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INTRODUÇÃO

Dietas com escassez de ferro e zinco podem ocasi-
onar anemia, redução da capacidade de trabalho, pro-
blemas no sistema imunológico, retardo no desenvolvi-
mento e até a morte. A anemia ferropriva é, provavelmen-
te, o mais importante problema nutricional no Brasil, com
prevalências da ordem de 30 até 80% em grupos de cri-
anças menores de cinco anos de idade. Ressalte-se que
esta deficiência ocorre independentemente da classe
social ou da distribuição geográfica. As fontes mais im-
portantes de ferro para a população brasileira são o fei-
jão (32%) e carnes (20%), sendo que o potencial de ab-
sorção deste mineral em dietas é da ordem de 1 a 7%.

Embora a deficiência de zinco não seja tão estuda-
da como aquela do ferro, certamente, considerando que
os alimentos fonte destes nutrientes são os mesmos, é
de se esperar que também ocorra alta incidência desta
deficiência. Dados bioquímicos obtidos de grupos de
nossa população associados à ingestão deste nutriente
em dietas têm evidenciado esta probabilidade, e, por-
tanto, não devemos considerá-la de menor importância.
O zinco participa em mais de 300 enzimas, com ação no
sistema imune, na expressão gênica, dentre inúmeras
outras funções. Pouco se conhece sobre a deficiência
de zinco nos países em desenvolvimento, porém sa-
be-se que usualmente, fontes ricas em ferro biodisponí-
vel também são ricas em zinco biodisponível.

A variação no teor de micronutrientes nos alimentos
pode ser atribuída a: 1) características da planta, tais
como a idade da planta, maturação, espécie, varieda-
de, cultivar, dieta; 2) características do meio ambiente,
como clima, solo, chuvas, estação do ano, e 3) fatores

de processamento, como tempo de armazenamento,
temperatura, método de preservação, preparação do ali-
mento.

Ressalte-se ainda a importância do cálcio, cuja in-
gestão alimentar em nosso país varia de 300 mg a 500
mg por dia, quando a recomendação sugerida pelas
DRIs (Dietary Reference Intake) para a população dos
USA e Canadá, é de 1.000 mg a 1.200 mg para a popula-
ção adulta. Mesmo considerando ser o Brasil um país
tropical, onde a população teria quantidades suficientes
de vitamina D, e, portanto, maior eficiência de absorção
e de utilização do cálcio, deve-se observar que atual-
mente, com os riscos de câncer de pele, a população
está cada vez mais preocupada em se proteger dos rai-
os UV, com a utilização de filtros solares que certamente
diminuirão a síntese desta vitamina pelo organismo. Os
efeitos desta conduta somente poderão ser avaliados
em longo prazo, com a possibilidade de aumento da in-
cidência de raquitismo, osteomalácia e osteoporose.

Outro elemento importante na área de nutrição é o
selênio, não apenas pela sua importante ação no siste-
ma de defesa antioxidante, mas também pela sua prová-
vel ação na diminuição do risco de câncer, ainda sob
avaliação. No Brasil, o conteúdo de selênio nos alimen-
tos varia em função do solo, e neste sentido os alimentos
obtidos das regiões de São Paulo e Mato Grosso apre-
sentam menor teor deste elemento, enquanto aqueles
provenientes do Ceará e do Amazonas apresentam valo-
res mais elevados. Observa-se ainda que a deficiência de
selênio correlaciona-se com o estado nutricional do indiví-
duo em relação ao iodo, uma vez que para transformar T4
em T3 (forma ativa do hormônio da tireóide), há necessi-
dade de uma deiodinase dependente de selênio.
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A vitamina A é um micronutriente essencial para o
bom funcionamento visual e imunológico da saúde hu-
mana. Estima-se que a deficiência de vitamina A tem um
efeito significativo na saúde de crianças em idade esco-
lar em cerca de 80 países em todo o mundo. A deficiên-
cia de Vitamina A é um sério problema nos países em de-
senvolvimento, provocando cegueira em milhares de cri-
anças no mundo. O aumento da ingestão de
pró-vitamina A ou carotenóides é uma das formas preco-
nizadas para combater essa deficiência.

INGESTÃO DE NUTRIENTES NO BRASIL

Dados da literatura indicam que no Brasil: a inges-
tão de alguns elementos (ferro, cálcio, zinco, selênio) en-
contra-se abaixo do recomendado ou possuem baixa bi-
odisponibilidade nas dietas; havendo a indicação que
os parâmetros bioquímicos estão abaixo dos valores de
referência em grupos de risco da população, compro-
vando, portanto, a necessidade da intervenção. Acredi-
ta-se que a ação conjunta da comunidade científica, in-
dustrial e governo, seja uma solução viável para minimi-
zar este problema, buscando alternativas para sua im-
plementação.

Mais de 840 milhões de pessoas não consomem
alimentos em quantidades suficientes para suprir suas
necessidades diárias básicas de energia. Uma popula-
ção muito maior – estimada em três bilhões de pessoas
– sofre os efeitos traiçoeiros da deficiência de micronu-
trientes porque não têm condições financeiras para
comprar carne vermelha, frango, peixe, frutas, legumes
e hortaliças em quantidades suficientes. Mulheres e cri-
anças da África Subsaariana, da Ásia Meridional, do
Sudeste Asiático, da América Latina e do Caribe são
aqueles que apresentam maior risco de contrair doen-
ças, de morte prematura e de deterioração de sua ca-
pacidade cognitiva por consumirem dietas pobres em
micronutrientes essenciais – particularmente ferro, vita-
mina a, iodo e zinco.

Dados da Organização Mundial de Saúde sobre de-
ficiência de micronutrientes têm mostrado que este não
é um problema apenas dos países em desenvolvimento,
mas também de países desenvolvidos. A deficiência de
minerais e vitaminas pode interferir em todo desenvolvi-
mento do indivíduo, com conseqüências tanto do ponto
de vista físico como social e econômico, interferindo
mesmo no próprio desenvolvimento do país. Dentre os
micronutrientes mais estudados, o ferro, a vitamina A e o
iodo continuam sendo apontados como os de maior pro-
blema de saúde pública, tanto no Brasil como em nível
mundial; observa-se ainda que o cálcio, o zinco, o selê-
nio, o cobre, dentre outros elementos essenciais, são de
extrema importância para uma nutrição adequada e o
perfeito desenvolvimento do indivíduo.

A FORTIFICAÇÃO DE ALIMENTOS COMO POLÍTICA
PÚBLICA NO BRASIL

Os países que vêm adotando políticas públicas
para solução dos problemas de deficiência de micronu-
trientes, têm obtido sucesso com programas de fortifica-
ção de alimentos e/ou suplementação medicamentosa.
No Brasil, medidas neste sentido foram iniciadas com a
fortificação do sal de cozinha com iodo, a fluoretação da
água de abastecimento em algumas regiões e, mais re-
centemente, com a obrigatoriedade da fortificação das
farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico, visando
diminuir os altos índices de anemia e o defeito do tubo
neural, respectivamente.

A fortificação de alimentos com vitamina A e ferro,
bem como a distribuição de suplementos destes micro-
nutriente para a população alvo, têm sido as estratégias
mais utilizadas na maioria dos países em desenvolvi-
mento, para combater a hipovitaminose A e anemia fer-
ropriva. Pesquisas recentes têm demonstrado que o de-
senvolvimento de plantas com maiores teores de vitami-
na A e outros minerais pode ajudar a melhorar a dieta hu-
mana, sendo este o objetivo deste projeto de pesquisa,
que vem sendo desenvolvido pela EMBRAPA.

O trabalho que se realiza atualmente para combater
a desnutrição nos países em desenvolvimento tem como
enfoque o fornecimento de suplementos de vitaminas e
minerais para mulheres grávidas e crianças pequenas,
além da fortificação de alimentos com esses nutrientes
através de processos pós-colheita. Muitos resultados já
foram alcançados com esta estratégia. Em regiões com
infra-estrutura adequada e que dispõem de mercados
bem estabelecidos para a distribuição de alimentos pro-
cessados, como sal, açúcar e farinhas de cereais, a forti-
ficação de alimentos pode melhorar enormemente o
consumo de micronutrientes por parte das populações
vulneráveis.

A BIOFORTIFICAÇÃO – UMA FERRAMENTA PARA
MELHORAR A SAÚDE HUMANA

Entretanto, há limites para a fortificação e o forneci-
mento de suplementos comerciais. É possível que ali-
mentos fortificados não alcancem uma grande parte da
população necessitada devido à insuficiente in-
fra-estrutura de distribuição. Do mesmo modo, a suple-
mentação depende de um sistema de saúde com in-
fra-estrutura altamente funcional, raramente encontrada
em países em desenvolvimento. Assim, considerando
que novos enfoques são necessários para complemen-
tar as intervenções já em andamento, surge a proposta
da Biofortificação, como um novo paradigma para a
agricultura e uma ferramenta para melhorar a saúde hu-
mana.
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A introdução de produtos agrícolas biofortificados –
variedades melhoradas que apresentam um conteúdo
maior de minerais e vitaminas – complementará as inter-
venções em nutrição existentes e proporcionará uma
maneira sustentável e de baixo custo para alcançar as
populações com limitado acesso aos sistemas formais
de mercado e de saúde. Uma vez que o investimento é
feito no desenvolvimento de variedades nutricionalmen-
te melhoradas em instalações centralizadas de pesqui-
sa, as sementes obtidas poderão ser adaptadas às con-
dições de crescimento de inúmeros países. Variedades
biofortificadas apresentam o potencial de fornecer bene-
fícios contínuos, ano após ano, nos país em desenvolvi-
mento, a um custo recorrente inferior ao da suplementa-
ção e da fortificação pós-colheita.

