações no solo e nos tecidos de plantas/vegetais (BLC 1998). 

Ambos modelos foram desenvolvidos por concepção, para prover estimativas do 

conteúdo de arsênico total nos tecidos de plantas/vegetais  aéreos em reconhecimento ao fato 

de que os sistemas de metabolismo de plantas/vegetais provavelmente operarão para 

converter algum arsênico inorgânico obtido do solo, em derivados orgânicos. 

Assim, para o propósito da reavaliação as concentrações de arsênico total em tecidos 

de plantas/vegetais previstos pelos modelos em última instância, requerem ajustes para 

determinar a quantidade da forma inorgânica presente em plantas/vegetais). 

Nesta consideração, foi conservativamente assumido que 37% do conteúdo de 

arsênico total nos tecidos de plantas/vegetais era composto de arsênico inorgânico. 

Adicionalmente, os modelos previstos geraram resultados em unidades de MG/Kg peso-seco. 
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Ajustes nas concentrações medidas nas bases peso-seco para peso-úmido foram 

completados. 

A última previsão deu crédito ao uso de modelos de previsão, que geraram valores 

em peso-seco, os quais, depois, foram convertidos para peso-úmido. 

O ajuste foi fundamentado no conteúdo de umidade das plantas/vegetais (85%) 

reportado por SUTER el al. (2000). 

Os principais algoritmos que foram usados para calcular as concentrações de 

arsênico nos tecidos das plantas/vegetais com contribuição da captação pelas raízes das 

mesmas, estão demonstrados abaixo. 

Os resultados dos cálculos para outros modelos estão listados na tabela 14. 

Desde que o modelo de regressão produziu uma concentração de arsênico mais alta 

do que o modelo BCF (0,0088 mg/Kg peso-úmido versus 0,0033 mg/Kg peso-úmido, como 

arsênico inorgânico) credito foi dado nos resultados do modelo mais antigo como uma decisão 

conservativa. 

1) MODELO BCF 

Equação número 2 

 

 

 

 

Onde: 

CP = Concentração na planta/vegetais 

C= Concentraçao no solo (1,3 mg/Kg como arsênico inorgânico) 

BCFs= Solo para Planta/vegetal, fator de Bioconcentração (0,04) 
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2) MODELO DE REGRESSÃO 

 

Equação número 3 

 

 

Onde: 

Cp = Concentração na planta/vegetal 

m = inclinação (curva) do modelo de regressão (0,564 sem unidade) 

Cs = Concentração no solo (1,3mg/Kg) 

C = γ – interceptor (-1,992 mg/Kg) 

 

Tabela 14: Sumário da previsão do conteúdo de Arsênico Inorgânico em Frutas Silvestres e 

Plantas/Vegetais aéreas comestíveis pela contribuição de captação pelas raízes (1)   

Categoria de Planta Conteúdo de Arsênico (MG/Kg peso-úmido) 

Modelo BCF Modelo Regressão 

Plantas/Vegetais Aéreos 

(frutas silvestres/folhas) 

0,003 0,0088 

(1) Os modelos de previsão da estimativa de concentração de arsênico para arsênico total. Fundamentado na 
ATSDR (2008), foi assumido que 37% de arsênico nas plantas/vegetais foi pela forma inorgânica. Esta 
conversão tem sido aplicada nesta tabela. 

(2) Os modelos de previsão geraram resultados em unidades de MG/Kg peso-umido. Ajustes nas 
concentrações medidos na base peso-seco para peso-úmido foram feitos afim de se manter consistência 
com as previsões feitas para outros tipos de plantas/vegetais comestíveis. A última previsão confiou em 
modelos de previsões que foram configurados na base de peso-úmido. O ajustamento foi fundado no 
conteúdo de umidade das plantas/vegetais (85%) reportado por SUTER et al. (2000). 
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DEPOSIÇÃO SUPERFICIAL 

A contaminação de deposições (depósito de arsênico do ar sobre as folhas e outras 

partes da planta/vegetais expostas foram calculados usando algoritmos desenvolvidos pela US 

– ENVIROMMENTAL PROTECTION AGENCY (US – EPA 2005 a), Agência de Proteção Ambiental 

dos Estados Unidos, para descrever as disposições de material particulado em suspensão do 

ar. 

O cálculo foi fundamentado na taxa de deposição de 0,00001 Kg de 

arsênico/hectare/ano, o qual foi considerado representar a taxa de carga de arsênico 

proveniente das instalações existentes na região (SUNCOR 2005 a). 

O cálculo se precedeu usando a seguinte equação: 

 

Equação número 4 

 

 

 

Onde: 

Pd =  Concentração no tecido da planta devido à deposição (calculado para ser 0,000014 

mg/Kg peso-úmido como arsênico inorgânico) 

DR = Taxa de deposição (0,00001 Kg/hectare/ano ou 0,000000001kg/m2/ano) 

CF = Fator de conversão (1000000 mg/Kg) 

Rp = Fração de interceptação das porções comestíveis da planta (0,39 sem umidade) 

Kp = Coeficiente ou perda da superfície da planta (18 anos-1) 

Tp = Duração da exposição da planta por exposição pela colheita da porção comestível do ith 

grupo de plantas (0,16 se umidade) 
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Γp = Rendimento da colheita ou produtividade (2,24 Kg peso-seco/m2) 

Ambas, a captação para raiz e as contribuições superficiais foram combinadas 

(0,0088 mg/Kg peso-úmido) relativa a captação por raíz e 0,0000014 mg/Kg peso-úmido 

relativo à deposição superficial) para se chegar a concentração de arsênico inorgânico nos 

tecidos das plantas/vegetais aéreos (0,0088 mg/Kg peso-úmido). 

Esta concentração prevista foi então usada para estimar o potencial de exposição ao 

arsênico inorgânico que poderia ser recebido através do consumo de frutas silvestres e de 

plantas/vegetais aéreos tradicionalmente comestíveis, no cenário da linha básica. 

Os cálculos envolveram traduzir as concentrações nos tecidos das plantas/vegetais e 

correspondentes estimativas de exposição (µg/Kg peso corporal/dia) usando as taxas de 

ingestão de plantas/vegetais tradicionalmente comestíveis reportados em literatura. 

Os resultados estão demonstrados na Tabela 18. 

A estimativa mais conservativa das concentrações de arsênico para plantas/vegetais 

aéreos parece estar associada com o uso do modelo de regressão (0,009 mg/kg peso-úmido). 

Esta previsão de concentração foi então usada para estimar a entrada de arsênico 

inorgânico em seres humanos através da ingestão de plantas/vegetais aéreos. 

O cálculo envolveu traduzir a concentração de tecido da planta para a 

correspondente estimativa de exposição (µg/Kg peso corporal) usando as taxas de ingestão 

reportadas em literatura. Os resultados são demonstrados na tabela 18. 

 

CENÁRIO DE DESENVOLVIMENTO FUTURO 

Crédito foi dado na previsão do modelo feito pela empresa CEI – Cantox Environment 

Inc. para prever o potencial de níveis de arsênico em tecido de plantas/vegetais que poderia 

resultar da captação de arsênico do solo através de raízes baseado nas séries de cálculos passo 

a passo usando as equações já descritas (equações 1, 2 e 3). 
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O primeiro cálculo envolveu a estimativa de concentração de arsênico inorgânico que 

pode ocorrer no solo pela deposição de emissão de futuras fontes antropogênicas. O cálculo 

foi fundamentado na equação número 1, adotando como taxa de carga de 0,00001 

Kg/hectare/ano (SUNCOR 2005 a). e produzindo uma concentração no solo de 0,005 mg/Kg 

(de arsênico inorgânico). 

Esta concentração no solo, subsequentemente, foi introduzida em ambos modelos; 

BCF (Equação 2) e Regressão (Equação 3) a fim de se estimar o conteúdo total de arsênico nos 

tecidos das plantas/vegetais como delineado previamente (veja discussão anterior). 

Previsão do potencial de níveis de arsênico nos tecidos das plantas que podem 

resultar da deposição superficial de arsênico do ar sobre as folhas e outras superfícies expostas 

foi calculada como delineado anteriormente através da equação número 4.  

A taxa de deposição de 0,00001Kg arsênico/hectare/ano foi adotada/assu7mida com 

fundamento na informação reportada pela SUNCOR (2005 a). 

O cálculo revelou que a contribuição da deposição superficial seria a quantidade de 

0,00000014 mg/Kg peso-úmido de arsênico inorgânico. 

Os valores dessas previsões são apresentados na tabela 15 abaixo. 

Tabela 15: Sumário da Concentração Prevista de Arsênico Inorgânico(1) Usando Dois Modelos 

de Abordagem (MG/Kg peso-úmido)(2) 

 

Categoria Planta/Vegetal FUTURO 

Modelo BCF Modelo Regressão 

 

Plantas / Vegetais aéreos 

 

0,000012 

 

0,00040 

(1) Os modelos de previsão estimados para concentrações de arsênico total. Fundamentado na ATSDR (2005), 
foi assumido que 37% de arsênico em plantas/vegetais foi da forma inorgânica. Esta conversão foi 
explicada nesta tabela. 

(2) Os modelos de previsão geraram resultados em unidades de MG/Kg peso-seco. Ajustes das concentrações 
medidas foram da base peso-seco para peso-úmido, a fim de se manter Consistência com as previsões 
feitas para outros tipos de plantas/vegetais comestíveis. 



75 

 

As últimas previsões contaram com o uso de modelos de previsões que foram 

configuradas na base de peso-úmido. 

O ajuste foi fundamentado no conteúdo de umidade de plantas/vegetais (85%) 

reportado por SUTER et al. (2000). 

A mais alta concentração em tecido de plantas/vegetais parece ter sido previsto pelo 

modelo de Regressão: 0,00040mg/Kg peso-úmido. 

O conteúdo de arsênico inorgânico nos tecidos de plantas/vegetais revelado pelo 

modelo de previsão está demonstrado na tabela 16 (na seção 6.4.3.3 abaixo) para ambas as 

categorias de plantas aéreas. 

As concentrações previstas foram então usadas para estimar o potencial de 

exposição ao arsênico inorgânico que poderia ser recebido através da ingestão dessas plantas 

alimentícias/comestíveis tradicionais no cenário de desenvolvimento futuro através da 

aplicação de taxa de ingestão de plantas/vegetais reportados na literatura. 

6.2.3.2.2.2 RAÍZES E OUTRAS PLANTAS SUBTERRÂNEAS COMESTÍVEIS 

Como mencionado previamente, uma metodologia diferente foi usada para avaliar a 

contribuição da entrada de arsênico pelo consumo de raízes subterrâneas, com a planta 

chamada taboa. 

As abordagens usadas para a linha básica e cenário futuro estão apresentados 

abaixo: 

CENÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA LINHA BÁSICA 

Muitos EIAs (Avaliações de Impactos Ambientais), tem tentado medir arsênico em 

amostras de raízes da planta chamada taboa e da planta chamada raiz de rato. 

Esta informação, bem como os 95% UCLMs: Limite Superior de Confiança das 

Concentrações Medidas calculados pela empresa CEI, para este dado histórico estão 

apresentados na tabela 16. 
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Os 95% relativo ao Limite Superior de Confiança das concentrações medidas do 

conjunto de dados históricos da Avaliação de Impactos Ambientais varia de 0,48 a 0,69 mg/Kg 

peso-úmido para raízes, com o nível detectável máximo de 1,9 mg/Kg peso-úmido. 

Em comparação os dados estabelecidos pela empresa AHW (2006) para a planta 

taboa(12) (apresentado na seção 5 deste recorte) apresenta um 95% de Limite Superior de 

Confiança das concentrações medidas para a concentração de arsênico total em raízes da 

planta taboa de aproximadamente 1,9 mg/Kg peso-úmido. Como níveis detectáveis de 

arsênico foram registrados para as amostras de raízes da planta taboa e raiz de rato. 

O cálculo de exposições ao arsênico que poderiam ser recebidos através do consumo 

de raízes e de outras plantas subterrâneas contou somente com dados empíricos, sem a 

necessidade de um modelo de regressão. 

A concentração total de arsênico em raízes no valor de 1,9 mg/Kg peso-úmido a qual 

está representada por ambos os 95% do Limite Superior de Confiança das concentrações 

medidas pelos estudos da empresa AHW (2006) e o nível máximo detectável nos dados 

históricos de EIA – Levantamentos de Impactos Ambientais foi usado para prever as exposições 

na Lina básica ao arsênico inorgânico, através do consumo de raízes. 

Usando os 37% da conversão da ATSDR (2005) este valor passa a ser de 

aproximadamente equivalente à concentração de arsênico inorgânico de 0,7 mg/Kg peso-

úmido. 
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Tabela 16: Sumário das Medições de Concentrações de Arsênico Medidas em Amostras de 

Raízes Coletadas na Região de Wood-Buffalo (da recente avaliação de Impactos Ambientais) 

Denominação Fonte Alimento 

Raiz Taboa Raiz Rato Rato+Taboa 
combinado 

Kearl Imperial Oil 

(2006) 

<0,03(5)  <0,2(5) 

Muskeg Albian Sands 

Energy (2005) 

<0,03(5)  <0,2(5) 

North Steep BAnk SUNCOR 

(2005a) 

<0,03(5)  <0,2(5) 

Voyageur SUNCOR 

(2005a) 

<0,03 a 0,39(5)  <0,2 a 2,6(5) 

Fort Mc Murray Albian Sands 

Energy (2005) 

0,045 a 1,02(5)  0,3 a 6,8(5) 

Horizon CNRL (2003) <0,03 a 0,66(8)  <0,2 a 4,4(8) 

Jackpine Shell Canada 

(2002) 

0,03 a 1,35(5)  <0,2 a 0,9(5) 

Meadow Creek Petro-Canada 

(2001) 

<0,03 a 1,14(10)  <0,2 a 7,6(10) 

Fort Mc Kay, Fort 
Chipe Wyan; Lease 
13 

Golder 
Associates 

(2000) 

<0,075 a 1,96(21) <0,075 a 1,2(11) <0,075 a 1,96(32) 

Media  - 0,21 0,48 0,25 

(EIA: peso-
úmido)*95% Limite 
Superior Conc. 
Medida 

 

- 

 

0,48 

 

0,69 

 

0,51 

(EIA: dados peso-
úmido)* 

- 0,33 - - 

(AHW 2006 Dados) 
95% Limite 
Superior Conc. 
Medida 

 

- 

 

1,9 

- - 

(1) Assumido que representa arsênico total os valores em parênteses se referem ao número de amostras 
coletadas e analisadas. 

