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ABSTRACT 

The present work presents a conceptual model for 
human exposure to toxic agents released by coai 
mining, taking into account the example of coai mining 
site-specific conditons. Heavy metais such as Pb, Cr, Ni, 
Zn and Cd; and other metais such as AI, Cu, Fe and Mn; 
as well as atmosferic particulares and S02 were 
considered pollutant of concern in that area. As and Hg 
should also be investigated, as they presented low leveis 
in previous works. The exposure pathways and toxicity 
data were gathered and a conceptual model was 
elaborated in order to help further quantitative 
evaluation of human health risks. 

RESUMO 

O presente trabalho apresenta um modelo conceituai de 
exposição ambiental de populações humanas em área de 
mineração ·de carvão, considerando as condições 
específicas do local do estudo. A partir de dados da 
literatura, foram considerados como de interesse os 
metais pesados , particularmente, chumbo (Pb), cromo 
(Cr), níquel (Ni), zinco (Zn) e cádmio (Cd); outros 
metais, tais como o alumínio (AI), cobre (Cu), ferro (Fe) 
e Manganês (Mn); particulados na atmosfera e o gás 
S02• Arsênio (As) e mercúrio (Hg) devem ser 
investigados na região em função de suas toxicidades. 
Na elaboração do modelo conceituai, de abordagem 
qualitativa, inicialmente são considerados as vias de 
exposição e os efeitos adversos críticos decorrentes 
desta exposição ambiental. Este trabalho não pretende 
contemplar todos os poluentes e vias de exposição 
potenciais na área do estudo, mas fornecer uma 
estrutura básica de organização das informações, 
suficiente para identificar prioridades nos futuros 
trabalhos, com vistas à caracterização de risco à saúde 
humana. 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, o carvão mineral constitui a mai or 
fonte de energia não renovável. De um total de 32,3 
bilhões de toneladas de reserva de carvão mineral , o 
Estado de Santa Catarina detém mais de 10% (3,4 
bilhões de toneladas), e é o 2" maior produtor brasileiro 
de carvão. Em 1999, foram produzidas 2.247.277 
toneladas de carvão. A participação do carvão na 
economia da região Sul Catarinense, nos anos 90, 
mesmo com o declínio da produção, foi de 20,4 a 25 ,6 % 
do PIB da região (CETEM/CANMET-2000). Há 9 
municípios produtores de carvão, com uma população 
total estimada em cerca de 350.000 habitantes (IBGE-
2000). 

Os impactos ambientais decorrentes da 
ati vidade mineradora de carvão têm sido avaliados 
durante as últimas duas décadas em diversos trabalhos, 
e a qualidade dos compartimentos ambientais tem sido 
determinada através da sua adequação aos teores 
máximos permitidos de poluentes tóxicos . Do ponto de 
vista da saúde pública (Resolução n. 001 do CONAMA-
1986) são considerados como prioritários os impactos 
ambientais que afetem a saúde humana. Na prática, 
raras são as situações onde a exposição ambiental 
relaciona-se a apenas um elemento por apenas urna via 
de exposição. Em geral, deve-se considerar a exposição 
ambiental a diversos elementos por múltiplas vias. 

A metodologia de avaliação de risco à saúde 
humana (USEPA-1989), pode ser delinida como uma 
metodologia quantitativa que utiliza modelos biológicos 
e estatísticos e resulta em estimativas numéricas, ou 
índices, que relacionam a intensidade da poluição aos 
riscos à saúde humana. Tais índices são comparáveis 
entre sí e podem ser utilizados no gerenciamento 
ambiental, com vistas à priorização de áreas a serem 
estudadas, avaliação de medidas de remediação c 
provêm à população local informações sobre a 
perieulosidade do local. Esta metodologia é composta 
de quatro etapas interligadas, iniciando com 
levantamento bibliográfico para a caracterização da 
fonte, avaliação da exposição, avaliação da toxicidade e 
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finaliza com a caracterização de risco e avaliação das 
incertezas . 

No presente trabalho, em uma abordagem 
qualitativa, inicial , a caracterização da fonte incluirá a 
identi ticação dos agentes tóxicos de interesse, suas 
transformações físico-químicas e transferências 
intercompartimentos ambientais. A avaliação da 
exposição estará relacionada aos hábitos da população 
alvo e aos compartimentos ambientais envolvidos na 
exposição; e a avaliação da toxicidade será referida a 
efeitos tóxicos cancerígenos e não cancerígenos, 
decorrentes de exposição ambiental. 