A solução definitiva para a erradicação da desnutri-
ção nos países em desenvolvimento é aumentar subs-
tancialmente, por parte da população carente, o consu-
mo de carne vermelha, frango, peixe, frutas, legumes e
hortaliças, o que pode demorar várias décadas e custar
bilhões de dólares. Entretanto, a biofortificação faz senti-
do como parte de um enfoque que considere um sistema
alimentar integrado para reduzir a desnutrição. A biofor-
tificação ataca a raiz do problema da desnutrição, tem
como alvo a população mais necessitada, utiliza meca-
nismos de distribuição incorporados, é cientificamente
viável e efetiva em termos de custos, além de comple-
mentar outras intervenções em andamento para o con-
trole da deficiência em micronutrientes. É, em suma, um
primeiro passo essencial que possibilitará que famílias
carentes melhorem, de uma maneira sustentável, sua
nutrição e saúde.

Programa Desafio em Biofortificação HarvestPlus

O Programa Desafio em Biofortificação HarvestPlus

foi elaborado com o objetivo de melhorar a qualidade nu-
tricional das principais culturas alimentares, adaptadas
a zonas marginais do mundo, idealizado para assegurar
que os avanços da ciência e tecnologia sejam aplicados
para enriquecer a dieta alimentar das populações mais
pobres do mundo, que praticam agricultura de subsis-
tência e vivem nas zonas marginais dos trópicos.

O enfoque da biofortificação tem como base princí-
pios científicos sólidos. Pesquisas preliminares analisa-
ram a viabilidade do emprego do melhoramento de plan-
tas, para aumentar o conteúdo de micronutrientes de
produtos agrícolas de primeira necessidade; identifican-
do as seguintes premissas: existe uma considerável e
útil variação genética em produtos agrícolas básicos; os
programas de melhoramento podem facilmente manejar
características de qualidade nutricional, uma vez que
estas, em alguns produtos agrícolas, são herdadas em
alta proporção e fáceis de serem selecionadas; caracte-
rísticas desejáveis são suficientemente estáveis em uma

grande diversidade de ambientes agrícolas; e caracte-
rísticas de alto conteúdo de nutrientes podem ser combi-
nadas com características agronômicas de qualidade
superior e com características de alto rendimento.

O Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT) e o Instituto Internacional de Pesquisa sobre Polí-
ticas Alimentares (IFPRI) coordenam as atividades de fi-
tomelhoramento, nutrição humana, difusão, análise de
políticas e avaliação de impacto, que serão realizadas
em centros internacionais de pesquisa e de extensão
agrícola e em departamentos de ciência vegetal e nutri-
ção humana em universidades de países desenvolvidos
e em desenvolvimento. Organizações não governamen-
tais (ONGs) de países desenvolvidos e em desenvolvi-
mento, organizações de agricultores e parcerias do se-
tor público-privado fortalecerão esta aliança e promove-
rão o vínculo com os consumidores. Os trabalhos iniciais
de biofortificação se concentrarão em seis produtos
agrícolas de primeira necessidade, para os quais estu-
dos de pré-viabilidade de melhoramento já foram con-
cluídos: feijão, mandioca, milho, arroz, batata-doce e tri-
go. O programa também estudará o potencial de me-
lhoramento do teor de nutrientes em outros 10 produtos,
que são componentes importantes das dietas das popu-
lações que sofrem de deficiência de micronutrientes: ba-
nana, cevada, feijão caupi ou feijão de corda, amendoim,
lentilha, milheto, feijão guandu , batata, sorgo e inhame.

O HarvestPlus é uma iniciativa do Grupo Consultivo
sobre Pesquisa Agrícola Internacional (CGIAR), envol-
vendo não só diversos centros de pesquisa deste grupo
como o Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT), Centro Internacional de Melhoramento de Milho e
Trigo (CIMMYT), Centro Internacional de Batata (CIP),
Centro Internacional de Pesquisa Agrícola em Zonas Ári-
das (ICARDA), Instituto Internacional de Pesquisa de
Produtos Agrícolas para o Trópico Semi-Árido
(ICRISAT), Instituto Internacional de Pesquisa sobre Polí-
ticas Alimentares (IFPRI), Instituto Internacional de Agri-
cultura Tropical (IITA); Instituto Internacional de Pesqui-
sa em Arroz (IRRI), além de diversas instituições parcei-
ras colaboradoras como os Sistemas Nacionais de Pes-
quisa Agrícola (SNPA) em países em desenvolvimento;
departamentos de nutrição humana em universidades
em países desenvolvidos e em desenvolvimento; ONGs;
Adelaide University; Freiburg University; Michigan State
University; US Plant, Soil, and Nutrition Laboratory, De-
partamento de Agricultura dos Estados Unidos; Serviço
de Investigação Agrícola (USDA-ARS); Childrens’s Nutri-
tion Research Center, Baylor College of Medicine,
USDA-ARS.

O Programa Desafio em Biofortificação Harvest-

Plus foi concebido para um período de 10 anos e conta
com apoio financeiro da Fundação Bill e Melinda Ga-
tes, Agência Dinamarquesa para o Desenvolvimento
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Internacional (DANIDA), Agência Suíça para o Desen-
volvimento Internacional (SIDA), Agência Americana
para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e Banco
Mundial.

Os objetivos do HarvestPlus são:
De 1 a 4 anos:

• Determinar objetivos de melhoramento que sejam
nutricionalmente ótimos.

• Selecionar germoplasma do CGIAR quanto a níveis
altos de ferro, zinco e beta-caroteno. Iniciar cruza-
mentos do germoplasma selecionado que possua
adaptação e alto rendimento.

• Fazer levantamento sobre práticas de cultivo e
processamento de alimentos, determinando seu
efeito no conteúdo e biodisponibilidade de micro-
nutrientes.

• Estudar a genética relacionada aos altos níveis de
micronutrientes e identificar os marcadores dispo-
níveis para facilitar a transferência de característi-
cas através de melhoramento convencional e de
novas técnicas de melhoramento.

• Conduzir estudos in vitro e com animais para de-
terminar a biodisponibilidade dos altos conteúdos
de micronutrientes em linhagens promissoras.

• Iniciar estudos de bioeficácia em humanos para
determinar o efeito biológico dos produtos bioforti-
ficados nos níveis de micronutrientes na nutrição.

• Iniciar estudos de identificação de tendências – e
fatores que as determinam – na qualidade da die-
ta de populações carentes.

• Conduzir análise de custo-benefício do melhora-
mento de plantas e de outras intervenções relacio-
nadas à alimentação para controlar a deficiência
de micronutrientes.

De 5 a 7 anos:
• Continuar os estudos de bioeficácia.
• Iniciar o trabalho de melhoramento com a partici-

pação dos agricultores.
• Adaptar linhagens de alto rendimento, convencio-

nalmente melhoradas e com altos teores de micro-
nutrientes, para as regiões selecionadas.

• Disponibilizar aos agricultores novas variedades
biofortificadas convencionalmente melhoradas.

• Identificar sistemas de genes com potencial para
aumentar o valor nutricional além do conseguido
com métodos de melhoramento convencional.

• Produzir linhagens transgênicas em nível experi-
mental e selecioná-las quanto ao seu conteúdo de
micronutrientes. Testá-las quanto ao atendimento
às normas de biossegurança.

• Desenvolver e implementar estratégia de marke-
ting para promover as variedades melhoradas.

• Iniciar produção e distribuição.

De 8 a 10 anos:
• Aumentar a escala de produção e de distribuição

das variedades melhoradas.
• Determinar a eficácia nutricional do programa e

identificar fatores que afetam a adoção dos ali-
mentos biofortificados, o impacto nos recursos
das famílias carentes e os efeitos na saúde dos in-
divíduos.

O HarvestPlus no Brasil
No Brasil, o principal componente do HarvestPlus

até a presente data, é o Projeto Biofortificação de Produ-
tos Agrícolas para Nutrição Humana. Este projeto tem
como objetivo a definição de populações segregantes
de mandioca, feijão e milho com potencial agronômico e
maior valor nutricional (teores mais elevados de ferro,
zinco e pró-vitamina A), o que poderá melhorar a saúde
da população e promover o desenvolvimento sustentá-
vel, maior igualdade social e maior uso desses produtos
no mercado internacional.

Até o momento fazem parte da rede de pesquisa
deste projeto a Embrapa Agroindústria de Alimentos,
Embrapa Arroz e Feijão, Embrapa Mandioca e Fruticultu-
ra, Embrapa Milho e Sorgo, Embrapa Recursos Genéti-
cos e Biotecnologia, Embrapa Meio Norte e Unicamp,
tendo sido proposto a inclusão da Embrapa Solos, para
o fornecimento de dados referentes à composição de
micronutrientes nos solos brasileiros.

Os alimentos contemplados no programa Harvest-

Plus já são largamente produzidos e consumidos em
nosso país, o que significa que agricultores e consumi-
dores não têm que mudar seus hábitos alimentares para
se beneficiar da biofortificação. Além do mais, o trabalho
de melhoramento para aumentar o conteúdo de minerais
não deve necessariamente alterar a aparência, o sabor,
a textura ou a qualidade culinária do alimento.