(2) Calculado assumindo que o conteúdo de arsênico das amostras que foram analisadas e consideradas “não 
detectáveis” foi equivalente a metade do limite detectado. 
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SUMÁRIO DE DESENVOLVIMENTO FUTURO  

Para raízes e outras plantas/vegetais aéreos, uma abordagem diferente foi usada 

para prever o conteúdo de arsênico nos tecidos de plantas/vegetais como as raízes são 

encontradas abaixo do solo, a estimativa da quantidade de arsênico que pode ocorrer nos 

tecidos comestíveis das plantas/vegetais através de deposições superficiais foi considerada 

desnecessária. 

Adicionalmente, ao contrário, as plantas/vegetais aéreos, raízes da planta taboa que 

tipicamente crescem em ambientes aquáticos, oposto a ambientes terrestres, com as raízes 

estando em sedimentos mais do que no solo; assim as concentrações por acúmulo e por 

sedimentos nos ambientes da raiz para essas plantas/vegetais são diferentes do que para 

plantas aéreas que crescem no solo. 

Ao invés de calcular a captação do contaminante no solo pela raiz, como descrito 

acima para as plantas/vegetais aéreos, a alteração incremental no conteúdo de arsênico total 

nas raízes foi fundamentado na estimativa anterior fornecido pela empresa GOLDER 

ASSOCIATES (2006) (0,00002 mg de arsênico total/Kg peso-úmido). 

Este valor foi então convertido para o conteúdo de arsênico inorgânico como 

delineado anteriormente. 

O resultado é apresentado na tabela 16. 

Então ele foi usado para prever o potencial de exposições ao arsênico inorgânico que 

poderá ser recebido através da ingestão de raízes no cenário de desenvolvimento futuro pela 

aplicação das taxas de ingestão de plantas/vegetais comestíveis tradicionais 

reportados/encontrados em literatura.  

SUMÁRIO: VIA DE CONSUMO DE PLANTAS COMESTÍVEIS TRADICIONAIS 

As estimativas das concentrações de arsênico inorgânico em plantas comestíveis 

tradicionais em ambos os cenários, linha básica e futuro, que foram usadas na avaliação de 

risco feita pela empresa CEI, estão apresentados na tabela 17. 

As exposições potenciais ao arsênico inorgânico que poderiam ser recebidas por 

receptores indígenas que vivem na região de Wood-Buffalo através de plantas/vegetais , em 
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cada cenário de desenvolvimento, estão listadas na tabela 18. Os potenciais de exposições 

estão segregados por categoria de idade e por plantas. Exames nas estimativas revelam que as 

exposições previstas para o cenário de desenvolvimento futuro são consideravelmente 

menores, sinalizando que somente um acréscimo muito marginal seria esperado de atividades 

antropogênicas futuras na região. 

 

Tabela 17: Concentrações de Arsênico Inorgânico em Tecidos de Plantas/Vegetais (mg/Kg 

peso-úmido) Usadas no Modelo de Exposição da Empresa CEI. 

Categoria 
Plantas/Vegetais 

Cenário de Desenvolvimento 

A 
Linha Básica 

B 
Futuro 

A + B 
Combinado 

Frutas Silvestres 

Plantas Aéreas 

Raízes Subterrâneas 

0,009 

0,009 

0,703 

0,0004 

0,0004 

0,0000074 

0,0094 

0,0094 

0,19 

(12) Ajustes nas bases das concentrações de peso=seco para peso-úmido foram feitos a fim de se manter 

consistência com as previsões feitas para outros tipos de plantas/vegetais comestíveis. A última previsão baseou-se 

no conteúdo de umidade das plantas/vegetais (85%) reportado por SUTER et al. (2000). 

Tabela 18: Exposições Estimadas ao Arsênico Inorgânico através do Consumo de Plantas 

Alimentícias Tradicionais (µg/Kg peso corporal/dia) 

 
Categoria de Idade 

Taxa de 
Ingestão(1, 2) 

(g/dia) 

Cenário de Desenvolvimento 

A 
Linha Básica 

B 
Futuro 

A + B 
Combinado 

Frutas Silvestres 

Recém nascido 

Bebe 

Criança 

Adolescente 

Adulto 

Composto (LADD) (Dose Média 

Diária durante período de vida) 

 

3 

5 

11 

19 

23 

 

0,0029 

0,0029 

0,0029 

0,0029 

0,0029 

0,0029 

 

0,0001288 

0,0001288 

0,0001288 

0,0001288 

0,0001288 

0,0001288 

 

0,003 

0,003 

0,003 

0,003 

0,003 

0,003 
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Plantas Aéreas Tradicionais(3) 

Recém nascido 

Bebe 

Criança 

Adolescente 

Adulto 

Composto (LADD) (Dose Média 

Diária durante período de vida 

 

0 

1 

1 

3 

3 

 

 

0,00037 

0,00037 

0,00037 

0,00037 

0,00037 

0,00037 

 

0,0000168 

0,0000168 

0,0000168 

0,0000168 

0,0000168 

0,0000168 

 

0,00039 

0,00039 

0,00039 

0,00039 

0,00039 

0,00039 

Raízes e Plantas Subterrâneas 

Tradicionais(4) 

Recém nascido 

Bebe 

Criança 

Adolescente 

Adulto 

Composto (LADD) (Dose Média 

Diária durante período de vida 

 

 

0,35 

1 

1 

3 

3 

 

 

 

0,030 

0,030 

0,030 

0,030 

0,030 

0,030 

 

 

0,00000031 

0,00000031 

0,00000031 

0,00000031 

0,00000031 

0,00000031 

 

 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

(1) A taxa de consumo de 23g/dia para o receptor adulto foi obtida de uma pesquisa de consumo de 
alimentos na área do Parque Nacional de Wood-Buffalo por WEIN (1989)., As taxas de consumo para 
outros grupos de idades foram ajustadas relativamente ao peso corporal à taxa de consumo de um adulto. 
Devido a este ajustamento, as estimativas de exposições para vários grupos de idades e as composições 
de receptores parecem ser as mesmas. 

(2) Para todas as plantas e raízes, a empresa CEI assumiu que os indivíduos foram expostos 365dias/ano.[ 
(3) A taxa de ingestão para plantas comestíveis tradicionais foi derivada pela empresa CEI fundamentada em 

taxas de consumo combinadas para os chás de hortelã e labrador delineado por WEIN (1989). 
(4) A taxa de ingestão para raízes (por ex. raiz da planta taboa) foi suposta como sendo a mesma taxa de 

ingestão dos chás tradicionais de hortelã e labrador feitas por WEIN (1989). A empresa CEI supôs que as 
infusões de raízes de plantas/vegetais seriam consumidos para fins medicinais, devido a falta de 
informações relativas e maneira que essas raízes foram usadas. 

6.2.3.2.4 VIA DE INGESTÃO DE CARNE DE CAÇA 

As caças de animais são comumente usadas pelas pessoas indígenas que vivem na 

região de Wood-Buffalo dentre grandes e pequenos mamíferos, caça de pássaros em planaltos 

e aves aquáticas. 

Estimativas do potencial de exposições ao arsênico inorgânico que poderiam resultar 

do consumo de carne de caça foram calculados usando uma de duas abordagens, dependendo 

do cenário de desenvolvimento em consideração. 



81 

 

As abordagens estão delineadas a seguir: 

CENÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA LINA BÁSICA 

Duas abordagens diferentes (A e B) foram empregadas na avaliação da linha básica 

para carne de caça, sendo somente uma usada na avaliação de risco, feita pela empresa CEI 

(modelo A). Elas estão descritas a seguir: 

A: ABORDAGEM NA LINHA BÁSICA USANDO DADOS ANALÍTICOS  

Concentrações de arsênico na carne de caça tem sido apresentados em estudos 

prévios na região de areias oleosas e estão apresentados na tabela 19. Esses estudos tem 

consistentemente reportados que não são detectados valores. 

Tabela 19: Reporte de Concentrações de Arsênico em Amostras de Carne de Caça Anteriores a 

2006 (MG/Kg peso-seco)(1) 

Fonte Lebre da Neve Galinha 

Selvagem 

Castor Alce 

Fort Mc Kay 

(1999 a 2000)(2) 

 

<0,2(14) 

 

<0,2(9) 

 

<0,2(&) 

 

<0,5(5) 

Athabasca Oil 

Sands Report(3) 

 

<0,2 

 

<0,2(2) 

 

<0,2 

 

<0,5 

(1) Os valores em parênteses se referem ao número de amostras de cada tipo de carne de caça que foram 
coletadas e analisadas. 

(2) Dados obtidos de estudos sobre alimentos tradicionais encomendados pela entidade Monitoramento de 
Efeitos Ambientais Terrestres, subcomitê da Associação Ambiental de Wood-Buffalo, referenciado da 
empresa Shell do Canadá Jackpine Mine – Fase 1 do projeto (SHELL CANADA, 2003). 

(3) Dados obtidos de estudos sobre alimentos feitos por Athabasca Areias Oleosas (GOLDER ASSOCIATES, 
2003). 

Num esforço par prover melhor entendimento nas concentrações de arsênico na 

linha básica, nas carnes de caça, amostras foram recentemente coletadas e analisadas 

(Empresa AHW 2006 e amostras de referência), com uma técnica analítica que permite a 

detecção de limites mais baixos. Um sumário dos resultados das análises em tecidos de carne 

de caça da empresa AHW é apresentado na tabela 20. 

A extensão do consumo de carne de fígado e de rim na região de Wood-Buffalo é 

desconhecida. Adicionalmente, poucas amostras de fígado e de rim de alce e de veado foram 
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obtidas, e, como resultado, os dados que tem sido coletados desses tecidos, podem não ser 

representativos. 

É provável que a carne de músculo é a mais frequentemente consumida, como 

muitas amostras de tecidos de músculo foram obtidas, esse tipo de carne foi escolhido como o 

tipo de amostra de carne de caça para inclusão na avaliação de risco. 

Embora ambas as amostras de carne de músculo de alce e de veado foram coletada 

na Região, a de alce apresentou níveis de arsênico mais altos do que a carne de veado. 

Portanto, os 95% UCLM – Limite Superior de Confiança das Concentrações medidas para 

músculo de alce no valor de 0,0205 mg/Kg peso-úmido foi utilizado para prever as exposições 

ao arsênico que podem ter sido recebidas pela ingestão de carne de caça. 

Tabela 20. Resumo do total de concentrações de arsénio (mg / kg de peso fresco) 

 

Região Tipo média 95%UCLM 

Yukon ( reference) Alce- rim 0.0067  
 

0.014 

 Alce – fígado 0.027 0.072 
 Alce- músculo 0.0082 0.0134 
Fora Edmonton ( 
reference)( 1) 

Veado- músculo e 
fígado 

0.002 -- (2) 

Peace River & 
Grande Prairie 

Veado de cauda 
branca 

0.0005 -- (2) 
 

Wood Buffalo Region 
(Regional) 
 

Alce- rim 0.0015 -- (1) 
 

 Alce - coração 0.0005 -- (1) 
 

 Alce- fígado 0.012 -- (1) 
 

 Alce- músculo 0.008 0.020 
 

 Veado da cauda 
branca 

0.0066 0.011 
 

(1) A área de “Outside Edmonton” na qual as amostras foram coletadas inclui também a área de Strathcona 
Wilderness Centre e outros locais próximos de Westaskiwin Alberta. 

(2) Poucos números de observações para calcular valores 

 

Estas concentrações foram traduzidas para exposições equivalentes (µg/Kg peso 

corporal/dia assumindo que 37% da mesma se refere à concentração de arsênico inorgânico 

na carne de caça) que poderia ter sido recebida por uma pessoa indígena através do consumo 
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de vários tipos de carnes de caça, usando a taxa de ingestão reportadas em literaturas para 

pequenos e grandes mamíferos, aves aquáticas e pássaros de planaltos (WEIN 1989)(13). 

 

B – ABORDAGEM DA LINHA BÁSICA USANDO MODELO DE PREVISÃO 

A fim de validar os modelos de previsão usados para se determinar as concentrações 

futuras nas carnes de caça a avaliação da linha básica usou as concentrações medidas nos 

solos e nas águas superficiais e, previram concentrações nas forragens (pastagens) para 

estimar concentrações na carne de alce, por comparação. 

Os valores calculados usando este modelo para a linha básica não foram empregados 

na avaliação de risco feita pela empresa CEI. Ao invés, este exercício pretende validar o 

modelo desenvolvido pela empresa CEI com os dados analíticos de medições para assegurar 

que este modelo é suficientemente acurado em prever concentrações em tecidos de carne de 

caça para o cenário futuro. 

Detalhes relativos aos modelos, entrada de dados e modelos de resultados para 

carnes de caça podem ser encontrados no Apendix D deste documento. 

(13) Caça de animais consideram as seguintes categorias: alce, rena, bisão, urso, lebre, rato, 

castor, lince, pato, cisne, etc. 

CENÁRIO DE DESENVOLVIMENTO FUTURO  

Para o cenário de desenvolvimento futuro, crédito foi dado à previsão de aumento 

incremental nas concentrações de arsênico em carnes de caça que podem resultar de 

desenvolvimento ou atividades futuras na região. 