O objetivo do presente trabalho é elaborar um 
modelo conceituai da exposição ambiental humana em 
área de mineração de carvão, que servirá para orientar 
futuras investigações quantitativas de poluentes tóxicos 
em compartimentos ambientais, com vistas à proteção 
da saúde humana na área do estudo. 

METODOLOGIA 

A Bacia Carbonífera localizada a sudeste do 
estado de Santa Catarina corresponde a 
aproximadamente I 0% da superfície daquele estado. 
Três bacias hidrográticas são consideradas impactadas 
pela atividade mincradora de carvão: Bacia do rio 
Tubarão, Bacia do rio Urussanga e Bacia do rio 
Araranguá (CETEM/CANMET, 2000). 

A metodologia recomendada pela USEPA 
(USEPA, 1989) para a avaliação de risco à saúde 
humana está descrita detalhadamente em Bidone, 
Castilhos c Guerra, 2000. Para a caracterização da fonte 
de poluição foi consultado o "Projeto Conceituai de 
Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera Sul 
Catarinensc"(CETEM/CANMET,2000), e a NBR 
1264YIIY92, referente à caracterização de cargas 
poluidoras na mineração, especificamente para extração, 
lavra e beneficiamento de carvão mineral. As 
transformações químicas e as transferências entre os 
compartimentos ambientais dos agentes poluentes foram 
estimados qualitativamente através de dados de 
literatura (Jorgensen, 1990). A identiticação das 
potenciais vias de exposição foi realizada através da 
observação dos hábitos da população local. Esta etapa é 
fundamental porque estimativas de exposição da 
população humana a agentes químicos presentes no 
meio ambiente é dependente de condições específicas 
do local do estudo e hábitos da população sob interesse. 

377 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em termos gerais, o carvão mineral é extraído 
em minas a céu aberto ou subterrâneas e enviado às 
usinas de beneficiamento onde são gerados resíduos 
sólidos e et1uentes líquidos. Estes, contendo grande 
quantidade de rejeitos tinos, são direcionados para 
bacias de decantação. Em alguns casos, após a 
decantação, a água é lançada diretamente no corpo 
hídrico mais próximo. Os rejeitos grossos são dispostos, 
mais freqüenternente, em áreas planas, e, 
ocasionalmente, em antigas cavas de mineração a céu 
aberto. Em algumas localidades, os rejeitos (grossos e 
finos) já dispostos estão sendo rebeneticiados. O 
rebeneficiamento dos rejeitas grossos expõe a pirita 
remanescente ao oxigénio e às águas pluviais, podendo 
desencadear novamente o processo de oxidação e 
conseqüente formação de drenagem ácida. Os rejcitos 
grosseiros são depositados em pilhas e/ou usados para 
construção de bacias de decantação dos fiQOS e são 
também utilizados na pavimentação de pátios. 

A presença de sulfetos de ferro (FeS2) nos 
resíduos sólidos (rejeitos tinos e rejeitos grossos) e no 
estéril é o agente químico responsável pela formação de 
drenagem ácida (CANMET/MMSL- 1998). Esta, 
contendo metais pesados e outros contaminantes, pode 
atingir cursos d'água superficiais , aquíferos e o solo. O 
FeS contribuem também para as emissões atmostericas 
de S02, que por sua vez contribuem para a ocorrência 
de "chuvas ácidas". 

A Tabela 1 apresenta urna síntese dos impactos 
ambientais observados mais comuns na mineração de 
carvão. Do ponto de vista da avaliação de risco à saúde 
humana por exposição ambiental, pode-se identificar os 
metais pesados, o gás so2 c particulados na atmosfera 
como importantes poluentes tóxicos oriundos da 
atividade mineradora de carvão. A presença de 
elementos radioativos deverá ser investigada. 

Uma vez liberados para o meio ambiente, os 
poluentes podem sofrer transformações químicas e/ou 
físicas, com transferência entre compartimentos 
ambientais. Metais pesados particularmente perigosos 
são o mercúrio (Hg), chumbo (Pb), arsênio (As), cromo 
(Cr), níquel (Ni), zinco (Zn) e cádmio (Cd). Diferentes 
formas químicas os condicionam a estados físicos 
diferenciados e disponibilização em diferentes 
compartimentos ambientais, que resultam em diferentes 
efeitos tóxicos ao organismo humano. O pH ácido em 
águas superficiais interfere na especiação geoquímica 
destes metais, biodisponibilizando-os no ambiente 
aquático. Embora possam bioacumular. a maioria dos 
metais, exceto o Hg, não apresenta biornagniticação (a 
transferência através da cadeia trófica) na biota 
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aquática. Há também a liberação de metais de 
sedimentos e de solos com o decréscimo do pH nestes 
compartimentos. Outros metais importantes 
considerando a fonte de poluição são alumínio (AI), 
cobre (Cu), ferro (Fe), e manganês (Mn) (SDM/SDRA, 
1997; DNPM, 1999). 