Nos casos em que um alto teor de micronutrientes
puder ser combinando com um alto rendimento, a ado-
ção por agricultores e mercados dos produtos melhora-
dos está praticamente garantida. Na verdade, pesqui-
sas que demonstram que altos níveis de minerais em se-
mentes também contribuem para a nutrição da própria
planta têm alimentado as expectativas quanto ao au-
mento da produtividade de linhagens biofortificadas.

Uma forma de se assegurar que os agricultores te-
nham interesse pelas novas variedades é permitir que
eles opinem sobre quais características devem ser me-
lhoradas nas plantas. Durante o processo de melhora-
mento de plantas, os cientistas levam em consideração
as perspectivas e preferências dos agricultores, sendo
mais efetivo em termos de custos, do que confinar o me-
lhoramento às estações de pesquisa.
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Um problema comum em muitos países em desen-
volvimento é a falta de um sistema de entrega e distribui-
ção de produtos – sejam eles insumos para a saúde ou
produtos agrícolas – às populações mais carentes. O
HarvestPlus está superando esta limitação mediante o
uso de tecnologias que têm como base a semente, pró-
prias ao enfoque da biofortificação. Quando alimentos ri-
cos em micronutrientes são cultivados em propriedades
familiares, o sistema de distribuição de micronutrientes é
incorporado ao processo existente de produção e mer-
cado. Uma vez que os agricultores tenham adotado a
nova semente, pouca intervenção ou investimento é ne-
cessário. Além do mais, sementes ricas em micronutrien-
tes podem ser facilmente guardadas ou compartilhadas
até mesmo pelas famílias mais pobres.

Os centros da EMBRAPA possuem experiência vali-
osa na criação e promoção de sistemas locais de distri-
buição de sementes, graças ao trabalho que atualmente
desenvolvem com os sistemas de produção de semen-
tes e à sua contribuição aos programas que prestam au-
xílio durante os desastres naturais. Esses sistemas, já es-
tabelecidos, oferecem uma via natural para a dissemina-
ção de sementes biofortificadas. Em particular, os comi-
tês agrícolas locais e as pequenas empresas de

sementes desempenharão um papel crucial na tarefa de
fazer chegar às mãos dos agricultores as variedades ri-
cas em micronutrientes.

RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS E
CONSIDERAÇÕES FINAIS

No primeiro ano do projeto, foram selecionados e
multiplicados cerca de 3.000 variedades de mandioca,
feijão e milho, aproximadamente 1.000 de cada cultivo,
que serão avaliados quanto aos teores de ferro, zinco, ca-
rotenóides totais e beta-caroteno. As variedades promis-
soras serão trabalhadas pelos melhoristas, em atividades
de melhoramento participativo, para o desenvolvimento
de variedades biofortificadas. Espera-se ainda durante o
ano de 2005 realizar os estudos de retenção de be-
ta-caroteno em mandioca e ferro e zinco em feijão, em va-
riedades convencionais, para estimativas das perdas
destes nutrientes no processamento e na estocagem.

Este projeto prevê ainda interessante integração en-
tre os paises da América Latina e Caribe, África e Sudes-
te Asiático, com a expectativa que o Brasil irá desenvol-
ver e transferir não só os cultivos biofortificados, mas
também tecnologia pós-colheita para estes cultivos.
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INTRODUCCIÓN

El descubrimiento de oro en la región norte del
Mato Grosso, en el Brasil, tuvo lugar en 1978, y fue se-
guida de dos décadas de intensa actividad minera. La
región norte del estado del Mato Grosso llegó a ser el
segundo centro de minería más importante de la cuen-
ca Amazónica; un área de 1.878 km2 fue explotada por
la minería de oro en la década de 80 y hasta mediados
de los años 90. Durante este período, la producción de
oro en la región alcanzó un volumen de entre 200 y 300
toneladas (Hacon et al. 2003). La minería de oro se con-
vertía en la mayor fuente de ingresos en la región, al
mismo tiempo en que el mercurio – utilizado en el proce-
so de amalgamado – se convertía en el principal factor
de riesgo para el medio ambiente y para la salud huma-
na. Como consecuencia directa de este panorama
hubo un cambio en el perfil socioeconómico y de las re-
laciones entre salud y ambiente para la población de la

región, tanto rural como urbana (Hacon 1996). De acu-
erdo con Farias et al (2001), la comercialización actual
estimada para el oro en la localidad de Alta Floresta se
ubica en unos 800 kg/año; gran parte de este oro provi-
ene del vecino estado de Pará. A pesar de la acentuada
caída de la actividad minera en la actualidad, los pes-
cados piscívoros de la región continúan con elevadas
concentraciones de mercurio, lo que refleja un proceso
de biomagnificación de gran escala en la región norte
del Mato Grosso. En 1994, se iniciaron algunos proyec-
tos de piscicultura en esta región, como una nueva
perspectiva socioeconómica. Las áreas contaminadas
por la acción minera, se transformaron en extensos pa-
sivos ambientales, donde los primeros proyectos de
piscicultura fueron implantados sin una previa evalua-
ción de riesgo de contaminación con mercurio. Durante
el período de 1999 a 2001, la producción de pescado
de piscicultura estimada para la región fue de 100 tone-
ladas/año, menos del 30% de este volumen total se co-
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mercializa en la propia región, el resto es destinado a
otros centros de comercialización del país (Hacon et al.

2003). Las principales especies de pescado cultivadas

en las pisciculturas son: Tambaqui (Colossoma macro-

pomum); el híbrido de Tambacú (Colossoma macropo-

mum) con Pacú (Piaractus mesopotamicus), todos el-

los, no piscívoros El Pintado (Pseudoplastystoma corr-

ruscans) y el Jundiá (Leiarius marmoratus), ambos piscí-

voros, ya comenzaron a ser cultivados en algunas

pisciculturas de la región.

2 REGIÓN DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA

La región estudiada se ubica entre la latitud 7º 37’ a
11º 00` Sur y longitud 52º 31’ a 58º 13’ Oeste. Abarca 5
municipios que fueron seleccionados considerando las
áreas degradadas por la minería, la producción y co-
mercialización de oro en la región, la localización de los
proyectos de piscicultura y las especies de los pesca-
dos cultivados y consumidos en la región. En la figura 1
se presenta la región estudiada. El área urbana de Alta
Floresta, con una población de 46.982 habitantes (IBGE
2000) fue el principal centro de comercialización de

oro. Paranaíta y Matupá fueron importantes áreas de ex-
plotación minera, teniendo como base la cuenca del río
Teles Pires, la que, por su parte, fue marcada por la
contaminación extensiva e intensiva con mercurio en la
década de 80, lo que transformó este sistema ambiental
en un camino potencial de exposición al metilmercurio,
debido a los procesos bióticos que interactúan con el
ciclo biogeoquímico del mercurio en la región (Hacon et

al 1995).
Actualmente, Paranaíta tiene una población de

10.250, Matupá 11.300, Nova Monte Verde 6.500 e Nova
Bandeirante 9.535 de habitantes (IBGE 2000). Durante
el período de la “fiebre del oro”, al final de la década de
70 hasta mediados de 90, el crecimiento demográfico en
la región llegó a ser de 12% anual. La figura 2 ilustra la
relación entre la producción de oro y el contingente de-
mográfico durante el período de la “fiebre del oro” en la
región norte del Mato Grosso (Farias 2002). Para el pre-
sente estudio fueron seleccionadas dos áreas de refe-
rencia en la región: Nova Monte Verde y Nova Bandei-
rantes, como localidades para comparación de la conta-
minación mercurial. Estas áreas nunca tuvieron activi-
dad minera.

– 49 –

Sandra Hacon

#
##

#

#
###

#

#

#

#

###
#

#

#

#

###

#

####

#

###
###

#

#
#

#

##
#

#

#
###

##

##

#
##

###
##

#

#

##

######
########
#

##### #

##

### #

########## ###### #
#########

#####
#

#

#
##

#
#

###
#

# #

# #
#

##
###

#

#

#

#
###

#

# ##
##

#

#

#
#

###
#

###
#

#####
##

###
##

Apiacas

Nova
Bandeirantes

Paranaita

Novo
Mundo

Guaranta
do Norte

Matupa
Peixoto
de Azevedo

Nova
Monte
Verde

Alta
Floresta

Nova
Canaa

do Norte

Carlinda

R
io

T
eles

P
ires

R
io

S
. To

m
é

R
io

Ju
ru

e
n
a

Rio
Cris

talin
o

R
io

Xin
gu

Rio Peixoto deAzevedo

R
io

A
p
ia

c
a
s

R
io

P
aran

aíta

R
io

Ir
iri

R
io

Iri
ri

N
ov

oRio São Benedito

R
io

T
e
le

s
P

ir
e
s

100 0 100 200 Kilometers
N

Study Area

Rivers

# Fish Farming

LEGEND

Amazonas Para

Maranhao

Tocantins
Rondonia

Mato

Grosso

Peru

Boliv ia

Colombia

Venezuela

South America

Mato Grosso

Nova Bandeirantes

Nova Monte Verde

Paranaita Matupa

ParanaítaAlta Floresta

Amazonia Legal

Figura1 – Localización de la región Norte del Mato Grosso.