Exposições foram previstas usando um modelo de Biotransferência que fornece 

estimativas da quantidade de arsênico inorgânico que poderia ser encontrado nas carnes de 

caça como o resultado da exposição de animais ao arsênico no ambiente natural. 

Alces e outros animais selvagens consomem vegetação aérea (forragem/pasto) como 

uma fonte de alimentação e essas plantas/vegetais podem receber/transportar arsênico do 

solo através das raízes e deposição superficial. 
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A captação nas pastagens pelas raízes foi calculada usando o modelo BCF – Fator de 

Bioconcentração Solo para Planta e através do Modelo de Regressão (Equações 2 e 3) descritos 

previamente na seção Plantas Aéreas Tradicionais. 

Usando o modelo de regressão (equação 3) a mais alta quantidade presente de 

arsênico total nas pastagens através  da captação pelas raízes foram determinadas para ser de 

0,0071 mg/Kg peso-seco). 

Acúmulo de arsênico devido à deposição superficial nas pastagens foi calculado 

usando um diferente algoritmo da US EPA (2005c) Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos, como apresentado na equação 5 abaixo. 

O cálculo foi fundamentado numa taxa de deposição de 0,00001Kg de 

arsênico/hectare/ano, o qual foi considerado representar a taxa de carregamento de arsênico 

proveniente das instalações existentes na região (Suncor 2005 a). 

 

Equação número 5 

 

 

Onde: 

Pd = Concentração no tecido de plantas por deposição 

Dr = Taxa de deposição (0,000000001 Kg/m2/ano 

CF = Fator de Conversão (1000000mg/Kg) 

Rp = Fator de interceptação da porção comestível de plantas (0,5 sem unidade) 

Kp = Coeficiente de perda da superfície da planta (18 ano-1) 

Tp = Extensão de exposição de plantas por deposição por colheita da porção comestível ith 

grupo de plantas (0,12 sem unidade) 



85 

 

γp = Produção da colheita ou produtividade (0,24 Kg peso-úmido/m2) 

A previsão da concentração de arsênico total nas pastagens pelo resultado da 

captação pelas raízes (0,0071mg/Kg peso-seco) e por deposição superficial (0,0001 mg/Kg 

peso-seco) é aproximadamente 0,0072mg/Kg de peso-seco. 

Este valor não está convertido para o arsênico inorgânico ou em umidades de peso-

seco como previamente completado a fim de ser consistente com os cálculos para a carne de 

caça apresentado abaixo. 

A equação 6 delinea o modelo (validado no Apendix D)usado para prever as 

concentrações nos tecidos das carnes de caça. 

 

Equação Número 6 

 

Cm = BTF . MF . [(Cp . FIR) + (Cs . SIR . BAs) + WIR . BAs (W))] 

 

Onde: 

Cm = Concentração de arsênico total no músculo de alce (calculado para ser de 0,14 mg/Kg 

peso-úmido) 

BTF = Fator de Biotransferência (0,002 dia/Kg peso-úmido – US – EPA 2005 a) 

MF = Fator de metabolismo (assumido como 1,0 sem unidade) 

Cp = Concentração de arsênico total em plantas (0,0072 mg/Kg peso-seco) 

FIR = Taxa de ingestão de alimentos para alces (9,0 Kg peso-seco/dia – US – EPA 1993) 

Cs = 0,005 mg/Kg peso-seco (concentração futura no solo fundamentado na taxa de 

deposição) 

SIR = Taxa de Ingestão de Solo 
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BAs = Biodisponibilidade de arsênico no solo (assumido como sendo  sem unidade) 

CW = 0,0001 mg/L (conteúdo estimado de arsênico em águas superficiais no desenvolvimento 

futuro 

WIR = Taxa de ingestão de água (24 L/dia) 

BAs(w) = Biodisponibilidade de arsênico em água potável (assumido ser de 1,0 sem unidade) 

Quando convertido usando a suposição de que 37% do conteúdo de arsênico é 

inorgânico (ATSDR – 2005) uma estimativa futura da concentração de arsênico inorgânico de 

0,000051 mg/Kg peso-úmido é calculada para músculo de alces. 

A estimativa de exposição correspondente (µg/Kg peso corporal/dia) que pode ser 

recebida por uma pessoa indígena através do consumo de todos os tipos de carnes de caça 

está demonstrado na tabela 21. 

 

Tabela 21: Conteúdo de Arsênico Inorgânico na Carne de Alce (mg/Kg peso-úmido) 

 

Carne de Caça Cenário de Desenvolvimento 

Linha Básica Futuro (1) 

Medido  (95% UCLM – Limite Superior de Confiança das 
Concentrações medidas AHW 

0,0074 0,000051 

 

Previsão (pelo modelo da Empresa CEI) 

 

0,0013 

 

0,000051 
(1) Todas as concentrações de arsênico na carne de alce no cenário futuro estão modeladas e estão 

adicionadas na linha básica (quer sejam as já medidas quer as previstas) para se obter as concentrações 
estimadas do cenário “combinado”. 

 

SUMÁRIO: VIA DE INGESTÃO DE CARNE DE CAÇA 

Os potenciais de exposições ao arsênico inorgânico que poderiam ser recebidos por 

receptores indígenas vivendo na região de Wood-Buffalo através do consumo de carne de caça 

dentro de cada cenário de desenvolvimento estão listados na tabela 22. 
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Os potenciais de exposições estão segregados por categoria de idade. 

Exames nas estimativas revelam que exposições previstas para o cenário de 

desenvolvimento futuro estão bem abaixo daqueles calculados para a linha básica. Os achados 

indicam que o aumento da exposição ao arsênico inorgânico através do consumo de carne de 

caça resultante de futuras atividades antropogênicas  na região é provavelmente desprezível. 

 

 

Tabela 22: Exposições Estimadas ao Arsênico Inorgânico recebidas através do consumo de 

carne de caça (µg/Kg peso corporal/dia) 

 

 
Categoria de idade 

 
Taxa de Ingestão de 

Carne de Caça (g/dia)(1) 

 
Cenário de Desenvolvimento 

 

A 
Linha Básica 

B 
Futura 

A + B 
Combinada 

 

Recém Nascido(2) 

Bebê 

Criança 

Adolescente 

Adulto 

 

Composto 

(LADD)(3) (Média 

Dose Diária Durante 

o Período de Vida 

 

0 

25 

49 

90 

106 

 

0,0 

0,011 

0,011 

0,011 

0,011 

0,011 

 

0,0 

0,000076 

0,000076 

0,000076 

0,000076 

0,000076 

 

0,0 

0,011 

0,011 

0,011 

0,011 

0,011 

(1) A taxa de consumo para um adulto foi calculada com base na informação compilada por WEIN (1989) 
como parte do estudo do Parque Nacional de Wood-Buffalo. Esta taxa é baseada num consumo de carne 
de caça de 207g/dia, na freqüência de consumo que é a soma das taxas de consumo de pequenos e 
grandes mamíferos, aves aquáticas e pássaros de planaltos. As taxas de ingestão para outras categorias de 
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idade foram ajustadas relativamente às taxas de adulto respeitando o peso corporal. Assim, as 
concentrações de exposições para diferentes grupos de idade parecem ser as mesmas. 

(2) A taxa de consumo de carne de caça para recém-nascido na área de Saúde do Canada (2004) é reportada 
como zero. A extensão de transferência de arsênico inorgânico do sangue materno para o leite materno é 
antecipado como mínima (CONCHA et al. 1998 b).  

(3) Os níveis de exposição para o receptor composto parecem ser o mesmo para cada categoria de receptor 
devido ao ajustamento na escala de taxa de consumo, reportando o peso corporal relativo a taxa de 
consumo de adultos. 
 

 

 

 

6.2.3.2.5 VIA DE CONSUMO DE PEIXE  

Estimativas dos potenciais de exposição ao arsênico inorgânico que poderiam 

resultar do consumo de peixe foram calculadas para um dos dois meios, dependendo do 

cenário de desenvolvimento em consideração. 

Para o cenário da linha básica as exposições foram previstas fundamentadas na 

medição do conteúdo de arsênico em amostras de files de peixes coletados em região de 

Wood-Buffalo. 

Para o cenário futuro, crédito foi dado na previsão de aumento incremental no 

conteúdo de arsênico nos tecidos de peixes que poderia ocorrer como resultado do aumento 

nos níveis de arsênico nas águas superficiais locais como uma conseqüência de atividades de 

desenvolvimento futuro na região (SUNCOR, 2005 a). 

A abordagem seguida para cada cenário de desenvolvimento da região está 

delineada a seguir. 

SUMÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA LINHA BÁSICA. 

Os potenciais de exposições que poderiam ser recebidos no cenário de 

desenvolvimento na linha básica foram estimados, fundamentados nas concentrações de 

arsênico em filés de peixes ou músculo coletados como parte do Programa Regional de 

Monitoramento Aquático (RAMP) para a municipalidade de Wood-Buffalo para o período de 

1998 a 2004 (RAMP, 1995, 2001, 2002, 2003, 2004). 
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Uma variedade de espécies de peixes foram amostradas, incluindo os seguintes: Gold 

Eye, Wallege, Lake White Fish e Northem Pike. 

Os peixes foram coletados do corpo d’agua local, incluindo o Rio Muskeg, Rio 

Athabasca, Rio Clearwater e do lago Gregoire. 

Um total de 34 amostras de tecidos de peixes foram submetidas a análise de arsênico 

total. A maioria das medições revelou níveis não detectáveis nos tecidos dos peixes (<0,02 a 

0,2 mg/Kg). Os resultados estão sumarizados na tabela 23. 

Tabela 23: Sumário do Conteúdo de Arsênico Total em Amostras de Filés de Peixes Coletados 

na Região de Wood-Buffalo (mg/Kg peso-úmido)(1) 

 

Suposição 
Limite de Detecção 

Concentração de Arsênico Total 
(mg/Kg peso-úmido) 

Média 95% Limite 
Superior Confiança 

Medido 

 

- Suposição da presença de arsênico no limite de 

detecção analítico 

 

- Suposição da presença de arsênico na metade 

do limite de detecção 

 

 

- Suposição da concentração de arsênico ser 

ZERO quando não detectável 

 

0,16 

 

0,081 

 

0,07 

 

 

0,21 

 

0,10 

 

NA(2) 

(1) Fonte: RAMP (Programa Regional de Monitoramento Aquático – 1998, 2001, 2002, 2003 e 2004). 
(2) Não disponível, pois o valor não pode ser calculado devido à distribuição dos dados. 

Fundamentado no acima, a concentração de arsênico total em peixe foi estabelecida 

em 0,10 mg/Kg peso-úmido para o propósito de estimar as exposições que poderiam ser 

recebidas do consumo da pesca loca no período do cenário de desenvolvimento da linha 

básica. 



90 

 

Esta concentração foi convertida para conteúdo equivalente de arsênico inorgânico 

(0,037mg/Kg peso-úmido) supondo que 37% do arsênico total encontrado nos tecidos dos 

peixes está presente na forma inorgânica (ATSDR, 2005). 

O conteúdo de arsênico inorgânico nos tecidos de peixes foi então traduzido para a 

estimativa correspondente de exposição (µg/Kg peso corporal/dia) para as várias categorias de 

idade, usando as taxas de consumo de peixe compiladas pela Saúde Canadá (2004). 

Após ajustes para acomodar a mais alta frequencia de refeições contendo peixe 

feitos pelas pessoas indígenas (FMES, 1997). 

Os resultados das estimativas de exposições são mostradas na tabela 23. 

CENÁRIO DE DESENVOLVIMENTO FUTURO  

Estimativas do potencial de exposições incrementais ao arsênico inorgânico que 

poderiam ser recebidas através do consumo de peixe no cenário de desenvolvimento futuro 

foram calculadas sobre a premissa de que o arsênico contido nas emissões originadas de 

qualquer instalação adicional, seria depositado nas superfícies das águas e então, se 

acumularam dentro dos tecidos de peixes. 

O cálculo usou a já prevista deposição anual da taxa de 0,00001 Kg 

arsênico/hectare/ano (SUNCOR 2005 a).(14) 

O cálculo se procedeu usando a equação demonstrada a seguir: 

 

Equação número 6 

Cf = Cw . BCFx 

Onde: 

Cf = Concentração no peixe (calculado para ser de 0,01 nmg/Kg como arsênico total) 

Cw = Previsão das mudança da mediana da concentração de arsênico na superfície da água 

(0,0001 mg/L) 
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BCFx = Fator de Bioc9oncentração para peixe (110 L/Kg) (SUNCOR, 2005 a) 

(14) Na falta de informação, a taxa de disposição foi suposta para aplicação ao 

arsênico inorgânico. 

 

A previsão da concentração de arsênico total nos tecidos de peixes (0,01 Mg/Kg 

peso-úmido) foi convertida para ser equivalente ao conteúdo de arsênico inorgânico (0,037 

mg/Kg peso-úmido) como descrito previamente. 

O conteúdo de arsênico inorgânico nos tecidos de peixes foi então traduzido para as 

estimativas correspondentes de exposição (µg/Kg peso corporal/dia), como delineado acima. 

Os resultados estão apresentados na tabela 23. 

SUMÁRIO: VIA DE CONSUMO DE PEIXE 

Os potenciais de exposições ao arsênico inorgânico que poderiam ser recebidas por 

receptores indígenas que vivem na região de Wood-Buffalo através do consumo de peixe em 

cada cenário de desenvolvimento estão demonstrado na tabela 23. 

Os potenciais de exposições estão segregados por categoria de idade. 