Alguns trabalhos demonstram baixos valores 
de pH nas águas superfic iais da região e altas 
concen trações de Fe e de sulfato nestas águas 

(Alexandre & Krebs-1995; DNPM-1999) e sugerem que 
na região estudada os níveis de Hg e As devam ser 
considerados como abaixo dos limites de detecção dos 
métodos analíticos disponíveis (DNPM -1999) . 
Entretanto, dada a importância toxicológica de tais 
elementos e de sua dificuldade analítica, sugere-se 
investigar os teores de As em {tgua e os teores de Hg em 
peixes marinhos ou estuarinos, recebedores de aparte 
dos rios da região carbonífera. 

T abela 1 -Principais impactos ambientais observados na mineração de carvão 

Atividade Ambiente receptor Tipo de impacto 
mineradora .Físico Químico 

Extração de carvão 
Mina a céu aberto Aguas subterrâneas Alterações no 

comfl_ortamento hidráulico 
Aguas superficiais Geração de águas ác idas 
Solo Desmatamento e alteração 

da topografia 
Mina subterrflllea Aguas subterrâneas Esgotamento de aquífero I 

I 

Solo Possibilidade de 
subsidência 

Renel"iciamento do carvão 
Usina Agnas superfici ais Utilização de águas tluvi ais Geração de águas ác idas com possível 

aumento de só lidos dissolvidos c cm 
suspensão e presença de metais. 

Solo Uso de rejeitas na cobertura 
de pátios c estradas 

Bac ias de decantação Aguas subterrâneas Contaminaç_ãopor só lidos Acidificação c possível contarn inaçao 
(sem Aguas superfici ais por metais pesados . 
i mpermcahilização) Solo Alteração da topografia 
Reheneficiamento de rejeitos grossos 

Atmosfera Liberaçao de partículas Liberação de gases tóxicos, cm 
especi al so2 

Aguas superliciais Utilização de águas fluviais Acidil"icação e possível contaminação 
por metais pesados 

Solos Lavra de antigos depósitos 
iú rcvegctados 

Reheneficiamento de finos 
Atmosrcra Material particulado no ar Liberação de gases tóxicos 
Aguas supcrticiais Descarga de úguas ácidas nos corpos 

hídricos com possível elevação do teor 
de sólidos dissolvidos e em susnensão 

Solos Desmonte hidráulico de 
antigas hacias de 
decantação 

Depósitos de rejeitos 
Atmosfera Liberação de partículas Liberação de gases tóxicos, cm 

especial , sol 
Aguas subterrftneas Drenagem úcida e possíve l 

contaminação nor metais pesados. 
Aguas superficiais Desvio de cursos d' água 
Solo Alteração de topografia Conta minaç ão dos solos. 

- - - -
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A utilização da água subterrânea para 
consumo, especialmente nas áreas rurais parece ser 
importante (SDM/SDRA-1997, Krebs & Nosse-1998), 
tendo sido avaliada a qualidade destas águas em alguns 
trabalhos (DNPM/CPRM-1984, Ávila-1992). Por outro 
lado, a recreação aquática, com mergulhos, parece não 
ser hábito da população local. Extensas plantações de 
arroz nas várzeas de grandes rios da região devem ser 
consideradas como potencial via de exposição através 
do consumo de alimentos, devendo ser investigada a 
concentração de metais e outros contaminantes em 
amostras de arroz produzido na região. 

A partir do exposto acima, foi elaborada a 
Tabela 2, com as principais vias de exposição 
relacionadas com os compartimentos ambientais 
impactados pela atividade rnineradora de carvão. 