La investigación fue realizada permitiendo que los
representantes de las cooperativas y de las asociacio-
nes de piscicultores, así como también el poder público
y la Universidad local integrasen el estudio desde los pri-
meros pasos. Aproximadamente 180 pisciculturas en 5
municipios fueron analizadas aunque solamente 36 fue-
ron seleccionadas de acuerdo con los criterios estable-
cidos: producción de pescado para consumo propio y/o
para comercialización regional y/o nacional; período de
desarrollo de las actividades, condiciones de cultivo.
Con el objetivo de caracterizar la reciente actividad de
piscicultura en la región norte del Mato Grosso, se reali-
zaron entrevistas con los trabajadores directos e indirec-
tos de las pisciculturas analizadas a través de la aplica-
ción de cuestionarios con preguntas cualitativas y cuan-
titativas. Este cuestionario incluía variables relacionadas
con hábitos sociales e alimenticios dando énfasis al con-
sumo y la origen de los pescados, la calidad del agua en
la represa, pisciculturas localizadas en antiguas áreas

de minería y áreas degradadas por la actividad minera
en los municipios con el objetivo de caracterizar a las
pisciculturas de la región. Un total de 254 muestras de
pescados en los principales ríos y pisciculturas de la re-
gión fueron recogidas y analizadas en el período com-
prendido entre septiembre de 2000 y abril de 2002. To-
dos los pescados fueron pesados y medidos. La identifi-
cación de las especies fue realizada por investigadores
de la Universidad Estadual del Mato Grosso (UNEMAT).
El análisis del mercurio total fue realizado por la Pontificia
Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Rio) utili-
zando el método de Espectrofotometría de vapor frío
descrito por Campos & Curtis (1990). La calidad analíti-
ca fue determinada a través del control de los blancos
del análisis por duplicado, y comparada con el resultado
anl de referencia. Un banco de datos con todas las infor-
maciones recolectadas a través de las entrevistas fue
construido y analizado. Todos los datos fueron georefe-
renciados, garantizando la localización espacial de los
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componentes del estudio. Todos los datos fueron anali-
zados utilizando los programas estadísticos SPSS ver-
sión 8.0 y Epinfo versión 6.0. La estadística descriptiva
fue utilizada para analizar la magnitud del mercurio en
los pescados, así como también, las demás variables
que componen el modelo de exposición. Comparacio-
nes de medias utilizando ensayos paramétricos y no
paramétricos acompañaron los análisis. Los análisis de
los escenarios de exposición y las de incertidumbre fue-
ron cuantificados utilizando el programa Cristal Ball ver-
sión 2000. La evaluación de la exposición fue estimada a
partir de la ingestión diaria de pescado por parte de la
población adulta de cada municipio a través de la ecua-
ción general para calcular la evolución de la exposición
crónica.

Ecuación general para la estimativa de los escenarios
de exposición:

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la región norte del Mato Grosso, la actividad de la
piscicultura surgió como una asociación entre la Prefec-
tura de Alta Floresta y la Universidad Estadual del Mato
Grosso. A partir de esta asociación fue estructurado, en
1994, el Proyecto “Peixe” (pescado), con la intención de
fortalecer la actividad económica en la región. El estudio
realizado para caracterizar las pisciculturas reveló que la
mayoría del cultivo es de tipo extensivo, es decir, con un
mínimo control de las condiciones de cultivo y de los pa-
rámetros fisicoquímicos del agua, resultando en una
baja producción y en niveles alterados de contaminantes
ambientales tal como se observa en la tabla 1.

En la actualidad, son varias las discusiones y las in-
certidumbres asociadas a las fuentes y a la naturaleza
del mercurio en la Amazonia Legal (Wasserman et al

2003). Sin embargo, la actividad informal de minería de
oro y su asociación con el uso de grandes cantidades de
mercurio metálico para amalgamarlo aún es una realidad
en la región amazónica. La actividad minera de oro infor-
mal presenta actualmente una escala mucho más baja
que la observada hace veinte años. En la actualidad,
ésta representa solamente el 3-5% del oro producido en
la Amazonia Legal, aún así, continua siendo la principal
fuente antrópica de mercurio y aún son encontradas ele-
vadas concentraciones de metilmercurio en pescados
piscívoros en los ríos de la cuenca amazónica. Estos ni-
veles elevados de mercurio encontrados en los pesca-
dos de la cuenca amazónica representan un riesgo para
la sustentación de la actividad de piscicultura en algu-
nas áreas de la región norte del Mato Grosso. En este es-
tudio se midieron los niveles de mercurio en 19 especies
de pescados consumidos por las comunidades locales
en las 5 áreas estudiadas. La tabla 2 muestra los resulta-
dos de los niveles de mercurio en pescados tanto de ríos
como de pisciculturas consumidos en estas comunida-
des.

La tabla 2 pone en evidencia que las áreas de Para-
naíta y Alta Floresta en la región norte del Mato Grosso
presentan las concentraciones de mercurio más eleva-
das en la ejemplares de la especie Brachyplatystoma

spp (Piraíba) pescados en el río Apiacás, con una con-
centración media de 2.02 mg/kg (DP � 1.04) y una varia-
ción media de 1.2 a 3.5 mg/kg y en ejemplares de la es-
pecie Paulicea lutkeni (Jaú) pescados en el río Paranaí-
ta, con un valor medio de 1.3 mg/kg (DP � 0.4) y una vari-
ación de 0.5 a 1.7 mg/kg. Ambos ríos fueron
intensamente afectados por la actividad minera en las úl-
timas décadas. El análisis estadístico de estos datos
puso en evidencia, a través del test de Kruskal-Wallis,
una diferencia significativa (p< 0.001) entre las especies
piscívoras y no piscívoras de ríos y pisciculturas. El nivel
de mercurio encontrado en los pescados piscívoros de
los ríos corresponde al doble del medido en el mismo
tipo de pescados en las pisciculturas.
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Ingestión de Hg diaria (mg/kg/d) = Concentración de Hg en el pescado
(mg/kg) x tasa de ingreso de pescado consumido diariamente (kg/d) /
peso corporal del individuo expuesto (8,9)

Tablea1 – Caracterización de las pisciculturas de la región norte del Mato Grosso.

Municípios
Variáveis

Alta Floresta Matupá Nova Monte
Verde

Nova
Bandeirantes

Paranaíta

Área total do Município IBGE 1998 (km2) 9310 7213 4898,2 9172 4857,3

N.º de pisciculturas levantadas 71 16 55 16 22

N.º de Pisciculturas selecionadas 15 3 4 4 10

Produção média de peixes (t/2001) 30 5 2 1,5 32

Área degradada pelo garimpo (km2) 19 50 0 0 60

Tempo de actividad del cultivo (año) 7 4,2 3,1 4 2,6

N.º de pisciculturas em área de garimpo 3 14 0 0 9

N.º de pisciculturas com controle na qualidade da água 5 7 1 0 5



Hay varias maneras de explicar las diferencias en
los niveles medidos en los pescados de la cuenca del
río Teles Pires y en las pisciculturas. Entre ellas, desta-
camos: el tamaño, el peso y la edad de los pescados
piscívoros, el nivel trófico, la disponibilidad de alimento,
tiempo de exposición, la influencia de las característi-
cas del ecosistema acuático, etc. Las concentraciones
medias de mercurio en los pescados piscívoros (n =
125 muestras) es de 0,6 mg/kg (DP � 0,54) y en los no
piscívoros (n=129 muestras) es de 0,03 mg/kg (DP ±
0,03). Los niveles de mercurio medidos en los pesca-
dos piscívoros fueron estadísticamente significativos
(p< 0.001). El municipio de Matupá fue el que presentó
los niveles más altos de mercurio en los pescados culti-
vados en pisciculturas, el Tambacú y el Tambaqui, am-
bos no piscívoros, llegaron a valores superiores a 0,1
mg/kg. Estos resultados no eran esperados para estas
especies. En las pisciculturas de Matupá, estas especi-
es presentaron una leve tendencia a la bioacumulación
del mercurio. En las áreas de referencia Nova Monte
Verde y Nova Bandeirante (n=70) los niveles de mercu-
rio en los pescados no piscívoros (n=38) presentó una
media de 0,04 mg/kg (DP � 0,02) y una variación de
0,01 a 0,11 mg/kg. En los piscívoros (n=32), la media
fue de 0,48 mg/kg ( DP � 0,36) y una variación de 0,73
a 1,10 mg/kg. Estos resultados se mostraron estadísti-
camente significativos con relación a los niveles tróficos
(p= < 0,001). La figura 3 presenta los valores de la me-
diana 5%, 25%, 75% e 95% de los niveles de mercurio
en especies piscívoras y no piscívoras oriundas de ríos
y de pisciculturas consumidas por la población de las
áreas estudiadas. Los valores extremos fueron retira-
dos del cuadro para una mejor representación de la
magnitud actual de la exposición en la región. La figura
resalta la diferencia en las concentraciones de mercurio

en los pescados piscívoros y no piscívoros oriundos de
los ríos y pisciculturas.