Exame nas estimativas revela que as exposições previstas para o cenário de 

desenvolvimento futuro estão 10 vezes mais baixo do que aqueles calculados para o cenário 

de linha básica, sinalizando que qualquer aumento na exposição ao arsênico inorgânico 

através do consumo de peixe como resultado de atividades antropogênicos futuras é esperado 

ser marginal. 
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Tabela 24: Exposições Estimadas ao Arsênico Inorgânico Recebidas Através do  

Consumo de Peixe (µg/Kg peso corporal/dia) 

 

 
Categoria de Idade 

Taxa de 
Ingestão de 

Peixe 
(g/dia)(1) 

Cenário de Desenvolvimento 

A 
Linha Básica 

B 
Futuro 

A + B 
Combinado 

 

Recém Nascido(2) 

Bebê 

Criança 

Adolescente 

Adulto 

 

Composto 

(LADD) (Média Dose 

Diária Durante o 

Período de Vida 

 

0 

22 

40 

47 

51 

 

0,0 

0,049 

0,045 

0,029 

0,027 

0,030 

 

0,0 

0,0049 

0,0045 

0,0029 

0,0027 

0,0030 

 

0,0 

0,054 

0,050 

0,032 

0,030 

0,033 

(1) Ajustes nas taxas de consumo de peixe reportado pela Saúde do Canada (2004). Essas taxas não foram 
consideradas por ser representativa na quantidade de peixe que poderá ser consumida por receptor 
indígenas na Região de Wood-Buffalo. Consequentemente, as taxas foram ajustadas com base nos dados 
coletados como parte da pesquisa referente ao uso de comida tradicional, dentre as pessoas de  “Primeira 
Nação” que vivem na comunidade de Fort MacKay (FMES, 1997). 
A pesquisa revelou uma frequência de consumo de refeição com peixe relativamente alta (85 por ano) por 
essas pessoas. 
Foi assumido que as quantidades de peixe reportado pela Saúde do Canada (2004) que cada refeição era 
ingerida acompanhada de peixe. Note que a taxa calculada para consumo de peixe por adulto de 51 
gramas/dia é comparável com a taxa média de consumo de 46 gramas/dia previamente reportada pela 
empresa AHW (1997). 

(2) A taxa de consumo de peixe para a categoria de idade “Recem nascido” da Saúde do Canadá (2004) é 
zero. 
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A extensão da transferência de arsênico inorgânico do sangue materno para o leite de amamentação da 
mãe é antecipada para ser mínino (CONCHA ET al. 1948e; 1918b). 

 

 

 

6.2.3.2.6 SUMÁRIO DAS ESTIMATIVAS DE EXPOSIÇÃO (TODAS AS VIAS) 

Estimativas das exposições totais ao arsênico inorgânico que poderiam ser 

potencialmente recebidas através da via de rota oral (via de ingestão) pelas pessoas indígenas 

que vivem na região de Wood-Buffalo em cada cenário de desenvolvimento estão listadas na 

tabela 25. 

As estimativas estão segregadas por categoria de idade. 

O total de exposições representa as exposições combinadas recebidas através de 

todas as vias de exposições examinadas (ingestão acidental de solo, consumo de água potável, 

consumo de plantas/vegetais comestíveis tradicionais, consumo de carne de caça e consumo 

de peixe). 

Como descrito acima, as estimativas de exposições foram calculadas com 

consideração dada ao estilo de vida e hábitos na dieta das pessoas indígenas que vivem na 

área. 

É evidente através dos achados, que as exposições combinadas estão dominadas 

pelas contribuições do cenário de desenvolvimento da linha básica, com mais de 90% das 

exposições combinadas, sendo diretamente atribuível às fontes de arsênico já existentes na 

região. 

As alterações incrementais nas exposições que potencialmente poderão resultar das 

futuras atividades antropogênicas na área foi julgada ser marginal (< 10% das exposições 

combinadas). 
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Tabela 25: Sumário do Potencial de Exposições de Arsênico Inorgânico de Todas as Vias de 

Exposições Examinadas (µg/Kg peso doporal/dia) 

 

 
Categoria de Idade 

Cenário de Desenvolvimento 

A 
Linha Básica 

B 
Futuro 

A + B 
Combinado 

 

Recém Nascido 

Bebê 

Criança 

Adolescente 

Adulto 

 

Composto 

(LADD) Média Dose 

Diária Durante o 

Período de Vida 

 

0,078 

0,140 

0,118 

0,093 

0,096 

 

0,100 

 

0,0038 

0,009 

0,0072 

0,0048 

0,0050 

 

0,0054 

 

0,082 

0,15 

0,12 

0,1 

0,1 

 

0,1 

(1) As vias de exposições examinadas incluem: 
a) Ingestão acidental de solo 
b) Consumo de água potável 
c) Consumo de plantas/vegetais tradicionais comestíveis 
d) Ingestão de carne de caça 
e) Consumo de carne de peixe 

Os valores mostrados representam as exposições potenciais que podem ser recebidas por todas a s vias 
combinadas. 

 

6.2.4 CARACTERIZAÇÃO DO RISCO 
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O passo par a caracterização do risco para o paradigma de avaliação de risco está na 

pré-avaliação em quantificar o potencial de riscos à saúde que poderiam resultar de exposição 

a químicos  com potencial de preocupação (COPCs-CHEMICS  POTENTIAL CONCERN) 

Os riscos são expressados como ERx: Índices de Exposição e são calculados pela 

comparação às exposições previstas (determinados como parte do passo de Avaliação de 

Exposição, veja seção 6.2.3) contra os limites de Exposição correspondentes (determinados 

como parte do passo Avaliação da Toxicidade – veja seção 6.2.2) usando a seguinte equação? 

 

Equação número 7 

 

 

Consistente com os Termos de Referência, desenvolvidos para o presente trabalho 

(veja 2.0: Termos de Referência) o passo para a caracterização de risco da reavaliação foi 

direcionada para estimar os riscos de câncer durante o período da vida que poderiam estar 

presentes para as pessoas indígenas que vivem na região de Wood-Buffalo pela exposição ao 

arsênico inorgânico. 

Dois conjuntos de riscos estimados de câncer foram derivados das instruções 

recebidas da empresa Alberta Health and Wellness de maneira que foram calculados conforme 

a seguir: 

A) O risco-Dose Específico (RsD) de 0,006 µg/Kg peso corporal/dia determinado 

através do nível de risco desprezível para arsênico inorgânico de 0,3 µg/L 

recomendado pelo Departamento de Saúde e Qualidade da Água da área da 

Saúde do Canadá (2006); e 

B) O risco-Dose Específico (RsD) de 0,003 µg/Kg peso corporal/dia determinado do 

Fator de Desvio de 2,8 (mg/Kg – d)-1 recomendado pela Divisão de Áreas 

Contaminadas da área de Saúde do Canadá (2005). 
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Como indicado anteriormente, os valores de RsD: Risco de Dose-Específica 

correspondem a um mínimo risco de um caso extra de câncer numa população de 100.000 

habitantes (1x10-5) (veja seção 4: Avaliação de Toxicidade). 

O risco de câncer durante o período de vida foram expressos como ERs: Taxas de 

exposição, calculados como segue: 

 

Equação número 8 

 

 

   A interpretação dos valores de ER: Taxa de Exposição procedeu como segue: 

 Para os cenários de desenvolvimento na linha básica e no combinado, as Taxas de 

Exposição simplesmente se referem ao número de casos de câncer que 

potencialmente poderiam resultar de estimativas de exposições ao arsênico 

inorgânico entre a população de 100.000 pessoas. 

Desde que uma taxa aceitável de incidência de câncer não foi recomendada para 

exposição do passado (experiência passada) ou para a exposição na linha básica 

referente a níveis de carcinogênicos por nenhum líder científico ou por nenhuma 

autoridade regulatória, a interpretação da significância de valores das taxas de 

exposição determinados para esses cenários de desenvolvimento não foi 

fundamentado em comparação contra referência numérica por si só, suas, ao 

contrário, simplesmente fundamentada na consideração do número de casos de 

câncer previstos e ajustados para refletir na população base de pessoas indígenas 

que vivem na região de Wood-Buffalo (veja seção 6.4: Interpretação de Achados) 

 Para o cenário de desenvolvimento futuro, as Taxas de Exposição se referem aos 

casos extras de câncer que potencialmente poderiam resultar da exposição 
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incremental ao arsênico inorgânico como resultado da contribuição de atividades 

antropogênicas na região de Wood-Buffalo. 

A interpretação desses riscos incrementais de câncer ao longo do período da vida foi 

fundamentada na comparação dos valores das Taxas de Exposição contra a 

referência ILCR: Risco Incremental de Câncer Durante o Período da Vida de 1 x 10-5 

(um caso extra de câncer numa população de 100.000 pessoas). 

Esta referência corresponde a um nível mínimo de risco que é considerado 

aceitável para a maioria das lideranças das autoridades, para a proteção da saúde 

pública. 

A interpretação dos valores das Taxas de Exposição neste exemplo procede como 

segue: 

 ER - Taxa de Exposição ≤ 1,0: significa um risco incremental de câncer al longo 

do período de vida que é ABAIXO da referência ILCR: Risco incremental de 

câncer ao longo do período de vida de 1 x 10-5 (dentro do Limite geralmente 

aceito considerado para proteger a saúde pública 

 ER – Taxa de Exposição > 1,0: significa um risco incremental de câncer ao longo 

do período de vida que é maior do que o nível de risco mínimo de 1 x 10-5, 

interpretação pela qual tem que ser considerado o conservadorismo 

incorporado na avaliação 

 

 Indiferente ao cenário de desenvolvimento examinado, os cálculos do risco de 

câncer ao longo do período de vida, se aplica a composição do receptor (todas as 

categorias de idades combinadas) e reflete o potencial de risco associado com a 

exposição ao arsênico inorgânico sobre o curso de 80 anos do período de vida.  

 Indiferente ao cenário de desenvolvimento examinado, a interpretação da 

significância dos riscos potenciais de câncer durante o período de vida 

necessariamente tem um peso para ambos; as incertezas ao redor da avaliação 

bem como no conservadorismo abraçados no trabalho. 
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Mais detalhes concernentes à interpretação do risco de câncer estimado podem ser 

encontrados na seção 6.4: Interpretação de Achados. 

 

 

6.3 RESULTADOS 

A previsão dos riscos de câncer durante o período de vida (expresso como ER: Taxa 

de Exposição) associados com a exposição ao arsênico inorgânico dentre as pessoas indígenas 

que vivem na região de Wood-Buffalo, estão sumarizados na tabela 26. 

 

 O limite de Exposição usado nos cálculos (os RsD: Riscos de Doses Específicas de 

0,006µg/Kg peso corporal/dia recomendado pelo Departamento de Saúde e 

Qualidade da Água da área de Saúde do Canadá (2006) versus os Rsd: Risco de 

Doses Específicos de 0,003µg/Kg peso corporal/dia desenvolvidos pela Divisão de 

Áreas Contaminadas da área de Saúde do Canadá (2006). 

 O cenário de desenvolvimento examinado (linha básica, versus futuro versus 

combinado); e 

 A via de exposição envolvida (ingestão acidental de solo versus consumo de água 

potável versus consumo de plantas/vegetais comestíveis, versus consumo de carne 

de caça versus consumo de peixe, versus todas as vias mencionadas combinadas). 

A percentagem de contribuição de cada via de exposição aos riscos de câncer durante 

o período da vida está demonstrado na tabela 27. 

Para o consumo de plantas/vegetais comestíveis tradicionais, distinção é feita entre as 

contribuições de cada categoria de alimentos examinada (frutas silvestres, versus plantas 

aéreas e outras plantas comestíveis subterrâneas). 
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Tabela 26: Riscos de Câncer ao Longo do Período de Vida por Exposição ao Arsênico Inorgânico 

Estimados para a Composição do Receptor 

 
Via de Exposição 

Valor da Taxa de Exposição (sumarizada) 

Cenário de Desenvolvimento 

A 
Linha Básica 

B 
Futuro 

A + B 
Combinado 

 

Cálculos fundamentados nos RsD – Riscos 

de Doses Específica de 0,006µg/Kg peso 

corpóreo/dia(1) 

 

Ingestão acidental de solo 

Consumo de Água Potável 

Consumo de Plantas/Vegetais 

Consumo de Carne de Caça 

Consumo de Peixe 

Todas as vias combinadas 

 

 

 

 

 

 

0,063 

4,3 

5,6 

1,9 

4,96 

16,7 

 

 

 

 

 

0,00026 

0,36 

0,024 

0,013 

0,49 

0,90 

 

 

 

 

 

0,063 

4,7 

5,6 

1,9 

5,4 

17,7 

 

Cálculos fundamentados nos RsD – Riscos 

de Doses Específica de 0,003µg/Kg peso 

corpóreo/dia(2) 

 

Ingestão acidental de solo 

Consumo de Água Potável 

Consumo de Plantas/Vegetais 

Consumo de Carne de Caça 

Consumo de Peixe 

Todas as vias combinadas 

 

 

 

 

 

 

 

0,13 

8,6 

11,0 

3,8 

9,9 

33,4 

 

 

 

 

 

0,00052 

0,74 

0,049 

0,025 

0,99 

1,8 

 

 

 

 

 

0,13 

9,3 

11,1 

3,8 

10,9 

35,2 

(1) Recomendado por: Departamento de Saúde e Qualidade da Água de Área da Saúde do Canada (2006) 

(2) Recomendado por: Divisão de Áreas Contaminadas e Saúde do Canada (2006) 
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Tabela 27: Contribuições Individuais de Vias de Exposição para o Risco do Potencial de Câncer 

ao Longo do Período de Vida 

 

 
Vias de Exposição 

Via de Contribuição (%) 

Cenário de Desenvolvimento 

A 
Linha Básica 

B 
Futuro 

A + B 
Combinado 

 

Ingestão acidental de solo 

Consumo de Água Potável 

Frutas Silvestres 

Plantas/Vegetais Aéreos 

Raízes e outras plantas subterrâneas 

Consumo de Carne de Caça 

Consumo de Peixe 

Todas as vias combinadas 

 

 

0,4% 

26,0% 

3,0% 

0,4% 

30,0% 

11,0% 

30,0% 

100,0 

 

0,03% 

41,0% 

2,0% 

0,3% 

0,01% 

1,0% 

55,0% 

100,0% 

 

0,4% 

27,0% 

3,0% 

0,4% 

28,0% 

11,0% 

31,0% 

100,0% 

Os principais achados que emergiram da reavaliação foram: 

 Os valores previstos de Taxas de Exposição para o cenário de desenvolvimento da linha 

básica variam de 1,7 a 33,0 (dependendo do limite de exposição usado no cálculo) 

significando que o tempo de vida em exposição ao arsênico inorgânico dentre as 

pessoas indígenas que vivem na região de Wood-Buffalo através das vias de exposição 

examinadas potencialmente poderá contribuir para 13 a 30 casos de câncer quando 

calculado na base de uma população de 100.000 pessoas. 