É importante frizar que exposições ambientais 
são consideradas exposições crónicas a baixas doses. 
Como ponto de partida, classitica-se os efeitos adversos, 
em efeitos cancerígenos e efeitos não cancerígenos. 
Quando se trata de efeitos cancerígenos, a concentração 
dos poluentes cm compartimentos ambientais deveria 
ser zero. Isto está baseado na suposição da não 
existência de limiar de dose para estes efeitos. Qualquer 
expos ição está relacionada a uma probabilidade de 
desenvolvimento de câncer. Quando se trata de efeitos 
não cancerígenos, assume-se a existência de limiar 
seguro de exposição crônica. 

Na Tabela 3 estão sintetizadas as informações 
referentes aos principais poluentes oriundos da atividade 
de mineração de carvão, seus efeitos tóxicos à saúde 
humana por exposição ambiental e os compartimentos 
ambientais envolvidos. A partir desta tabela, embora 
não detinitiva, pode-se orientar a busca de informações, 
com o objetivo de se avaliar quantitativamente o risco à 
saúde da população local. 

O dióxido de enxofre (S02), é um gás incolor, 
rapidamente absorvido pelo sistema nasofaríngeo 
humano. Seres humanos expostos a Sppm deste gás 
mostram sintomas de intoxicação com alteração nas 
taxas de inspiração c expiração e irritabilidade das vias 
respiratórias . Partículas finas menores do que 10 micra 
de diftmetro representam os maiores perigos para o 
sistema respiratório (Calabrcse & Kenyon-1991) 

Dados de qualidade de ar ou de qualidade de 
águas de chuva na regi ão deverão ser investigados. 

O As é um elemento classificado como 
cancerígeno humano. A exposição crônica via ingestão 
de água predispõem a carcinomas de pele. Efeitos não 
C<tllcerígenos apresentam sintomas não especíticos, tipo 
fraqueza, anorexia, náusea e vômito (Goyer-1997, IRIS-
2000). 
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O Cd tem sido classificado como provável 
cancerígeno humano. Efeitos críticos da exposição 
crônica ao Cd são sobre os rins , com induzção de 
proteinúria. A principal via de exposição da população 
não fumante é via alimentação (Klaassen & Jie-1997, 
IRIS-2000). 

Os efeitos cancerígenos causados pela 
exposição crónica ao Cr hexavalcnte estão relacionados 
especialmente ao trato respiratório, porém, tem-se 
sugerido a ocorrência de câncer também em outros 
sistemas. Uma importante via de exposição é o consumo 
de água (IRIS-2000). 

A absorção gastro-intestinal de Cu é regulado 
pelos estoques internos. A exposição crónica tem sido 
observada em casos especiais, via consumo de água e 
alimentos, causando cirrose hepática. Entretanto, tais 
efeitos parecem requerer pré-disposição genética 
(Goyer-1997, IRIS-2000) 

O Fe é um metal essencial, mas podem ocorrer 
exposições crônicas. Há três maneiras básicas· para que 
exposições crónicas resultem cm altas concentrações de 
Fe: i) anormal absorção de Fe via gastrointestinal por 
predisposição genética (hemocromatosis idiopática); ii) 
excesso de ingestão de Fe por preparação de alimentos 
em recepientes de Fe e iii) intoxicação medicamentosa 
e/ou transfusão de sangue. Os sintomas são similares, 
não importando a causa, e incluem distúrbios de funçã o 
hepática, indução de diabetes mellitus , distúrbios 
endócrinas e efeitos cardiovasculares (Goyer-1997, 
IRIS, 2000). 

O Pb é classificado como provável cancerígeno 
humano. A partir de exposições ocupacionais têm-se 
relacionado a exposição ao Pb com aparecimento de 
câncer no sistema respiratório c no sistema digestivo. 
Efeitos não cancerígenos, em crianças, envolvem o 
Sistema Nervoso Central (SNC) causando encefalopatia, 
e em adultos , observa-se hipertensão. Outros órgãos 
alvo são o sistema gastrointestinal e sistema 
reprodutivo. A principal via de exposição ao Pb é via 
inalatória de particulados menores do que 0,5J.!m e 
através de alimentos (Goyer-1997; IRIS-2000) . 