La especie migratoria Tucunaré, también conocida
como especie invasora, presentó un valor medio de 0.33
mg/kg (SD � 0.16) de mercurio y una variación de 0.06 a
0.66 mg/kg en pescados de piscicultura de Alta Floresta
y Paranaíta. Esta especie, dependiendo del alimento dis-
ponible, puede alcanzar los 5 kilogramos y puede con-
vertirse en una amenaza para las pisciculturas de la re-
gión debido a su rápido crecimiento y a su capacidad de
biomagnificación del mercurio. Muchos estudios mues-
tran una correlación relevante entre los niveles de mer-
curio, el peso y el crecimiento en los pescados piscívo-
ros (Farias 2002, Wasserman et al 2003). Un análisis

– 52 –

Evaluación de Riesgo Una Herramienta Para El Proceso de Gerenciamiento Socioambiental: Estudio de caso en La Región Norte de Mato Grosso

Tabela 2 – Niveles de mercurio en pescados de la región norte del Mato Grosso.

Municipio Nivel trófico
(n)

Media mg/kg
(w.w)

± SD Hg Variación Hg

Alta Floresta P* (27) 0,541 0,658 0,020 - 2,700

NP** (56) 0,002 0,001 0,015 - 0,110

Paranaíta P (53) 0,674 0,627 0,086 - 3,500

NP (30) 0,003 0,002 0,010 - 0,100

Matupá P (13) 0,359 0,123 0,230 - 0,640

NP (5) 0,156 0,005 0,090 - 0,210

Nova Monte Verde P (7) 0,564 0,412 0,073 - 1,100

NP (24) 0,003 0,002 0,015 - 0,097

Nova Bandeirantes P (25) 0,457 0,346 0,140 - 1,800

NP (14) 0,005 0,003 0,15 - 0,110

* P= Piscívoros

** NP = No Piscívoros

Figura 3 – Distribución de los niveles de mercurio en pescados de
ríos y de pisciculturas en la región norte del Mato Grosso.



estadístico de correlación de Pearson, entre las varia-
bles: nivel de mercurio, longitud estándar y peso de
ejemplares de la especie Tucunaré pescados en el río
Teles Pires o en las pisciculturas de la región evidencia-
ron resultados significativos (p < 0.01) con los coefici-
entes de correlación 0.95 y 0.51, respectivamente. A
pesar de que las especies no piscívoras de piscicultura
hayan presentado niveles más altos de mercurio que
los del río, estos resultados no fueron estadísticamente
significativos.

La tabla 3 presenta una comparación de los nive-
les de mercurio en pescados de pisciculturas en la re-
gión norte de Mato Grosso consumido por las comuni-
dades de estas áreas. Comparando los resultados se-
gún el lugar de origen del pescado, se observa que
37% de los pescados de río están por encima del valor
máximo para consumo humano recomendado por la
OMS, mientras que solamente el 6% de los pescados
de piscicultura presentan valores superiores al reco-
mendado. Estos resultados indican un riesgo potenci-
al en el consumo de pescado de río de la región, prin-
cipalmente los provenientes de los ríos Teles Pires,
Apiacás e Paranaíta.

Tabla 3 – Comparación del nivel de mercurio en los

pescados de pisciculturas y ríos de la región norte del Mato

Grosso.

Origem del
pescado

<0,3mg/kg 0,3 - 0,5mg/kg >0,5mg/kg

Pisciculturas

n = 219

67,5% (NP)

14,5% (P)

12% (P) 6% (P)

Ríos n = 106 27% (NP)

13% (P)

22,5% (P) 37% (P)

P= Piscívoros NP= No Piscívoros

La tabla 4 presenta la variación de las dosis de ex-
posición en las cinco localidades estudiadas. La loca-
lidad de Nova Bandeirante presentó la menor dosis

0,09 mg/kg/d, lo que significa que los pescados de la re-
gión pueden ser consumidos sin que representen un ri-
esgo para la comunidad. Las demás localidades presen-
tan poca variación media entre los valores de dosis de
exposición. Matupá presentó la mayor dosis de exposi-
ción (0,5 mg/kg/d) y Paranaíta la mayor variabilidad de
dosis (0,03 – 3,9 mg/kg/d). Los principales factores que
explican esta variabilidad de las dosis son: las tasas de
consumo; la preferencia de determinadas especies de
pescado por parte de la población rural y urbana; y el ni-
vel de mercurio de los pescados consumidos en las dife-
rentes comunidades evaluadas. Se constató que el 70%
de la población rural de la región consume pescado
como la principal fuente de proteínas de su dieta.

Estos resultados ponen en evidencia que el consu-
mo de pescado de la región continúa influenciando la di-
eta local y, consecuentemente, representando un riesgo
potencial de contaminación mercurial para las comuni-
dades estudiadas. Con excepción de la localidad de
Matupá, todas las demás áreas mostraron que los pes-
cados no piscívoros Tambaqui y Tambacú pueden ser
consumidos sin representar riesgos a la salud humana.
El gerenciamiento de la exposición al consumo de pes-
cados contaminados con niveles de mercurio superiores
a 0,5 mg/kg debe ser una prioridad para el poder público
de la región. Esta investigación contribuyó a legitimar la
importancia del proceso de evaluación de riesgo como
herramienta de planificación y gerenciamiento sociambi-
ental para el desarrollo de proyectos sustentables. Estos
resultados permiten orientar a los órganos reguladores,
a las comunidades y a las ONGs con relación al gerenci-
amiento del riesgo que la contaminación mercurial repre-
senta para la región norte de Mato Grosso.

CONCLUSIONES

Los resultados del presente estudio muestran que el
pasivo ambiental de la contaminación mercurial en la re-
gión norte del Mato Grosso está presente en varios luga-
res, incluyendo ríos, áreas con y sin historia de minería lo
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Tabla 4 – Dosis potencial (mg/kg/d) de exposición al mercurio en la región norte de Mato Grosso.

Localidades Dosis media � d.p Variación de la dosis
(min – max)

Limite de confianza
(95%)

Paranaíta 0,36 0,31 0,03 – 3,9 1,2

Matupá 0,5 0,24 0,13 – 1,3 0,9

Alta Floresta 0,4 0,07 0,19 – 0,7 0,5

Nova Bandeirante 0,09 0,11 0,01 – 0,9 0,3

Nova Monte Verde 0,4 0,28 0,09 – 1,8 1,0



que evidencia un extenso transporte de mercurio en la
región. El consumo de grandes cantidades de pescado
piscívoro, es decir, 700 gramos de pescado por sema-
na puede representar un riesgo para las comunidades
expuestas. Entre los pescados de mayor riesgo para el
consumo humano – debido a su bajo precio y, por lo
tanto, su mayor accesibilidad para las comunidades
más pobres – aparece el Jaú, muy consumido por este
sector de la población. La dosis diaria de mercurio para
la población adulta no debe exceder los 0,3 µg/kg/d.
Esta dosis se encuentra en un límite de exposición
aceptable.
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INTRODUÇÃO

O século passado foi palco de grandes mudanças
para a humanidade, como os grandes conflitos interna-
cionais ocorridos no período de 1914 a 1918 e 1939 a
1945, seguido do pungente crescimento da indústria e
populacional que, por um lado trouxe grandes esperan-
ças e melhoria de vida e por outro acarretou grandes de-
gradações ambientais. Os primeiros livros a abordar tais
fatos de forma preocupante, surgiram na segunda meta-
de do século XX, a exemplo do Silent Spring de Carson
(1962) suscitando necessidades de ações que contro-
lassem os efeitos das degradações ambientais mostran-
do a estreita ligação entre o binômio causa-efeito, saúde
e ambiente. Digno de nota também é o clássico livro de-
nominado The Tragedy of the Commons em que o escri-
tor Hardin (1968) alertava sobre os perigos e as conse-
qüências de uma futura guerra nuclear para o meio am-
biente e a humanidade.

Apesar deste início de despertamento para as ques-
tões ambientais, o mundo assistiu perplexo a acidentes
monumentais tais como o que ocorreu em Minamata, Ja-
pão (Allchin, 2002), relacionado aos efeitos deletérios do
mercúrio, bem como o vazamento químico de metil isoci-
anato e outros gases letais que ceifaram a vida de milha-
res de pessoas em Bhopal na Índia (Greenpace, 2002).
Adicionalmente, importantes acidentes ambientais
aconteceram ainda em diversas regiões do mundo,
como a liberação de dioxina em Saveso na Itália, o de-
sastre nuclear de Chernobyl na União Soviética, o derra-
me de 50 milhões de litros de petróleo no Alasca pelo na-
vio Exxon Valdez , o incêndio de poços petrolíferos pro-
positalmente provocados durante a guerra do Golfo. Tra-
gédias deste tipo deixavam claro a toda a humanidade
que ações urgentes deveriam ser tomadas em relação
ao meio ambiente. Foi assim que, a partir da década de
70, uma série de eventos tais como: relatórios, protoco-
los, convenções, resoluções, conferências, conselhos,

tratados, cúpulas e pactos, resultaram em tomadas de
posições em fóruns que incluíram a Unesco e outros ór-
gãos internacionais. Dentre os assuntos considerados
vitais destacaram-se: o meio ambiente, os limites de
crescimento, o perigo de extinção de espécies selva-
gens, a destruição da camada de ozônio, o desenvolvi-
mento sustentável, as mudanças climáticas, a conven-
ção sobre armas químicas, o combate à desertificação,
a proibição dos testes nucleares, a implementação da
Agenda 21 entre outros (UNEP, 2002).