A aceitabilidade deste potencial de risco de câncer ao longo do período de vida na 

perspectiva de saúde pública não pode ser determinado sugerindo uma abordagem 

convencional desde que uma referência aceitável do nível de risco de câncer para 

orientação aos graus de conhecimento de carcinogênicos não está disponível para 

comparação (note que as exposições previstas determinadas para o cenário de 

desenvolvimento da linha básica representou a combinação de exposições de 

ocorrência natural ou fonte existentes de arsênico inorgânico bem como exposições 

de fontes antropogênicas de arsênico também existentes na região de Wood-Buffalo  
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 Os valores das Taxas de Exposição para o cenário de desenvolvimento futuro variou de 

1 a 2, significando que a exposição ao arsênico inorgânico ao longo do período de vida 

contribuído por futuras atividades antropogênicas na região de Wood-Buffalo pode 

potencialmente contribuir para 1 a 2 casos extras de câncer dentre as pessoas 

indígenas que vivem na área quando calculado na base de uma população de 100.000 

pessoas. 

A previsão de risco de câncer incremental ao longo do período de vida ligou/conectou 

à referência do ILCR: Risco Incremental de Câncer ao Longo do Período de Vida de 1 x 

10-5 (um caso extra de câncer numa população de 100.000 pessoas) considerando 

como sendo aceitável pela maioria das lideranças científicas e pelas autoridades 

regulamentadoras, mais especificamente, o ILCR: Risco Incremental de Câncer ao 

Longo do Período de Vida, calculado usando o limite de exposição recomendado pelo 

Departamento de Saúde e Qualidade da Água de Saúde do Canadá (0,006µg/Kg peso 

corporal/dia) foi levemente abaixo da comparação referência (ER: Taxa de Exposição = 

0,9); enquanto que o ILCR: Risco Incremental de Câncer ao Longo do Período de Vida, 

determinado pela Divisão de Áreas }Contaminadas da Área de Saúde do Canadá (0,003 

µg/Kg peso corporal/dia) foi levemente acima da comparação referência (ER=1,8). 

 Os valores das taxas de exposição previstos para o cenário de desenvolvimento 

combinado (calculado sobre a base de exposições combinadas determinado para 

ambos; a linha básica e os cenários futuros) variou de 18 a 35, estreitamente imitando 

aquelas previstas para o cenário da linha básica propriamente dita (ER 

aproximadamente 17 e 33). 

Os achados significam que os riscos de câncer ao longo do período da vida que 

potencialmente poderiam resultar da exposição ao arsênico inorgânico dentre as 

pessoas indígenas que vivem na região de Wood-Buffalo são dominados pelas 

contribuições das já existentes ocorrências naturais e pelas fontes antropogênicas de 

arsênico na região, com muito pouco risco incremental apresentado pelas projetadas 

atividades antropogênicas futuras. 

 Indiferente ao desenvolvimento do cenário examinado, a contribuição da total 

exposição ao arsênico inorgânico prevista que poderia ser recebida pelas pessoas 

indígenas  que vivem na região de Wood-Buffalo foi dominada por determinadas vias 
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de exposição, notadamente pela via de consumo de água potável (acima de 41%) e 

pelo consumo de peixe (acima de 55%). 

Menor, mais ainda significante, a contribuição revelada foi o consumo de raízes e 

outras plantas subterrâneas (como parte do consumo de plantas/vegetais comestíveis 

tradicionais) e a via de consumo de carne de caça, dependendo do cenário de 

desenvolvimento. 

A contribuição das vias de exposições remanescentes foi desprezível. 

6.4 INTERPRETAÇÃO DOS ACHADOS 

A interpretação e a significância da previsão de riscos de câncer ao longo do período 

de vida para cada cenário de desenvolvimento tem que, cuidadosamente, considerar o 

seguinte: 

 As margens de segurança incorporadas dentro dos riscos estimados em virtude das 

suposições conservativas que formaram a base do trabalho; 

 O significado prático das estimativas de risco defrontado com o atual número de 

casos de câncer que podem ocorrer dentre a população de pessoas indígenas que 

vivem na região de Wood-Buffalo; 

 As incertezas em torno das estimativas do risco de câncer incluindo as incertezas 

intrínsecas dos modelos de previsão, bem como os conjuntos de dados empíricos 

sobre os quais foram acomodados em parte através do uso de suposições 

conservativas; 

É importante reconhecer que a reavaliação foi deliberadamente construída para 

assegurar que os riscos de câncer ao longo do período de vida que poderiam resultar a 

exposição ao arsênico inorgânico pelas vias examinadas não será subestimado. 

É igualmente importante que as condições assumidas como parte da reavaliação (e 

suas influências sobre os resultados do trabalho) serem entendidas em relação as duas 

condições, quer seja em termos da toxicidade do arsênico quer quanto às exposições que 

podem ocorrer dentre as pessoas indígenas que vivem na região. 
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Adicionalmente, é importante notar que as previsões de riscos de câncer ao longo do 

período da vida foram baseadas numa população de 100.000 pessoas e tem que ser 

reconfigurado para refletir o atual número de pessoas indígenas que vivem na região de 

Wood-Buffalo para interrelação própria do significado. 

Finalmente é importante notar que a previsão da estimativa de riscos de câncer 

apresentados para a população indígena que vive na região de Wood-Buffalo como um todo. 

Eles não se referem a riscos encarados/vividos por uma pessoa individualmente desde que as 

circunstâncias que afetam as exposições ao arsênico inorgânico podem ser muitas e variadas e 

não foram incorporadas na reavaliação. 

Cada um desses itens está discutido amplamente a serguir. 

6.4.1 CONSERVADORISMO 

Um número de suposições conservativas foram aplicadas como parte da reavaliação, 

em parte, para acomodar incertezas em torno de vários conjuntos de dados que foram 

gerados para estimar exposições, bem como,, para assegurar que o potencial de risco de 

câncer não seria subestimado. 

A lista de várias suposições conservativas aplicadas pode ser encontrada na tabela 

28. 

Algumas suposições chaves estão realçadas a seguir: 

 Para o propósito de reavaliação, foi conservativamente suposto que o arsênico 

inorgânico age como um químico “não-limiar” (sem limite) carcinogênico humano e 

apresenta um linear padrão de dose-resposta, mesmo a níveis de baixas doses 

como indicado previamente (veja seção 2.0: Sumário de Toxicidade do Arsênico). 

Há debates em torno de ambos: o potencial de carcinogenicidade do arsênico (.... 

especialmente e níveis de baixas doses) bem como seu mecanismo de ação 

carcinogênico. Em outras palavras, não está claramente estabelecido que o 

potencial carcinogênico do arsênico inorgânico está melhor descrito por modelo 

linear sem limites. 
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Alguns investigadores reivindicam que a atividade carcinogênica do arsênico 

representa um fenômeno somente em altas doses, fundamentado em parte, pelo fato 

de que elevadas taxas de câncer vem, tipicamente sendo observadas somente em 

populações que não são Norte-Americanas, conicamente expostas a níveis 

relativamente altos de arsênico na água potável (>100µg/L). 

Por comparação o conteúdo de arsênico inorgânico na água potável consumida por 

receptores que vivem na região de Wood-Buffalo foi conservativamente suposta de 

ser 0,0012 µg/L (95%$ UCLM: Média do Limite Superior de Confiança Medida, 

fundamentada nas concentrações de arsênico medidas em rios locais (veja tabela 5) 

nível esses, mais de 80.000 vezes menor que aqueles reportados como causador de 

câncer. 

 Para o propósito da reavaliação, os cálculos das previsões de exposição ao arsênico 

inorgânico através das várias vias de exposições foi deliberadamente projetado 

para produzir a estimativa de exposição razoavelmente mais alta. 

Por exemplo, na falta de informação, as quantidades medidas de arsênico em vários 

meios ambientais 9solo, água potável, plantas/vegetais comestíveis, peixe) foram 

adotadas, por arsênico, para que representarem a forma (total versus orgânico 

versus inorgânico) que correspondem a níveis alta exposição ao arsênico 

inorgânico. 

 Similarmente, os níveis de arsênico medidos usados para calcular o potencial de 

exposição, frequentemente foram descritos por 95% do Limite Superior de 

Confiança da Média (UCZM)(15) (abordagem razoavelmente conservativa). 

Em adição, com o propósito de calcular as exposições incrementais de arsênico 

inorgânico que poderiam resultar de futuras atividades antropogênicas, crédito foi dado às 

estimativas conservativas de carregar as taxas nos vários compartimentos ambientais (as 

estimativas de exposições que poderiam ocorrer através do consumo de água potável no 

cenário de desenvolvimento futuro foram fundamentadas na mais alta previsão de aumento 

incremental de conteúdo de arsênico nas águas superficiais locais). Finalmente, o modelo de 

previsão foi deliberadamente formado através da escolha de modelo de entrada de valores 

para prover estimativas conservativas de exposição ao arsênico que poderiam ser recebidas. 
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Coletivamente, essas medições, muito provavelmente, contribuíram para estimativas 

de exposições que reafirmou as atuais exposições ao arsênico inorgânico que poderiam ter 

sido recebidas pelas pessoas indígenas que vivem na região através das vias de exposições 

examinadas.  

Mais exemplos de suposições conservativas usadas como parte da avaliação de 

exposição podem ser encontrados na tabela 28. 

Tabela 28: Lista de Suposições Conservativas Aplicadas Como Parte do Passo da Avaliação de 

Exposição do Trabalho de Reavaliação. 

 

Via de Exposição Cenário de 
Desenvolvimento 

Suposições/M
edidas 

Comentários 

Ingestão Acidental 
de Solo 

Linha Básica O conteúdo de 
arsênico 
encontrado no 
solo na região 
de Wood-
Buffalo foi 
estabelecido 
em 1,3mg/Kg 

Os 95% Limite Superior de 
Confiança da Média da 
Concentração de Arsênico 
Medido em solos colhidos na 
Região de Wood-Buffalo 
(1,3mg/Kg) foi usado para 
representar o conteúdo de 
arsênico de solos para o 
propósito de calcular as 
exposições que poderiam ser 
recebidas através da ingestão de 
solo. Foi conservadoramente 
suposto que pessoas estariam 
expostas a essa concentração 
diariamente num período de 80 
anos, enquanto que, é muito 
mais provável, que um indivíduo 
estaria exposto à concentrações  
ao nível médio de 0,8mg/Lg (um 
nível aproximadamente 40% 
mais baixo daquele usado nos 
cálculos) 

Ingestão Acidental 
de Solo 

Linha Básica O conteúdo de 
Arsênico no 
solo foi 
suposto ser 
composto 
inteiramente 
de arsênico 
inorgânico 

Na falta de informação, foi 
conservadoramente suposto que 
as medições do conteúdo de 
arsênico nos solos coletados na 
região de Wood-Buffalo foi 
representada inteiramente por 
arsênico inorgnânico. É possível 
que algumas ou todas as análises 
de solo foram conduzidas para 
arsênico total, e que alguma 
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quantidade de arsênico 
inorgânico foi transformada para 
a forma orgânica no ambiente 
natural do solo 

Ingestão Acidental 
de Solo 

Linha Básica O conteúdo de 
Arsênico nos 
solos locais foi 
suposto ser 
expresso nas 
bases de peso-
seco 

Não está claro se os níveis 
medidos de arsênico no solo 
foram reportados nas bases 
peso-seco ou de peso-úmido 
visto que os dados analíticos 
originais não estavam 
disponíveis. Para o propósito da 
reavaliação, as medições dos 
níveis de arsênico no solo foram 
supostas serem expressas sobre 
a base peso-seco a fim de 
maximizar o conteúdo de 
arsênico no solo. 

 Todos A taxa de 
ingestão de 
solo foi 
suposta ser a 
reportada pela 
área de Saúde 
do Canadá 
(2004) 

Para o propósito da reavaliação, 
foi suposto que os receptores 
indígenas conscientemente 
consomem solo, diariamente em 
um período de 820 anos nas 
taxas reportadas pela área da 
Saúde do Canadá (2004). 
Realisticamente, a quantidade de 
solo, a quantidade de solo 
ingerido diariamente ao longo do 
período da vida seria muito 
provável ser mais baixo que os 
níveis reportados como resultado 
da lavagem de alimentos, das 
mãos e outras práticas de 
higiene. 