A população em geral está primariamente 
exposta ao mercúrio através da atmosfera, dieta e de 
amálgama dentário. Na atmosfera e no amálgama 
dentário a forma química predominante é o Hg 
inorgânico ou o Hg elementar, e o efeito tóxico 
associado à exposição crônica é a nefrotoxicidade para o 
Hg inorgânico e a neurotoxicidade e a nefrotoxicidade 
para o Hg elementar. Para o metilmercúrio, a exposição 
humana ocorre através da dieta, via consumo de peixes. 
O metilmercúrio é um composto neurotóxico, capaz de 
atravessar também a placenta e de causar efeitos 
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teratogênicos, de natureza neurológica, irreversíveis 
(Kiaassen-1997; IRIS, 2000) 

Dados de exposição ocupacional ao Carbonil
níquel, via inalatória, tem caracterizado este elemento 
como um cancerígeno do trato respiratório. As 
concentrações séricas de Ni são intluenciadas por suas 
concentrações, especialmente na atmosfera. 

Embora o Mn esteja presente na atmosfera e na 
água, a principal fonte para exposição humana é através 
dos alimentos. A exposição crônica, em geral, 
ocupacional, ao dióxido de Mn presente na atmosfera 
pode causar pncumonite ou envolver o SNC e 
desenvolver síndrome similar à doença de Parkinson, 
chamada "manganismo". É incomum a toxicidade por 
excesso de Zn. Por outro lado, o Alumínio (AI) deve ser 
investigado por sua importância toxicológica (Goyer-
1997; IRIS, 2000). 

CONCLUSÃO 

Utilizando-se a estrutura sistemática da 
metodologia de avaliação de risco à saúde humana 
apresentada no presente artigo, é possível orientar-se 
quanto à busca de informações importantes, visando a 
proteção da saúde humana. A partir de resultados 
obtidos preliminarmente, pode-se identificar lacunas e 
propor etapas futuras de pesquisa. Com este objeti vo, 
consultando-se a Tabela 3, pode-se sugerir investigação 
de elemenlOs tóxicos de interesse em compartimentos 
ambientais,. identificados através da aplicação da 
estrutura sistemática de avaliação de risco à saúde 
humana, para as condições específicas da área do 
estudo. 

Sugere-se, ainda, caracterizar os teores de As 
em água e os teores de Hg em peixes marinhos ou 
estuarinos, recebedores de aporte dos rios da região. É 
fundamental o conhecimento da magnitude da 
contaminação das águas subterrâneas e da potencial 
exposição a metais pesados via consumo de arroz da 
região. Finalmente, sugere-se como importantes dados a 
quantificação de elementos radioativos (se) presentes na 
área do estudo e a avaliação da qualidade do ar e das 
águas de chuvas na região. 

Deve-se considerar, também, que na área do 
estudo existem outras atividades antrópicas além da 
mineração de carvão, as quais podem estar contribuindo 
para a exposição ambiental da população da região. 
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Tabela 2 - Principais vias de potencial exposição relacionadas 
atividade mineradora de carvão. 

aos compartimentos ambientais impactados pela 

Principais Vias de Compartimentos Ambientais 
Exposição 

Aguas superficiais e/ou Solo ar 
águas subterrâneas 

inalaçüo Inalação de partículas de Contaminação direta do ar por 
solo contaminado particulados e so2 

absorçüo dérmica Contato com a água contato com o partículas Deposição de partículas de ar 
contaminada de solo contaminado contaminado 

Ingesuio Ingestão de água poluída e Ingestão de solo Ingestão de partículas de ar 
transferência de poluentes contaminado e poluído e contaminação por 
da água para os alimentos transferência de poluentes deposição de partícufas sobre 

do solo para os alimentos os alimentos 

Tahela 3 - Sumário dos poluentes tóxicos de interesse, efeitos críticos e compartimentos ambientais envolvidos na 
potencial exposição humana crônica ambiental em áreas de mineração de carvão 

Poluente de interesse Efeito crítico à saúde humana Compartimento ambiental 

As Carcinoma de pele Água 

Cd Nefrotoxicidade Alimentos 

Cr VI Cancer no sistema respiratório Atmosfera 

Dermatite de contato Água ( contato dérmico) 

Problemas gastrointesti nais Água 

Cu Cirrose hepática (requer pré-disposição genética) Água e alimentos contaminados 

Fe Hepatotóxico Alimentos 

Efeitos cardiovasculares 

Hg Nefrotoxicidade Atmosfera 

MeHg Efeitos neurotóxicos e teratogênicos neurotóxicos Peixes 

Ni Câncer no sistema respiratório Atmosfera 

Mn Neurotoxicidade Atmosfera e alimentos 

Cirrose hepática 

Pb Ncurotoxicidade Atmosfera e alimentos 

so2 Toxicidade ao Sistema respiratório Atmosfera 

?articulados Toxicidade ao Sistema respiratório Atmosfera 
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