Neste período de quebra de paradigmas e de gran-
de impacto ambiental, causado pelas atividades indus-
triais, acreditava-se que os agentes contaminantes ti-
nham origem essencialmente antrópica.

Entretanto, com a evolução dos estudos, verifi-
cou-se que também substancias de origem natural tais
como asbestos, radônio, mercúrio, arsênio e sílica crista-
lina, eram danosas ao ser humano quando usadas sem
critérios de segurança (Geotimes Staff, 2001). Adicional-
mente, as estatísticas populacionais indicavam haver al-
tas correlações entre áreas endêmicas e condiciona-
mentos geológicos específicos tais como zonas mineiras
e determinadas tipologias litoestruturais. Os resultados
indicavam, por exemplo, incidências de câncer de pele
relacionado tanto ao arsênio das zonas carboníferas da
China, bem como de zonas piritosas de Bangladesh (Fa-
zal & Kuwushi, 2001). No Brasil ocorre incidência de fluo-
rose em zonas influenciadas por abastecimentos de
águas subterrâneas ricas em flúor no estado do Paraná
(Licht, 2001). No final do século XX, muitas nações, prin-
cipalmente as mais desenvolvidas, tais como a Inglater-
ra, Finlândia e a França iniciaram o mapeando de seus
territórios no intuito de conhecer o real potencial dos ele-
mentos naturais como subsídio na avaliação dos efeitos
em organismos vivos.

O levantamento das substâncias e elementos que afe-
tam a pública e os processos responsáveis pelos seus
comportamentos e distribuições, incluindo o gerenciamen-
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to ambiental, é atualmente atribuição da Geologia Médica,
nascida no século passado e em pleno desenvolvimento
no século XXI. A ação da Geologia Médica se dá principal-
mente através do conhecimento das fontes de riscos natu-
rais para a saúde e o bem-estar humano, colaborando as-
sim para que se possam prevenir doenças acarretadas por
excessos ou carências de determinadas substâncias e
elementos presentes no meio geológico (Moeller, 1997,
Cunha et al.,1997). Em síntese, pode-se dizer que a Geolo-
gia Médica ocupa-se com a compreensão do interrelacio-
namento de processos geológicos, físicos e biológicos do
sistema Terra, incluindo suas interações geológi-
cas-fisicas e biológicas (Sigh, 2000).

O ENFOQUE DAS SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS NA
GEOLOGIA MÉDICA

Embora o enfoque atual da Geologia Médica con-
temple os elementos e substâncias inorgânicas em fun-
ção de efeitos danosos provocados nos seres vivos, a
exemplo do mercúrio, arsênio, chumbo, flúor, selênio,
zinco, alumínio, cádmio, asbestos, sílica e outros (Olivei-
ra et al., 2002, Pinese et al., 2002), as substâncias orgâ-
nicas naturais têm sido apontadas como responsáveis
por muitos males que assolam os seres vivos (ATSDR,
2001, WHO, 2000). Muitas dessas substâncias, tais
como benzeno, benzo[a]pireno, hidrocarbonetos policí-
clicos aromáticos em geral (PCA’s) incluindo o ben-
zo(b)fluoranteno, juntamente com alguns dos inorgâni-
cos acima mencionados, fazem parte da lista das vinte
substâncias mais tóxicas segundo a Agency for Toxic

Substances and Disease Registry – ATSDR. As contami-
nações orgânicas naturais como de águas ricas em
BTEX (benzeno, tolueno, etil-benzeno e xilenos) encon-
tradas em lençóis freáticos em campos de petróleo, ex-
sudações de óleos e gases existentes em abundância
na região do Golfo do México entre outros, águas ricas
em fenóis encontradas em minas de carvão, hidrocarbo-
netos expelidos por vulcões de lama, contaminações or-
gânicas carreadas por tempestades de areia interconti-
nentais, são exemplos significativos para estudo no
campo da Geologia Médica (Bandeira et al., 2004, Ban-
deira & Françolin, 2003). Por fim, convém lembrar que
muitas substâncias orgânicas são responsáveis por pro-
cessos de asfixia, toxicidade, ataques ao sistema respi-
ratório, câncer e até morte.

ENTENDENDO O INTER-RELACIONAMENTO ENTRE
AS DIFERENTES ESFERAS NO PLANETA TERRA

O planeta Terra pode ser dividido em quatro princi-
pais esferas de domínio, a saber: geosfera, hidrosfera,
atmosfera e biosfera (Larocque & Rasmussen, 1998).
Esses domínios se interligam através de processos físi-

cos, químicos e biológicos (Figura 1). A geosfera é a
fonte original de toda a matéria existente no planeta, à
exceção da massa oriunda do espaço, seja na forma de
meteoros ou de poeira cósmica. A partir da geosfera
ocorrem trocas com os domínios da hidrosfera, biosfera
e atmosfera, bem como as relações entre elas. Interli-
gando a geosfera e a atmosfera. A contribuição dos
compostos orgânicos advém principalmente das ema-
nações de aerossóis, gases vulcânicos que incluem
aqueles oriundos de vulcões propriamente ditos e vul-
cões de lamas, além dos hidrocarbonetos gasosos e
vapores oriundos de bacias sedimentares através de
seeps naturais, e de tempestades de poeiras interconti-
nentais. Da geosfera para a hidrosfera existem os pro-
dutos orgânicos oriundos do intemperismo químico de
substâncias minerais tais como fenóis de carvões e os
hidrocarbonetos sólidos, líquidos e ainda gasosos.

O relacionamento entre a hidrosfera e a biosfera
ocorre a partir do consumo e da excreção de produtos
orgânicos por animais e vegetais que vivem em meio
aquoso. Esses produtos incluem as comunidades quimi-
ossintéticas encontradas em seeps nas zonas batiais ri-
cas em hidrocarbonetos gasosos, advindos de bacias
produtoras de petróleo da geosfera (Mbari, 2005, Duna-
way, 2005).

A biosfera e a atmosfera relacionam-se através da
queima da biomassa, dos aerossóis biogênicos, com hi-
drocarbonetos biogênicos. A hidrosfera e a atmosfera in-
terligam-se através de aerossóis marinhos, chuvas e tam-
bém através de hidrocarbonetos gasosos e vapores que
se desprendem de zonas enriquecidas em hidrocarbone-
tos. Na realidade a atmosfera é o caminho de muitos nutri-
entes como nitratos, amônia, compostos orgânicos de ni-
trogênio e de outros elementos bioativos (Solas, 2004).

EFEITOS DOS PRODUTOS ORGÂNICOS E SUAS
ORIGENS

A lista dos produtos orgânicos antrópicos prejudici-
ais aos seres vivos é imensa e a cada dia são fabricados
novos produtos. No entanto, neste trabalho enfocou-se
apenas as principais substâncias orgânicas relaciona-
das às fontes geológicas. A ação destas substâncias
pode ocorrer de forma paulatina como os hidratos de
gás, aerossóis, e seeps de hidrocarbonetos, ou então de
maneira catastrófica e muitas vezes letal, como no caso
das tempestades de areia, vulcões e vulcões de lama. A
tabela 1 mostra os principais efeitos causados nos seres
vivos e respectivos produtos orgânicos naturais.

Aerossóis
Os aerossóis globais são compostos por múltiplos

componentes tais como poeiras devidas a ventanias
(elementos crustais); fumaças de biomassas (orgâni-

– 56 –

Riscos à Saúde de Substâncias Orgânicas



– 57 –

Carlos Siqueira Bandeira de Mello

Figura 1 - Interrelacionamento entre as diversas esferas de domínio no planeta Terra

Tabela 1 - Efeitos causados por substâncias orgânicas e respectivas fontes naturais.

Produto Efeitos Fontes naturais Referência

BENZENO Tontura, sonolência, perda de
consciência. Longas
exposições provocam efeitos
na medula óssea e anemia e
leucemia. Morte.

Sistemas petrolíferos em
geral.

(Bacia de Uinta – USA).

ASTDR (2001)
http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts3.html

BTEX (benzeno,
tolueno,
etil-benzeno,
xilenos)

Efeitos sobre fígado, rins,
coração e pulmão. Toxicidade
aguda para a vida aquática.
Irritação da pele e depressão
do sistema nervoso.

DIÓXIDO DE
CARBONO

Asfixiante.

Efeito estufa.

Vulcões e vulcões de
lama.

ASTDR (2001)
http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts67.html

FENÓIS Danos ao fígado, diarréia,
anemia hemolítica.

Minas de carvão

METANO (C1) Asfixiante. Efeito estufa.

Tem a capacidade de
acumular 21 vezes mais calor
por molécula que o CO2.

Combustível fóssil em
geral (petróleo, gás e

carvão). Seeps, vulcões,
vulcões de lama.

NIOSH – National Institute for Occupational

Safety and Health

Http://www.skcinc.com/nioshdbs/

rtecs/pa16bc50.htm#W-

NAFTALENOS Destruição ou danos a células
vermelhas do sangue.

Combustível fóssil

(petróleo, gás e carvão).

ASTDR (2001)
http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts115.html

POLICÍCLICOS
AROMÁTICOS
(PAHS)

Alguns são carcinogênicos ao
serem inalados.