 Todos O arsênico 
encontrado no 
solo foi 
suposto ser 
100% 
biodisponível 

Foi conservadoramente suposto 
que 100% do arsênico consumido 
através da ingestão acidental era 
biodisponível (completamente 
absorvido). A biodisposição oral 
do arsênico do solo em todos 
animais tem sido observado ser 
altamente variável, variando de 8 
a 98% (ATSDR, 205) 

Consumo de água 
potável 

Linha básica O conteúdo de 
arsênico na 
água potável 
foi 
estabelecido 
em 0,012µg/L 

Os 95% do Limite Superior de 
Confiança da Media das 
Concentrações de arsênico 
medidas nas águas superficiais da 
região de Wood-Buffalo 
(0,0012µg/L) servido como base 
para estimativas de exposições 
ao arsênico inorgânico que 
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poderiam ser recebidas através 
do consumo de água potável no 
cenário da linha básica de 
desenvolvimento. Foi 
conservadoramente suposto que 
as pessoas beberiam água 
potável com esse conteúdo de 
arsênico durante o período de 80 
anos 

 Linha básica O conteúdo de 
arsênico nas 
águas 
superficiais 
(.... o qual 
serviu como 
base das 
estimativas de 
exposições 
recebidas 
através do 
consumo de 
água potável) 
foi suposto de 
ser comporto 
inteiramente 
de arsênico 
inorgânico 

Na falta de informação, foi 
conservadoramente suporto que 
o conteúdo de arsênico medido 
nas águas superficiais locais 
coletadas na região de Wood-
Buffalo foi inteiramente 
representado por arsênico 
inorgânico. 

Consumo de água 
potável 

Futuro O conteúdo de 
arsênico 
inorgânico na 
água potável 
foi  

O uso da previsão mais alta de 
aumento incremental nas 
concentrações de arsênico nas 
águas superficiais locais 
provavelmente resultou em 
exposição sobre estimada ao 
arsênico inorgânico recebido 
através do consumo de água 
potável no cenário de 
desenvolvimento futuro. 

 Todos Quer  
estabelecido 
no campo ou 
na 
comunidade 
foi suposto 
que o 
conteúdo de 
arsênico 
inorgânico na 
água potável 
consumida era 
equivalente à 

Foi conservativamente suposto 
que o arsênico inorgânico não 
seria removido pelo sistema de 
tratamento de água da 
comunidade. 
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água tratada 
ou não 

 

6.4.2 SIGNIFICADO DAS ESTIMATIVAS DE RISCO  

Para auxiliar na interpretação do significado dos riscos de câncer previstos ao longo 

da vida e atribuir algum significado prático para o número de casos de câncer que pode 

potencialmente resultar da exposição ao arsênico inorgânico entre os povos indígenas que 

vivem na região Wood-Buffalo, as estimativas de risco foram reexpressas em termos do 

número de populações específicas para a região. 

Dados dos últimos censos compilados para a municipalidade regional de Wood-

Buffalo (incluindo as comunidades de Fort Mc Murray, Mac Kay Fort, e Chipewyan Fort), 

revelou uma população atual de 79.810 pessoas que vivem na área, dos quais cerca de 10% é 

composta por pessoas de descendência indígena (RMWV 2006). Os dados de recenseamento 

estão resumidos na tabela 29. 

Uma listagem do número de casos de câncer que podem potencialmente ocorrer 

entre a população Wood-Buffalo a partir da exposição ao arsênico inorgânico com base no 

tempo de vida o risco de câncer é apresentado na avaliação na tabela 30. Os valores 

apresentados refletem simplesmente um ajustamento do número de casos de câncer que 

foram previstos a partir de uma pessoa/100.000 no contingente populacional (ver Resultados 

6.0) para refletir os números reais da população para a região Wood-Buffalo. 

A listagem capta cada um dos cenários de desenvolvimento examinados. Dois 

conjuntos de números são fornecidos para explicar o uso do limite de exposição de ambos 

recomendados pelos Serviços de Qualidade da Água e de Saúde do Canadá (2006) e do limite 

desenvolvido nos cálculos pela Divisão de Áreas Contaminadas da Saúde do Canadá (2004) , 

como descrito anteriormente (ver Seção Caracterização de Risco 6.2.4). Note que os valores 

referem-se especificamente ao número de casos de câncer que podem potencialmente 

ocorrer entre a população total indígena na região Wood-Buffalo pela exposição ao arsênico 

inorgânico pelas vias examinadas como parte da presente reavaliação. 
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Tabela 29: Resumo dos dados do Censo 2006 para a municipalidade de Wood-Buffalo 

Área Total da População População Indígena(1) 

Fort MacMurray 
Anzac 
Conklin 
Draper 
Fort Chipewyan 
Fort MacKay 
Gregoire Lake 
Janvier  
Saprae Creek 

64441 
711 
338 
118 
915 
536 
285 
218 
728 

 

5987 
210 
291 

6 
822 
525 
32 

109 
59 

População Regional Total 79810 8122 

(1) Com base na estimativa de que aproximadamente 10% da população Wood- Buffalo é de origem indígena 
(RMWB, 2006). 

Tabela 30: Número estimado de dados de câncer previstos que pode ocorrer entre a 

população indígena da Região de Wood-Buffalo exposta ao arsênico inorgânico(1) 

Estimativa baseada em Número estimado de casos de câncerTotal da População 

Linha de base 
desenvolvimento 

do cenário 

Futoro de 
desenvolvimento 

do cenário 

Combinado de 
desenvolvimento 

do cenário 

 
Limite de exposição 
recomendado pela Qualidade 
da Água e Serviço de Saúde do 
Canadá (2006) (RsD = 
0,006µ/Kg peso corporal/dia) 
 
Limite de exposição 
recomendado pela Divisão de 
Áreas Contaminadas da Divisão 
de Saúde do Canadá (2006) 
(RsD = 0,003µ/Kg peso 
corporal/dia) 
 

 
 

1 (1,36) 
 
 
 
 
 
 

3 (2,71) 

 
 

<1 (0,07) 
 
 
 
 
 
 

<1 (0,15) 

 
 

1 (1,44) 
 
 
 
 
 
 

3 (2,86) 

População Regional Total 79810  8122 
(1) Com base em uma população total estimada de 8.122 indivíduos indígenas (RMWB, 2006). Os 

valores referem-se ao número de casos de câncer que podem potencialmente ocorrer por exposição 
ao arsênico inorgânico através de um conjunto completo de vias de exposição examinados como parte 
da presente reavaliação (ou seja, todas as vias combinadas). Valores em parênteses correspondem aos 
reais valores numéricos ER calculados após o ajuste para a população específica indicada acima. 

(2) Os valores referem-se especificamente ao número de série adicional de casos de câncer que 
podem potencialmente ocorrer entre a população indígena, como resultado de projeções futuras 
atividades antropogênicas na região Wood-Buffalo. 
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O exame dos valores listados na tabela 30 revela o seguinte: 

 O número de casos de câncer previsto para ocorrer entre a população indígena na 

região Wood-Buffalo pela exposição ao arsênico inorgânico sob a linha de base 

Vaira de cenários de desenvolvimento (1 – 3), em função do limite de exposição 

utilizado no cálculo. Estes números previstos muito provavelmente representam 

mais a estima como resultado do conservadorismo incorporada na reavaliação (ver 

Conservadorismo Seção 6.4.1) 

 Quando interpretado no contexto do presente conservadorismo, o significado dos 

números torna-se questionável, com as descobertas que sugerem que a população 

atual indígena é pequena, o risco de desenvolvimento de câncer como resultado da 

exposição ao arsênico inorgânico ocorrida naturalmente de fontes antropogênicas 

existentes na região através das vias de exposição como parte da reavaliação. 

 O número de casos extras de câncer previsto para ocorrer entre a população 

i9ndígena da região de Wood-Buffalo pela exposição ao arsênico inorgânico no 

cenário de desenvolvimento futuro foi menor do que um (<1), independentemente 

do limite de exposição utilizado no cálculo. Os resultados significam que risco de 

desenvolver câncer é nenhum à população atual e indígena, como resultado de 

exposição a qualquer arsênio inorgânico que pode ser contribuído pela atividade 

antropogênica projetada na região através da exposição das vias examinadas. 

Maior confiança é fornecida pelo conservadorismo incorporada na reavaliação. 

   É importante notar que as estimativas de risco de câncer acima previstos (ambos 

não ajustada e ajustada) são de base populacional. Eles referem-se aos riscos de 

câncer potenciais decorrentes da exposição ao arsênico inorgânico apresentado à 

população indígena da região Wood-Buffalo como um todo. Eles não se referem 

aos riscos potenciais de câncer ao longo da vida enfrentadas por uma pessoa 

individualmente. 

As circunstâncias que regem as exposições ao arsênico inorgânico que pode ser 

recebido por uma pessoa individualmente são muitas e variadas e não foram capturadas como 

parte da avaliação original realizada pela Golder Associates (2006) nem pela presente 

reavaliação. 
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Dependendo as circunstâncias, os riscos de câncer individuais ao longo da vida pode 

ser maior ou menor do que os valores previstos para a população como um todo. No entanto, 

o conservadorismo incorporado na reavaliação foi deliberadamente feito para garantir que os 

riscos de câncer não seriam atenuados, reduzindo assim a possibilidade em primeiro lugar. 

 

6.4.3 Incertezas 

Há também algumas limitações e incertezas associadas à reavaliação que devem ser 

reconhecidas e consideradas na interpretação dos resultados. Elas incluem: 

 A contribuição do comércio onde se comprou alimentos e bebidas para as 

exposições potenciais de arsênico que podem ser recebidos pelos povos indígenas 

que vivem na região não foi contabilizado no cálculo dos riscos de câncer ao longo 

da vida. A este respeito, os Termos de Referência atribuídos aos alimentos e 

bebidas como fontes de exposição ao arsênico inorgânico para aqueles abordados 

como parte da avaliação inicial realizada pela Golder Associates (2006), ou seja, 

alimentos vegetais tradicionais, carne de caça, peixes e fontes locais de água 

potável. Uma vez que estes elementos podem constituir apenas uma parte do total 

de alimentos e bebidas consumidos por uma pessoa e dado que os alimentos e a 

água podem contribuir significativamente para a exposição ao arsênico, pode ser 

que os riscos de câncer ao longo da vida calculados como parte da reavaliação não 

considerou o risco total envolvido. No entanto,isso fez com que os cálculos 

tivessem um alto grau de conservadorismo, e foram feitos para atender 

especificamente os riscos de câncer que poderiam ser oferecidos pelo estilo de vida 

tradicional dos povos indígenas que vivem na região. Da mesma forma, a 

reavaliação não considerou a exposição a outras fontes de arsênico inorgânico além 

de produtos alimentares, tais como o fumo de tabaco, pigmentos metálicos, 

conservantes de madeira, etc (ATSDR, 2005), nem o trabalho de considerar a 

exposição aro arsênico inorgânico através de outras visa de ingestão como ambos 

os itens estavam fora dos Termos de Referência atribuído ao trabalho. 

 Segundo Suncor (2005b) a água subterrânea não é usada como uma fonte de água 

potável ao redor de áreas de projetos de petróleo, devido à fraca qualidade da água 

artesiana, a profundidade do aqüífero, e à falta de procura para as águas 
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subterrâneas. Como resultado, a reavaliação não considera o consumo de águas 

subterrâneas como uma via de exposição de arsênico inorgânico. No caso em que 

as águas cubterrâneas são de fato consumidas pelos povos indígenas que vivem na 

região, as estimativas de risco podem ter que ser revistas. No entanto, a reavaliação 

considerou a exposição ao arsênico inorgânico através do consumo de água não 

tratada e de águas superficiais locais utilizando as taxas de ingestão de água potável 

relatados pela Health Canada (2004)   

 O quanto as raízes são consumidas não é clara. Detalhes de quanto as raízes são 

consumidas pelos povos indígenas que vivem na região não foram especificamente 

tratados como parte dos inquéritos alimentares realizados por Wein (1989). Para os 

efeitos da reavaliação, assumiu-se que a taxa de ingestão de raízes foi equivalente à 

observada para os vegetais e legumes tradicionais. Esta suposição necessariamente 

introduziu algumas incertezas das estimativas de exposição e riscos 

correspondentes para câncer ao longo da vida que foram calculados. Informações 

de área específica adicional sobre esta via de exposição (ou seja, inquéritos 

dietéticos locais) podem ajudar as previsões mais precisas em avaliações futuras. 

 Como já foi referido, a reavaliação não considerou a exposição ao arsênico 

inorgânico que pode ser recebido através da inalação. Em vez disso, a reavaliação 

concentrou-se na via oral de exposição, com um foco específico sobre os caminhos 

apropriados para o etilo de vida tradicional. Dito isso, o HHRA original concluído 

pela Golder Associates (2006) revelou muito pouca exposição ao arsênico 

inorgânico pela via inalatória. 

 As taxas de consumo de carne de caça e peixe para as crianças eram consideradas 

zero, com base em Saúde do Canadá (2004); Teoricamente, é possível que as 

crianças podem ser expostas ao arsênico através da lactação se os resíduos de 

arsênico estavam presentes no leite materno e/ou histórico de exposição materna 

ao arsênico através do consumo de carne de caça, peixe, plantas e vegetais 

comestíveis e outras fontes. No entanto, o que diz ATSDR (2005) e Concha et al. 

(1998ª; 1998b) determinaram que o arsênico (orgânico e inorgânico) não são 

transferidos de forma significativa para o leite humano com base em estudos 

epidemiológicos. Além disso, a exposição ao arsênio que pode, teoricamente, ser 

recebida pelo lactente através da lactação contribui muito pouco para a dose diária 
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média de vida (LADD) de arsênio recebido pelo receptor, uma vez que o 

componente da categoria de idade infantil ocupa apenas uma parte muito pequena 

do tempo de vida de 80 anos total sob investigação.  

 

 

7.0 COMPARAÇÃO DA METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO DO RISCO DE CÂNCER ENTRE A 

EMPRESA CEI E A GOLDER ASSOCIATES 

Dentre as tarefas especificadas nos termos de referência desenvolvido para o 

trabalho estaria a necessidade de se fazer uma comparação dos métodos usados na original 

“HNRA: Avaliação de Risco à Saúde Humana” completado pela empresa Golder Associates 

(2006) para calcular a estimativa do risco de câncer durante o período de vida contra aqueles 

usados pela empresa CEI, enfatizando as diferenças de abordagens. 

As diferenças chaves entre as metodologias estão salientadas a seguir. 

Uma lista mais detalhada das diferenças podem ser encontrada na tabela 21. 

Essas diferenças constam, em parte, nos diferentes riscos de câncer ao longo do 

período da vida reportado pela Golder Associates versus aquelas previstas neste trabalho. 

Deveria ser notado que muitas das diferenças se originaram pelo fato de que cada 

avaliação foi feita sobre diferentes termos e diferentes razões. 

Especificamente, enquanto a avaliação original completada pela Goder Associates foi 

comissionada pela Suncor Energy e faz parte da Avaliação de Impactos Ambientais feito em 

suporte ao projeto Suncor Voyageur (SUNCOR 2005b) a reavaliação completada pela empresa 

Alberta Health and Wellness (AHW) e teve o significado de rever como uma “segunda opinião” 

quanto ao risco de câncer durante o período de vida que poderia estar presente nas pessoas 

indígenas que vivem na região de Wood-Buffalo através de exposições ao arsênico inorgânico.  

Nesta base, por si só, tanto o tema quanto a natureza de ambas avaliações 

necessariamente diferem. 
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Mais especificamente, enquanto a avaliação original foi dirigida pelos Termos de 

Referência em torno da Avaliação de Impactos Ambientais para o projeto Suncor Voyageur e 

foi necessariamente abrangente no termo, a reavaliação foi fundamentada nos Termos de 

Referência prescritos pela AHW e foi mais focado na natureza da situação. Fora do acima 

exposto, muitas diferenças entre as duas avaliações estão relacionadas como segue: 

 Uso de diferentes bases de dados descrevendo níveis de arsênico do ambiente local 

(embora para o propósito da reavaliação, ênfase foi dada para trabalhos no mesmo 

banco de dados usados na avaliação original, em virtude dos métodos seguidos, 

relevância foi dada para se obter dados adicionais como parte do presente 

trabalho. 

 Uso de diferentes modelos de previsão para descrever a influencia e transporte do 

arsênico no ambiente. 

 Uso de diferentes Limites de Exposição descrevendo o nível “aceitável” de 

exposição ao arsênico. 

 Uso de diferentes suposições para acomodar incertezas em torno do número de 

elementos intrínsecos a cada avaliação. 

Uma descrição das maiores diferenças a seguir: 

 Como discutido anteriormente, a definição do desenvolvimento do arsênico 

examinados diferem entre as duas avaliações. Enquanto que, as definições 

adotadas pela Golder Associates foram consistentes com aquelas tipicamente 

usadas nas Avaliações de Impactos Ambientais em ambos, termos e natureza dos 

cenários e a terminologia que foi aplicada (por exemplo: linha básica, aplicação e 

planejamento de desenvolvimento do caso, os cenários processados pela empresa 

CEI foram de alguma forma mais genérico em sua natureza e foram diferentemente 

identificados (por exemplo: linha básico, futuro e combinado). Maior ênfase foi 

dada para o projeto Suncor Voyageur por si só, na avaliação original, com a 

“aplicação” de cenário devotado exclusivamente para o cálculo dos riscos de câncer 

incrementais ao longo do período de vida associados com o Projeto propriamente 

dito. Em contraste e reavaliação não focou especificamente sobre o projeto Suncor 

Voyageur mas, ao invés disso, ficou preocupado em avaliar o risco de câncer 
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incremental ao longo do período de vida que poderia resultar de todas as 

atividades antropogênicas projetadas para o futuro num período de 80 anos. 

 Ao contrário avaliação original na qual os riscos de câncer ao longo de período de 

vida foram etiquetados como incremental e foram reportados para serem 

numericamente similares (exemplo, OLCR = 452-453) indiferentemente do cenário 

de desenvolvimento analisado, o uso do termo “incremental” foi reservado para 

cálculos dos riscos de câncer durante o período de vida dos cenários futuros 

somente na reavaliação. Usando a última abordagem, distinção foi feita entre o 

número de casos de câncer previstos para ocorrerem como resultado da exposição 

ao arsênico inorgânico originado de ocorrências naturais e/ou fontes 

antropogênicas existentes na região de Wood-Buffalo (por exemplo: o cenário de 

desenvolvimento da linha básica) e os casos extras de câncer que poderiam 

potencialmente resultarem de exposições adicionais pelas contribuições de futuras 

atividades antropogênicas (por exemplo: o cenário de desenvolvimento futuro). 

Esta abordagem seguiu a convenção e proveu uma representação mais clara do 

verdadeiro risco de câncer envolvido durante o período de vida. O significado desses riscos 

incrementais poderia então, ser apropriadamente julgados pela comparação contra a 

referência aceitável da taxa de incidência de câncer de 1 x 10-5 (um caso extra de câncer numa 

população de 100.000 pessoas). 

Apesar de etiquetados, os riscos de câncer ao longo do período de vida reportado 

como parte da avaliação original não foram verdadeiramente incremental e a comparação 

desses riscos contra o valor de referência representaria uma saída/partida da convenção. 

Ao contrário a avaliação original na qual o tão chamado riscos incrementais de câncer 

ao longo do período de vida foram simplesmente reportados como um número comum (por 

exemplo 452-453) indiferentemente do cenário de desenvolvimento e sem contexto, os riscos 

de câncer ao longo do período de vida reportado como parte da reavaliação não foram 

somente melhor diferenciados (por exemplo: distinção foi feita entre riscos de câncer 

associados com as condições da Lina básica e os corretos riscos incrementais associados com 

as atividades antropogênicas projetadas para o futuro), mas foram também expressados em 

termos de número de casos potenciais de câncer dentre o contingente de população indígena 
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da municipalidade Regional de Wood-Buffalo por si só para permitir maior significância na 

interpretação do significado das estimativas de risco. 

Enquanto que o tão chamado riscos incrementais de câncer ao longo do período de 

vida calculados como parte da avaliação original foram baseados na comparação de 

exposições previstas ao arsênico inorgânico contra um simples Limite de Exposição )0,003 

µg/Kg peso corporal/dia) de origem não estabelecida, mas presumível com base no fator de 

desvio de 2,8 (mg/Jg – d)-1 determinado pela Divisão de Áreas Contaminadas da Saúde 

Canadá), duas bases de cálculos envolvendo o uso de dois diferentes Limites de Exposição 

foram incluídos como parte da reavaliação (0,006 µg/Kg peso corporal/dia) baseado no nível 

de risco desprezível reportado pelo Departamento de Qualidade da Água e Saúde da Área de 

Saúde do Canadá, e 0,003 µg/Kg peso corporal/dia, baseado no fator de desvio determinado 

pela Divisão de Áreas Contaminadas da Saúde do Canadá. O uso de dois limites proveram 

perspectivas adicionais. 

Um número de diferenças entre as duas avaliações se originaram pelo uso de 

diferentes posições relacionadas à estimativa do potencial de exposições ao arsênico 

inorgânico que poderiam ser recebidos por receptores indígenas que vivem na região de 

Wood-Buffalo. Alguns exemplos dessas diferenças estão providos a seguir. Uma lista mais 

completa pode ser encontrada na tabela 31. 

Enquanto que, como parte da avaliação original, a Golder Associates assumiu que a 

exposição ao arsênico inorgânico através da ingestão acidental de solo poderia ocorrer por 365 

dias por ano a empresa CEI assumiu que esta exposição através da mesma via de ingestão seria 

limitada a 6 meses por ano devido às condições de inverno pela cobertura de neve que 

impediria a rotina de ingestão de solo durante os meses de inverno. 

A última posição desse item foi suportada por dados fornecidos pela área de meio 

ambiente do Canada (2006) feitos na área do For Mc Murray. 

Enquanto que, a Golder Associates assumiu que os receptores indígenas 

consumiriam águas superficiais natural, sem tratamento por 6 meses ao ano, a empresa CEI 

assumiu que os receptores consumiriam água sem tratamento (ou equivalente) durante o ano 

inteiro. 
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Mais especificamente, como parte da reavaliação, foi assumido que o receptor 

dispenderia 6 meses no campo, ao ar livre, e consumindo água diretamente de riachos, rios 

e/ou lagos, e os 6 meses remanescentes vivendo na comunidade, consumiria água tratada da 

fonte de suprimento comunidade. Contudo, desde que a eficácia do sistema de tratamento de 

água da comunidade em remover o arsênico é desconhecida, foi assumido que o conteúdo de 

arsênico na água tratada era equivalente ao existente em águas superficiais não tratadas. 

Enquanto a Golder Associates assumiu que o conteúdo de arsênico na maioria dos 

elementos foi composta inteiramente por arsênico inorgânico(16) a empresa CE assumiu que 

37% do conteúdo de arsênico total de vários itens alimentícios examinados (carne de caça, 

peixe, plantas comestíveis tradicionais) consistiu de arsênico inorgânico. A última posição foi 

fundamentada na informação provida pela Agencia de Substâncias Tóxicas e Registro de 

Doenças (ATSDR, 2005). 

Enquanto que a Goler Associates confiou em dados históricos que detalham o 

conteúdo de arsênico em alimentos tradicionais, incluindo carne de caça, para prever as 

exposições que poderiam ser recebidas dentro do cenário de desenvolvimento da linha básica 

descrito na “HHRA: Avaliação de Risco à Saúde Humana”, a empresa CEI confiou em dados 

empíricos colhidos como parte do recente programa de amostragem convencionado pela 

Alberta Health and Willness (2006) para estimar o conteúdo de arsênico na carne de caça e as 

correspondentes exposições que poderiam ocorrer través do consumo destes alimentos 

tradicionais dentro do cenário da linha básica descrito na reavaliação. Estes dois bancos de 

dados diferem significativamente em termos do limite de detecção analítico que foi atingido 

pelo laboratório de teste analítico. 

Enquanto que o limite de detecção do arsênico para o bando de dados histórico 

(usados pela Goder Associates) foi reportado para ser tão alto quanto 0,5 ppm (partes por 

milhão) para a carne de alce (base de peso desconhecida) o mais baixo limite de detecção 

(0,001 ppm, peso=úmido) foi alcançado pelo mais recente banco de dados. 

Esta diferença é especialmente significante desde que análises de muitas amostras 

de carne de alce que abrangem o banco de dados histórico demonstrou níveis de arsênico não 

detectáveis. 
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Por omissão a Golder Associates assumiu que o conteúdo de arsênico nessa amostra 

foi equivalente a metade do limite máximo de detecção (0,25 ppm) possivelmente a principal 

super estimativa de exposição ao arsênico que poderia resultar através do consumo de carne 

de caça, e certamente e principal das mais altas estimativas de exposição do arsênico de todas 

as previsões feitas pela empresa CEI com base nos mais recentes bancos de dados. 

É evidente nas discussões acima que, apesar do guia geral oferecida pelos termos de 

referência desenvolvido para o presente trabalho e das instruções recebidas da AHW para a 

estrutura e reavaliação para combinar o desenho de avaliação original completado pela Golder 

Associates a mais possível diferença  significante existiram entre as duas avaliações 

particularmente me torno do trabalho. Essas diferenças estenderam-se na definição do 

desenvolvimento dos cenários examinados maneira pela qual os riscos de câncer ao longo da 

vida foram diferenciados; os Limites de Exposição usados nos cálculos e as suposições que 

foram adotadas para acomodar as incertezas em torno do trabalho. 

Como está evidente no exame da Tabela 31, em alguns exemplos as suposições 

usadas pela CEI foram mais conservativas do que aqueles usados pela Golder Associates, 

enquanto , em outros casos as suposições usadas na reavaliação foram menos conservativas 

do que aqueles aplicados na avaliação original. 

Contudo, a rede de resultados foi que os riscos de câncer ao longo do período de vida 

previstos pela empresa CEI foram significantemente mais baixos do que aqueles originalmente 

reportados pela Golder Associates em todos os cenários de desenvolvimento, especialmente 

em termos de riscos de câncer incremental ao longo do período de vida previstos para o caso 

de desenvolvimento futuro. 