Vulcões, partículas de
poeiras, sistemas

petrolíferos,
tempestades de areia

ASTDR (2001)
http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts69.html



cos); sais marinhos (NaCl); biogênicos (sulfatos e orgâ-
nicos); vulcânicos (ácido sulfúrico e gases diversos) e
neblinas urbanas industriais (Husar et al., 2001). Cada
componente de aerossol tem fontes e propriedades es-
pecíficas, ocorrendo sobre uma região particular e num
estrato preferencial. Alguns aerossóis ocorrem de forma
natural a partir de tempestades de areia, vulcões, quei-
madas e sprays oceânicos (NASA, 2001).

Tempestades de Areia
A maior parte dos sedimentos carreados por tem-

pestades de “areia” estão, na realidade, sob a granulo-
metria de silte. Afetam cultivos, povos, vilas, climas e po-
dem ter caráter intercontinental. Em 1971 o planeta Mar-
te foi inteiramente coberto por uma tempestade de areia.
Esse fenômeno se repetiu em 2001 tendo sido observa-
do e fotografado através do telescópio Hubble (NASA,
2001). Observou-se que as temperaturas atmosféricas
são afetadas durante tais tempestades tanto através da
absorção como pela reflexão da radiação solar pelas
partículas. A influência sobre o clima se dá através dos
produtos primários marinhos com conseqüências sobre
as atividades de convecção das nuvens geradas. Quan-
do uma tempestade de areia é originada em uma região
de lagos secos gera um ambiente de alta salinidade. As
partículas resultantes são prejudiciais aos pulmões. A
alta incidência de doenças respiratórias na área recente-
mente exposta do mar de Aral pode estar ligada a tem-
pestades de areia deste tipo.

Para Meskhidze (2005) as tempestades de areia
nem sempre são fonte de poluentes podendo também
contribuir para a formação de nutrientes em zonas oceâ-
nicas. O processo ocorre quando uma tempestade de
areia, contendo poeiras ricas em óxidos de ferro, passa
sobre uma área industrializada. Em circunstâncias espe-
ciais pode ocorrer a captura de dióxido de enxofre e
diversos tipos de ácidos. A prosseguir por sobre uma
área oceânica, o ferro pode sofrer redução a partir de
reações químicas e ser transformado em ferro solúvel e
auxiliar na formação de micronutrientes para o fito-
plancton marinho.

Atualmente, se estudam os possíveis tipos de rea-
ções que ocorrem na trajetória de tempestades de areia
que, em muitos casos, podem ultrapassar a milhares de
quilômetros. Em abril de 1988, uma tempestade de areia
retirou sedimentos finos do deserto de Gobi na Mongólia
e da área industrial poluída da China e, após ter atraves-
sado o oceano Pacífico, cobriu 25% da América do Norte
- Canadá e Estados Unidos (Guo et al., 2004). O fenôme-
no ocorreu de novo em 2001 quando os satélites da
NASA detectaram uma nuvem de poeira maior que 2.000
km saindo da China, cobrindo o Japão e Coréia do Nor-
te, atravessando o oceano Pacífico e atingindo a Améri-
ca do Norte, desde o Alasca até a Flórida, levando poei-

ra e contaminantes de um continente a outro. Em 2001
ocorreu outra tempestade semelhante àquela de 1988.
O rastreamento da nuvem de poeira permitiu observar
que a tempestade, embora tenha passado pela China e
Mongólia, na realidade era originária da Sibéria. Através
de satélites observou-se que nos dias 6 a 9 de abril fo-
ram carregadas milhões de toneladas de poeira do de-
serto de Takla Makan da China e de Gobi na Mongólia.
No dia 7 de abril de 2001 as ruas de Baicheng na provín-
cia de Jilin a norte da China, foram tomadas por uma
densa nuvem de poeiras (NASA, 2001).

Em 2004, cientistas de universidades chinesas e de
Hong Kong estudaram dezoito amostras de três episódios
de tempestades de areia na localidade de Qingdao -
China ocorridas em 2002. As análises químicas revela-
ram que, além de elementos originários da crosta terres-
tre, foram detectados também compostos orgânicos tais
como fenantreno, fluoranteno, pireno, benzo[a]pireno,
benzo[a]fluoranteno, perileno, antraceno e coroneno.
Através do índice de preferência de carbono (CPI) e ou-
tras análises, Guo et al., (2004), concluíram tratar-se de
resíduos de petróleo oriundos de contribuições antrópi-
cas que incluíam policíclicos aromáticos, ácidos graxos,
bem como hidrocarbonetos advindos de veículos. De-
tectaram também produtos orgânicos relacionados a
plantas cerosas provavelmente originados da abrasão
do particulado presente na tempestade em contato com
a folhagem dos vegetais.

No Oriente Médio as tempestades de areia do de-
serto ocorrem com maior freqüência entre os meses de
abril e maio. Em 26 de abril de 2005 a base aérea de Al
Asad, no Iraque, foi atingida por uma forte tempestade
de areia. A frente da nuvem de poeira avançou a uma
velocidade estimada de 60 milhas por hora. Em maio de
2005, as nuvens de poeira provenientes do Saara atin-
giram as Ilhas Canárias e áreas mais distantes situadas
na Europa e na Região Amazônica. Nesta última esti-
mou-se que, anualmente, o total de poeira oriunda do
Saara situava-se entre 20 e 50 kg por hectare (Artaxo
et al., 2004).

Além das possíveis conseqüências para olhos e pul-
mões acarretadas pelo particulado, as tempestades de
areia propiciam meios para disseminação de microorga-
nismos. Na África Subsaariana, observou-se que as bac-
térias da meningite meningocócica (inflamação da medu-
la espinhal ou no cérebro) desenvolvem-se mais em cer-
tas épocas do ano em que ocorrem tempestades de areia
que são coincidentes com a estação de pouca chuva e
baixa umidade (FAPESP, 2005). Em face desta realidade,
médicos vêm pesquisando, através de satélites da Agên-
cia Espacial Européia (ESA), as grandes nuvens de poei-
ra que saindo do deserto do Saara atingem vários países
africanos. Este monitoramento semanal, busca descobrir
eventuais relações entre o pó e as epidemias.
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Até pouco tempo atrás se supunha que os raios ul-
travioleta seriam letais aos microorganismos encontra-
dos nas tempestades de areia. Entretanto, as observa-
ções têm mostrado que tal hipótese não corresponde à
realidade. Na Inglaterra foi observado haver uma estreita
ligação entre as tempestades de areia e a doença viral
foot-and-mouth (pés e boca) que ocorre entre animais
de criação, que algumas vezes foi confundida com a do-
ença da vaca louca (Mckie, 2001). Descobriu-se tam-
bém que a doença encontrada nos corais do mar das
Caraíbas é acarretada por fungos comumente encontra-
dos em solos, a saber: o Aspergillus sydo-wii. Como este
fungo não se multiplica nas águas do mar, a origem de-
pende de uma fonte fresca em espalhamento contínuo
de solos que ocorre através de tempestades de areia
como a que vem ocorrendo na região (Pohl, 2003 e Gou-
die et al., 2004).

Nas regiões áridas dos Estados Unidos no Valley

Fever e também no México ocorre uma doença causada
pelo cocciodioidomicose, um fungo que compromete,
freqüentemente com infecção, o sistema respiratório de
pessoas, gado, cães, cavalos, lhamas e, em alguns ca-
sos, gatos (Finkelman, 2001, Deaner & Einswtein, 1999).
A doença apresenta uma forma granulomatosa no apa-
relho respiratório e secundariamente é disseminativa no
organismo em geral, atingindo preferencialmente pele,
ossos, articulações e as meninges (Costa, 2003). A fase
vegetativa de vida dos fungos apresenta dois tipos de
micélios que ao atingirem os pulmões transformam-se
em esferas espongiais ou coccidiais (Kuhl, et al., 1995).
Muitos endósporos são desenvolvidos, e as esferas são
capazes de produzir novas esférulas que constituem a
fase saprofítica da doença. A disseminação e os casos
mais graves da doença costumam ocorrer por ocasião
de terremotos, quando os solos removidos sob a forma
de poeira são levados pelo vento, atingindo grandes dis-
tâncias, a exemplo do que aconteceu em Northridge no
ano de 1994. Em algumas situações a doença pode ser
mortal (Williams et al., 1979). Na América do Sul esta do-
ença foi detectada na Venezuela, Colômbia, Bolívia e
norte da Argentina. Este tipo de fungo foi também encon-
trado na região de Oeiras no Piauí em solos escavados
por tatus (Costa, 2003 e Kuhl, et al., 1995).

Assim, as tempestades de areia têm a capacidade
de transportar tanto as contaminações orgânicas versus

inorgânicas naturalmente encontradas na natureza, bem
como as de origem antrópica. A rota destas tempesta-
des tem sido alvo de estudos preocupantes por parte de
órgãos governamentais de diversas nações.

Vulcões
Os vulcões em geral ocorrem sob a forma explosiva.

O vulcanismo espalha na superfície da Terra produtos
químicos e substâncias oriundas do interior do planeta.

Em junho de 1991 o vulcão Pinatubo, situado nas Filipi-
nas, ejetou 42 milhões de toneladas de gás carbônico,
grandes quantidades de rochas, água, sulfatos, bem
como volumes menores, porém significativos, de clore-
tos e metais pesados como zinco, cobre, cromo, chum-
bo, níquel, cádmio e mercúrio (Terrence et al., 1996). Os
aerossóis oriundos desta explosão afetaram o clima glo-
bal por três anos (Gerlach, 1996; Selinus, 2004).

A explosão de um vulcão pode elevar grandes
quantidades de fragmentos, poeiras e gases a grandes
altitudes. Em 1º de outubro de 1994 os satélites da NASA
detectaram a erupção do vulcão Klyuchevskaya, situado
a 4.750 metros acima do nível do mar, na Rússia. A plu-
ma de contaminação elevou-se a uma altitude entre 10 e
14 km (NASA, 2005). A erupção do vulcão Tambora, em
1815 na ilha de Sumbawa na Indonésia, ejetou para a at-
mosfera, aproximadamente, 100 km3 de rochas. A tem-
peratura média da parte central da Inglaterra decresceu
cerca de 4.5� F. No vulcão Etna situado na Itália, a princi-
pal emissão é de gás carbônico, mas estão presentes
também grandes emissões de metano (Veschetti et al,
1999 e Pecoraino & Giammanco, 1998). Há vulcões que
emitem gás sulfídrico e provocam graves efeitos na saú-
de humana. Adicionalmente há relatos sobre os perigos
para a saúde causados por poluição vulcânica no Havaí
onde existe uma relação entre as taxas de mortalidade e
as distâncias das erupções e dos gases (Grattan et al.,
2002, 2003).

Vulcões de Lama
Os vulcões de lama são originados em zonas de pe-

tróleo e gás. Formam estruturas de dezenas de metros
de altura e de diâmetro, com expulsão de material sólido
e gasoso, ocasionando a deposição de brechas e provo-
cando a ignição de gases. Em cada erupção são lança-
das centenas de toneladas de lama e milhões de metros
cúbicos de gases que, geralmente, são lançados ao ar
sob a forma de imensos cogumelos em chamas (Tabela
2). Tais explosões vêm sendo registradas desde 1882. A
última grande explosão ocorreu em 2001. Após o evento
explosivo, o vulcão entra em um estágio de dormência
relativa que pode durar dezenas de anos. Durante esse
estágio continua extravasando lama, gases e petróleo
em estruturas chamadas de grifons que se localizam
dentro e /ou próximas da cratera principal. Em alguns
vulcões ocorrem também estruturas circulares que ex-
pelem água salgada e gás, sendo denominadas de sal-

sas. No mundo existem mais de 700 vulcões de lama dis-
tribuídos em 25 países, sendo a maioria no Azerbaijão
(país do fogo na linguagem Azeri) e adjacências que in-
clui a região do Mar Cáspio (Françolin, 2002). A queima
dos hidrocarbonetos pode durar vários dias e envolver
volumes colossais de gases, gerando chamas que atin-
gem centenas de metros de altura. Em 1947, cerca de
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500 milhões de metros cúbicos de gás foram lançados
na atmosfera durante a erupção do vulcão de lama Tou-
rogay. Neste período de quietude o total de gás emitido
pelos vulcões de lama Charagan e Dashgil correspon-
deu, respectivamente, a 44 mil m3/ano e 165,000 m3/ano
(Akper, 2003). Os maiores acidentes ocorridos com pes-
soas e animais devem-se tanto à chama incolor do meta-
no como à combustão espontânea que acontece de ma-
neira repentina.

O mar Cáspio, nas cercanias de Baku, capital do
Azerbaijão, costuma ter uma película de hidrocarbo-
netos na superfície e deve-se tanto aos vulcões de
lama como de tubulações utilizadas para exploração
de óleo e gás na região, hoje abandonadas (Françolin,
2002).

Hidratos de Gás
São também conhecidos como clatratos (do latim –

gaiola) assemelham-se a neve compactada ou gelo e
são, na realidade, uma estrutura cristalina composta por
46 moléculas de água e 8 moléculas de gás, com predo-
mínio de metano (REDQ, 2002), ou outros gases de bai-
xo peso molecular como o etano, propano e também dió-
xido de carbono (Sloan, 1998 e Clennell, 2000). O meta-
no pode originar-se tanto termogenicamente como bio-
genicamente. No caso biogênico, procede
principalmente dos estágios iniciais da diagênese da
matéria orgânica, e pode fazer parte dos hidratos encon-
trados em sedimentos da plataforma continental. Há ga-
ses biogênicos que procedem também da degradação
bacteriana, oriundos de reservatórios de petróleo. No
caso termogênico, o metano relaciona-se a campos de
gás situados em bacias sedimentares. Geologicamente
os gases de hidratos podem ocorrer em duas situações
distintas, a saber: em sedimentos de plataforma mari-
nha, de distribuição mundial, ou em regiões polares
on-shore, situadas abaixo da camada de gelo polar (per-

mafrost). Sob a pressão apropriada, os hidratos podem
existir em temperaturas significativamente acima do
ponto de congelamento da água. Por outro lado, a tem-
peratura máxima para existência de hidrato do gás de-

pende da composição do gás e da pressão em que se
encontra. O metano, por exemplo, em presença de água
a 600 psia forma hidratos a 5� C. Nesta mesma pressão,
se a composição possuir 1% de propano, consegue for-
mar hidrato de gás a 10�C. Outros fatores como a salini-
dade também podem influenciar os hidratos (Edmonds
et al., 1996). De acordo com Kvenvolden (1993), a quan-
tidade de gás contido em um metro cúbico de hidrato, ao
ser dissociado na atmosfera, em condições normais de
temperatura e pressão, pode formar 164 m3 de gás natu-
ral, além de 0,8 m3 de água.

O metano é um dos seis gases listados no protocolo
de Kyoto como causadores do efeito estufa. A ação de
um gás para formação do efeito estufa depende de sua
natureza e do respectivo tempo de vida na atmosfera.
Assim, o potencial de aquecimento global para 20 anos
(GWP20) do metano é 62 vezes mais potente que o CO2.
Já no potencial de aquecimento global para 100 anos
(GWP100) é de apenas 23 vezes (UKERC, 2004). Na rea-
lidade o metano tem a capacidade de acumular 21 ve-
zes mais calor por molécula que o CO2, embora propor-
cionalmente ocorra em quantidades menores que o gás
carbônico. Na Inglaterra, no ano de 2002, o metano per-
centualmente bem menor que o gás carbônico foi res-
ponsável por 7% do efeito estufa, contra 84 % do CO2

(UKERC, 2004).
A quantidade de energia proveniente do metano

existente nos hidratos em todo o mundo, longe de ser
desprezível, equivale ao dobro do total dos combustíveis
fósseis encontradas até hoje (Clennell, 2000). Somente
nos Estados Unidos o United States Geologic Survey -

USGS estimou existir 600 trilhões de m3 de metano que
daria para abastecer a nação em 2000 anos (REDQ,
2002). A detecção de hidratos costuma ser feita através
de perfilagem sísmica, de geoquímica e sondagens. Os
maiores depósitos de hidratos situam-se no Alasca, no
delta do Mackenzie e no arquipélago do Canadá, na ba-
cia siberiana e bacia Vilyuy na Rússia. No Brasil são re-
portados hidratos nas bacias de Pelotas e Amazônica
(Clenell, 2000).

Seeps de Hidrocarbonetos
Os seeps são escapes naturais de hidrocarbone-

tos para a superfície oriundos de campos de gás e óleo
existentes em bacias sedimentares. Podem ocorrer tan-
to no mar como no continente. Somente na costa da Ca-
lifórnia existem mais de 2.000 seeps naturais, sendo o
maior situado no município de Santa Bárbara, onde são
recolhidos diariamente 100 barris de óleo e dois mi-
lhões de metros cúbicos de gás (WSPA, 2001). No seep

chamado Coal Oil Point, próximo a Santa Barbara (Ta-
bela 3), são produzidos 16.400 m3 diários de hidrocar-
bonetos dominantemente de metano (Washburn, 1998).
A zona de coleta do metano situa-se numa lamina
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Tabela 2 – Média dos gases oriundos de diversos vulcões

do Azerbaijão (Akper, F., 2003).
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84,0 9,0 5,0 2,0



d’água de 70 metros de profundidade e é a principal
fonte de poluição atmosférica do citado município cali-
forniano. Os hidrocarbonetos ali encontrados contêm
gases orgânicos reativos (ROGs), que são os precurso-
res do ozônio. Os seeps de óleo trazem para a superfí-
cie contaminações de benzeno, tolueno, etil-benzeno e
xilenos (BTEX) e podem comprometer a biota marinha.
Por outro lado, os seeps gasosos trazem gases que
contribuem para o efeito estufa.

CONCLUSÕES

Os produtos orgânicos de origem não antrópica po-
dem também afetar a saúde dos organismos vivos, influ-
enciar no clima, contribuir para o efeito estufa e afetar as
concentrações de ozônio no planeta.

A quantidade de produtos orgânicos naturais gera-
dos em atividades geológicas no meio ambiente através
aerossóis, tempestades de areia, vulcões, vulcões de
lama, hidratos e seeps precisam ser considerados como
assuntos importantes a serem estudados, cuidadosa-
mente, pela comunidade científica e especialmente atra-
vés da Geologia Médica.

Tabela 3 - Composição dos gases do seep de Coal Oil Point

(Washburn, 1998)

Componentes gasosos Porcentagem

(metano) C1 87.5

(etano) C2 5.1

(propano) C3 3.1

(butano) C4 1.3

(gás carbônico) CO2 1.3

(nitrogênio) N2 0.8

(pentano) C5 0.5

(hexano) C6
+ 0.3

(oxigênio) O2 0.1
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