Mas especificamente, enquanto que a Golder Associates reportou um ILCR: “Risco 

Incremental de Câncer ao Longo da Vida” de 453 para o cenário do projeto Suncor Voyageur 

propriamente dito, o CEI reportou o ILCR para o cenário de desenvolvimento futuro (todos os 

projetos futuros combinados) com uma variação de <1 a aproximadamente 2. 
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Tabela 31: Comparação de Suposições Chaves Usadas na Avaliação Original (Golder Associates) 

e na Reavaliação (CEI) 

Suposição Avaliação 
Original 
Golder 

Associates 

Reavaliação 
CEI 

Comentários 

 
Concentração no 
Solo (mg/Kg) 

 
1,0 

 
1,8 

 
A suposição da CEI foi levemente mais 
conservativa 

 
Frequencia de 
Exposição por 
Ingestão de Solo 
(dias/ano) 

 
365 

 
182,5 

 
A estimativa da Golder Associates é mais 
conservativa, contudo não considera que 
neve e gelo irão cobrir a superfície do solo 
durante os meses de inverno 

 
Concentração 
nas Águas 
Superficiais 
(µg/L) 

 
0,7 

 
1,18 

 
A suposição da CEI é mais conservativa 

 
Frequencia da 
Esposição a 
Águas 
Superficiais 
(dias/ano) 

 
182,5 

 
365 

 
A suposição da CEI é mais conservativa 
(dobro) 

 
Concentração na 
Carne de Caça 
(mg/Kg)1 

 
0,25 mg/Kg 

dw 
(0,08mg Kg 

ww) 

 
0,008 

mg/Kg ww 

 
A suposição da Golder é mais conservativa 
mas é baseada na metade do limite de 
detecção enquanto o valor da CEI representa 
95% do UCLM “Limite Superior de Confiança 
da Média” sobre banco de dados medidos 

 
Consumo de 
Carne de Caça 
Taxa para 
adultos (g/dia)  

 
270 

 
106 

 
A suposição da Golder é mais conservativa 

 
Concentração 
em frutas 
(mg/Kg)2 

 
0,1 mg/kg 

dw 
(0,015mg 

Kg ww) 

 
0,009 

mg/Kg ww 

 
A suposição da Golder é mais conservativa 
(cerca de 11 vezes) mas não considera 
somente a forma inorgânica 

 
Taxa de consumo 
de frutas para 
adultos (g/dia) 

 
15 

 
23 

 
A suposição da CEI é mais conservativa 

 
Concentração 
nas Plantas 
(MG/Kg)2 

 
0,1 mg/Kg 
dw (0,015 

mg/Kg ww) 

 
0,009 

mg/Kg ww 

 
A suposição da Golder é mais conservativa 
(cerca de 11 vezes) mas na considera 
somente a forma inorgânica 
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Frenquencia de 
Ingestão de 
Plantas 
(dias/ano) 

 
365 

 
365 

 
As suposições são as mesmas 

 
Taxa de Ingestão 
de Plantas para 
Adultos (g/dia) 

 
13,7 g/dia 

dw (2 g/dia 
ww) 

 
3 g/dia ww 

 
A suposição da CEI é mais conservativa 

 
Concentração de 
Arsênico em 
Peixe (mg/Kg 
ww)3 

 
0,0044 

 
0,0037 

 
A suposição da Golder é levemente mais 
conservativa embora ambos sejam similares 

 
Frequencia da 
Exposição da 
Ingestão de 
Peixe (dias/ano) 

 
365 

 
365 

 
As suposições são as mesmas 

 
Taxa de Ingestão 
de Peixe para 
Adultos (g/dia) 

 
220 g/dia 

 
51 g/dia 

 
A suposição da Golder  é mais conservativa 
(cerca de 4 vezes) 

 
Porção de 
Arsênico 
Inorganico em 
Peixe 

 
10% 

 
37% 

 
A suposição da CEI é mais conservativa do 
que a da Golder 

 
Concentração 
em Raízes 
(mg/Kg)2 

 
1,3mg/Kg 
dw (0,2 

mg/Kg ww) 

 
0,70 mg/Kg 

ww 

 
O valor da CEI é mais conservativo, e é 
baseado em dados medidos 

 
Taxa de Ingestão 
de Raízes para 
Adultos (g/dia)2 

 
28 g/dia dw 

(4,2 g/dia 
ww) 

 
3 g/dia ww 

 
A suposição da Golder é mais conservativa 

 
Fator de desvio 
[Cmg/Kg/dia)-1] 

 
2,8 

 
1,7 e 2,8 

 
A suposição da CEI usando o fator de desvio 
de 1,7 é menos conservativa do que o da 
Golder. O uso do fator de desvio de 2,8 é o 
mesmo 

(1) dw = peso-seco convertido para ww = peso-úmido assumido conteúdo de umidade de 68% 

(SUTER et al, 2000) 
(2) dw = peso-seco convertido para ww = peso-úmido assumindo conteúdo de umidade de 85% (SUTER 

et al, 2000) 
(3) Concentração de valores de arsênico total reportado 
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8.0 SUMÁRIO E CONCLUSÕES 

 

Por solicitação da Alberta Health and Wellness (AHW), os riscos de câncer ao longo 

do período de vida que poderiam estar presente para as pessoas indígenas que vivem na 

região de Wood-Buffalo através da exposição ao arsênico inorgânico foram examinados. O 

pedido foi solicitado, em parte, pelos achados na recente HHRA: Avaliação de Risco à Saúde 

Humana, completado pela Golder Associates (2006) em suporte ao desenvolvimento do 

projeto industrial areia oleosas (O projeto Voyageur da Suncor) no qual sugeriu que aquelas 

pessoas podem estar sob um risco acrescido de desenvolver câncer ao longo do período de 

suas vidas como resultado da exposição ao arsênico. O tão chamado ILCR: “Risco Incremental 

de Câncer ao Longo do Período de Vida” atribuído à exposição ao arsênico foi reportado pela 

Golder Associates de ser de 450 (equivalente a 450 casos extras de câncer numa população de 

100.000 pessoas)17. O ILCR reportado foi bem acima do valor de referência de 1x10-5 (um caso 

extra de câncer numa população de 100.000 pessoas) considerado para ser aceitável pela 

maioria das lideranças de autoridades regulamentadoras para a proteção da saúde pública. 

O ILCR reportado foi também muito mais alto do que o historicamente reportado  

riscos de câncer ao longo da vida como parte das EIAs: “Avaliações de Impactos Ambientais” 

completados em suporte do projeto de areia oleosas. 

Para testar a veracidade das estimativas de risco originais reportados pela Golder 

Associates, a AHW manteve o Cantox Environmental Inc (CEI) para reavaliar os riscos  

potenciais de câncer ao longo do período de vida. 

A reavaliação foi feita de acordo com os termos e condições assinados pela AHW 

(Termos de Referência) com o entendimento que a abordagem global para ser seguida no 

trabalho foi estreitamente similar aquela primeiramente usada pela Golder Associates, mas 

com provisão de algum nível de refinamento a fim de melhor combinar a abordagem 

tipicamente seguida pela CEI. 

O trabalho seguiu o paradigma convencional de avaliação de risco, com os riscos de 

câncer durante o período de vida expresso como (ERs) Taxas de Exposição baseadas na 

comparação de exposições estimadas ao arsênico inorgânico que poderia ser recebida por um 

receptor indígena durante os 80 anos do período da vida contra o Limite de Exposição definido 
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para o arsênico (nível de exposição aceitável recomendado pela Saúde Canadá (2004/2006). As 

ERs Taxas de Exposição corresponderam ao número de casos de câncer em potencial 

atribuídos à exposição ao arsênico que poderia ocorrer dentre uma população de 100.000 

pessoas. Os riscos de câncer foram avaliados para três diferentes cenários de 

desenvolvimento, assim designados: 

- Linha Básica; 

- Futuro e 

- Combinado. 

Ênfase foi dada para os riscos de câncer ao longo do período de vida associados com 

a exposição ao arsênico inorgânico através da via oral (via de ingestão). 

Muitas vias de exposição diferentes foram examinadas, chamadas de ingestão 

acidental de solo, ingestão de água potável, consumo de plantas/vegetais comestíveis 

tradicionais, ingestão de carne de caça e consumo de peixe. 

Um número de suposições conservativas foram aplicadas no trabalho a fim de 

assegurar que os riscos de câncer não seria subestimado. 

Para assistência na interpretação e na significância dos achados, a previsão dos riscos 

de câncer ao longo do período da vida foram reexpressos em termos do atual contingente de 

pessoas indígenas que vivem na região de Wood-Buffalo com base nos recentes dados do 

censo compilados pelas comunidades da área. 

(17)O original HHRA completado pela Golder Associates (2006) examinou 3 cenários de 

desenvolvimento (desagrupados Linha Básica, aplicação e caso de desenvolvimento planejado 

(PDC)). Um risco incremental de câncer de 452-453 foi reportado para os cenários de 

desenvolvimento. 

Os principais achados que emergiram da reavaliação foram: 

- A ER: Taxa de Exposição prevista para o cenário de desenvolvimento da linha básica 

variou de aproximadamente 17 a 33 (dependendo do Limite de Exposição usado 

nos cálculos) significando que a exposição ao arsênico durante o período de vida 
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dentre as pessoas indígenas que vivem na região de Wood-Buffalo através das rotas 

de exposições examinadas, potencialmente poderia contribuir para 17 a 30 casos 

de câncer quando calculado na base de uma população de 100.000 pessoas. A 

“aceitabilidade” desse risco potencial de câncer ao longo do período de vida sob a 

perspectiva da saúde pública não pode ser determinado segundo uma abordagem 

convencional desde que a “referência” aceitável de nível de risco de câncer por 

exposição para os níveis de conhecimento de carcinogenicidade não está disponível 

para comparação. 

Quando novamente expresso em termos do atual contingente de pessoas indígenas 

vivendo na região de Wood-Buffalo (aproximadamente 8.000 descendentes de pessoas 

indígenas) o número de casos de câncer atribuível à exposição ao arsênico inorgânico previstos 

para ocorrer dentre a população dentro do cenário de desenvolvimento da linha básica Vaira 

de um a três (1 a 3). 

Ambos os número previstos estabelecidos muito provavelmente representam uma 

sobre estimativa (super-estimativa) com o resultado do conservadorismo incorporado na 

reavaliação. 

Quando interpretado no contexto deste conservadorismo, a significância dos 

números se torna questionável, com os achados sugerindo que a corrente população indígena 

está sob pequeno, se existir algum, risco de desenvolver câncer como um resultado da 

exposição ao arsênico inorgânico contribuído por ambos, ocorrência de fontes naturais e das 

fontes antropogênicas existentes na região através das vias de exposições examinadas como 

parte do trabalho. 

Os valores das ERs Taxas de Exposição para o cenário de desenvolvimento futuro 

varia de aproximadamente 1 a 2, significando que durante o tempo de vida, a exposição ao 

arsênico inorgânico contribuído pelas futuras atividades antropogênicas na região de Wood-

Buffalo pode potencialmente contribuir para ocorrer 1 a 2 casos extras de câncer dentre as 

pessoas indígenas que vivem na área, quando calculado sobre a base de uma população de 

100.000 pessoas. 

A previsão de riscos de câncer incremental ao longo do período da vida liga/conecta 

a referência ILCR de 1x10-5 (um caso extra de câncer numa população de 100.000 pessoas) 
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considerado ser aceitável pela maioria das lideranças científicas e autoridades 

regulamentadoras. Mais especificamente o ILCR: Risco Incremental de Câncer ao Longo do 

Período de Vida calculado usando o Limite de Exposição recomendado pelo Departamento de 

Qualidade da Água e Saúde da Área de Saúde do Canadá (0,006 µg/Kg peso corporal/dia) ficou 

livremente abaixo da comparação referência (ER = 0,9). 

Enquanto que o ILCR determinado usando o limite recomendado pela Divisão de 

Áreas Contaminadas da Saúde do Canadá (0,03 µg/Kg peso corporal/dia) ficou ligeiramente 

acima da comparação referência (ER = 1,8). 

Quando novamente expresso em termos do atual contingente de pessoas indígenas 

que vivem na região de Wood-Buffalo (8.000 descendentes indígenas) o número de casos de 

câncer atribuíveis a exposição ao arsênico inorgânico previstos para ocorrer dentre a 

população no cenário de desenvolvimento de futuras atividades antropogênicas foi menos de 

um (<1) indiferentemente do Limite de Exposição usado nos cálculos. 

Ambos os números significam que a corrente população de indígenas essencialmente 

não está sob risco de desenvolver câncer como o resultado de qualquer exposição que possa 

ser contribuído por atividades antropogênicas futuras na região através das vias de exposições 

examinadas. Confiança adicional é provida pelo conservadorismo incorporado à reavaliação. 

Os valores dos ERs Limites de Exposição previstos para o cenário de desenvolvimento 

combinado (calculado sobre a base das exposições combinadas determinados para ambos); a 

linha básica e cenários futuros) variou de aproximadamente 18 a 35 estreitamente similar 

aqueles previstos para o cenário da linha básica propriamente dita (ER = aproximadamente 17 

a 33). O achado significa que os riscos de câncer durante o período da vida que poderiam 

potencialmente resultar da exposição ao arsênico inorgânico dentre as pessoas indígenas que 

vivem na região de Wood-Buffalo são dominados pelas contribuições de exposições das já 

existentes fontes naturais e fontes antropogênicas de arsênico na região, com muito pouco 

risco incremental apresentado pelas atividades antropogênicas futuras projetadas. 

Indiferentemente do cenário de desenvolvimento examinado, as exposições 

previstas ao arsênico inorgânico que poderiam ser recebidos pelas pessoas indígenas que 

vivem na região de Wood-Buffalo foram dominadas por certas vias de exposição, notadamente 
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pelo consumo de água potável e pelo consumo de peixes, os quais contribuíram com mais de 

41% e acima de 55% do total previsto de exposições, respectivamente. 

Menos, mas ainda significante, contribuição foram reveladas pelo consumo de raízes 

e outras plantas subterrâneas (como parte da alimentação de plantas/vegetais tradicionais) e 

o consumo de carne de caça, dependendo do cenário de desenvolvimento. 

Apesar da orientação geral recebida da AHW para desenhar a reavaliação para 

combinar com a avaliação original completada pela Golder Associates o quanto possível, 

diferenças significativas existem entre as duas avaliações em torno de parti8cularidades do 

trabalho. 

Muitas das diferenças se originaram pelo fato de que cada avaliação foi feita sob 

diferentes termos e diferentes razões. Enquanto que a avaliação original completada pela 

Golder Associates foi comissionada pela Suncor Energy e fez parte do EIA “ Avaliação de 

Impactos Ambientais” feito em suporte ao projeto Suncor Voyageur (Suncor 2005b) a 

reavaliação completada pela empresa CEI foi comissionada pela AHW e foi feita para servir 

como uma “segunda opinião” sobre os riscos de câncer durante o período de vida que 

poderiam ser apresentados para as pessoas indígenas que vivem na região de Wood-Buffalo 

devido à exposição ao arsênico inorgânico. 

Nesta base, por si só o escopo e a natureza das duas avaliações diferem. 

As diferenças se estendem em definição dos cenários examinados, na maneira pela 

qual os riscos de câncer durante o período de vida foram diferenciados, os Limites de 

Exposição usados nos cálculos, e as suposições que foram aplicadas para acomodar as 

incertezas em torno do trabalho. 

O resultado líquido das diferenças porque os riscos de câncer ao longo da vida 

previsto pela CEI foram significativamente menores daqueles originalmente reportados pela 

Golder Associates em todos os cenários de desenvolvimento especialmente em termos de 

riscos incrementais de câncer ao longo do período de vida previstos para o caso de 

desenvolvimento futuro. 


