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RESUMO 

As metodologias de análise de risco ambiental fornecem informações fundamentais na avaliação e 

gerenciamento de impactos e passivos ambientais. No campo toxicológico, consiste na determinação de um 

índice numérico que relaciona a concentração de um contaminante em um compartimento ambiental (solo, água, 

sedimentos, ar, biomassa etc.) e os seus potenciais efeitos à saúde, através da integração de dados de exposição e 

toxicológicos. Este trabalho objetiva contribuir para a disseminação de metodologias baseadas no risco, 

apresentando o exemplo de um caso real de contaminação mercurial em Desocberto-MG. Assim, buscou-se 

determinar os riscos à população a partir da exposição aos teores anômalos de mercúrio no solo local e na água 

que era utilizada para abastecimento público e avaliar a aplicabilidade de uma ferramenta internacional simples e 

gratuita através da análise do risco de um caso real de contaminação mercurial no município de Descoberto –

MG. Utilizou-se, para isso, o freeware para cálculo de risco e níveis seguros de contaminantes, disponibilizada 

pela USEPA. Conforme esperado, não se encontrou risco significativo para exposição ao solo; para a água, 

todavia, os índices de risco atingiram 4,77, indicando que o manancial afetado não deve ser utilizado para 

abastecimento público, embora se trate de uma análise preliminar e conservadora e não se disponha de série de 

dados atualizada e suficiente das concentrações de mercúrio na água. A metodologia da USEPA e a ferramenta 

disponibilizada pela agência apresentaram potencial para ser aplicada em estudos preliminares de risco no Brasil, 

com cuidados adicionais na adoção de parâmetros específicos de campo quando disponíveis. Contribui, assim, 

para facilitar o emprego dessas metodologias tipicamente complexas e onerosas mesmo em casos de menor 

disponibilidade de recursos, acompanhadas pelo uso de considerações conservadoras, baseadas nos princípios de 

screening e da precaução. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A análise de risco toxicológico à saúde humana se constitui em uma metodologia moderna e tecnicamente 

defensável para a avaliação de impactos ambientais e o gerenciamento de contaminações. Ao permitir a 

comparação entre a presença real ou hipotética de determinado contaminante em um meio e os seus potenciais 

efeitos à saúde humana (CASTILHOS et al., 2005), na presença de um cenário viável de exposição, fornece uma 

ferramenta não só para a determinação do possível impacto dessa contaminação, como também para o 

estabelecimento de níveis do contaminante protetivos à saúde humana, de acordo com as particularidades de 

cada caso, que podem servir como metas de remediação (USEPA, 1989). Também apresenta como 

potencialidade o desenvolvimento de concentrações seguras específicos para cada situação, em detrimento dos 

valores orientadores gerais recomendados pela legislação nacional ou estadual, cujo emprego inevitavelmente 

despreza os efeitos mitigadores ou potencializadores que determinado cenário ambiental específico possa exercer 

sobre a contaminação. Assim, possibilita tanto a priorização da importância e da alocação de recursos financeiros 

para o gerenciamento de múltiplos sítios contaminados quanto a racionalização e maior eficiência no uso desses 

recursos (CASTILHOS et al., 2005), o que é de extrema importância em um cenário de baixa disponibilidade de 

investimentos, como é usual nas ciências que lidam com o meio ambiente. Na área de gerenciamento de recursos 

hídricos pode ser utilizada na avaliação da qualidade da água, de acordo com os usos previstos, e no 

gerenciamento e controle de mananciais, dos serviços de abastecimento público e tratamento e disposição de 

efluentes.  

Segundo Castilhos et al (2005), o risco (toxicológico) pode ser definido como “a probabilidade de que uma 

substância produza algum efeito tóxico a algum ser vivo em específicas condições de uso”. Assim, depende da 



 
 

 

existência de um perigo (um constituinte químico tóxico à saúde humana) em determinado meio, de vias de 

transporte e exposição (inalação, ingestão, contato dermal) viáveis e de receptores reais ou potenciais (indivíduo 

exposto), que juntos constituem os cenários de exposição. A USEPA (1989) sugere que a análise de risco seja 

realizada com as seguintes etapas: coleta e avaliação de dados, avaliação de exposição, avaliação de toxicidade, 

caracterização e quantificação do risco e gerenciamento do risco. O primeiro pode aplicar, a princípio, os dados 

gerados nas etapas de avaliação da contaminação, e, a partir de então, realizar campanhas para levantamento de 

informações adicionais, visando caracterizar a área/cenário de estudo e identificar os agentes tóxicos envolvidos, 

para então estabelecer o modelo conceitual (CETESB, 2006; CASTILHOS et al, 2005). No segundo são 

estabelecidos os cenários de exposição, identificadas as concentrações e quantificada a dose de ingresso do 

agente químico de interesse para cada caminho de exposição (atuais e potenciais), de acordo com as 

características das populações expostas (CETESB, 2006). Na avaliação de toxicidade procura-se identificar os 

efeitos tóxicos dos contaminantes sobre a saúde humana e estimar o aumento da probabilidade de ocorrência de 

efeitos adversos em função das doses de exposição, através de estudos de dose-resposta ou consulta de bases de 

dados, como o Integrated Risk Information System (IRIS), da Agência de Proteção Ambiental Americana 

(USEPA) (CASTILHOS et al, 2005). Na etapa de caracterização do risco, por sua vez, o risco é devidamente 

quantificado para cada caminho de exposição e cada constituinte de interesse (que podem ser cuidadosamente 

agrupados conforme efeitos similares), através da comparação das doses de ingresso com os dados toxicológicos 

(CETESB, 2006). Por fim, o gerenciamento do risco consiste na definição de metas de remediação baseadas no 

risco desejável, protetor à saúde humana, e na escolha da técnica a ser empregada para atingir esse fim, seguida 

pelo monitoramento, ou então na restrição e compatibilização de uso da área contaminada (USEPA, 1989). 

Essa metodologia já vem sendo empregada por diversos órgãos ambientais, como a Agência de Proteção 

Ambiental Americana (USEPA), com foco no gerenciamento de áreas contaminadas, e a Organização Mundial 

de Saúde (WHO), para análise de efeitos de constituintes químicos nos diversos compartimentos ambientais 

(água, ar, solo, biosfera, alimentos) sobre a saúde humana e definição de limites. No Brasil, já foi utilizada pela 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) na determinação de valores orientadores específicos e 

como ferramenta para o gerenciamento de áreas contaminadas, pelo Ministério da Saúde e algumas outras 

agências e empresas. Uma metodologia comumente empregada e bastante consolidada é a “RBCA” (Risk Based 

Corrective Action, comumente pronunciada como “Rebeca”), desenvolvida pela USEPA e pela ASTM 

(American Society for Testing and Materials) na década de 90 para as áreas quimicamente contaminadas 

enquadradas no “Superfund”, principalmente por hidrocarbonetos, e que vem sofrendo diversas adaptações e 

melhoramento ao longo dos anos. Ela divide os estudos de risco em níveis ou estágios de complexidade 

crescente (tier 1, 2 e 3) de acordo com as necessidades de cada caso.  

Um caso de contaminação de grande relevância foi observado no município de Descoberto, na mesorregião 

da Zona da Mata, em Minas Gerais. Após escavações realizadas em um terreno íngreme situado na Bacia do 

Ribeirão da Grama, observou-se o afloramento de mercúrio em sua forma elementar, em quantidades alarmantes. 

Estudos realizados pela Fundação Estadual de Meio ambiente (FEAM), Centro de Desenvolvimento da 

Tecnologia Nuclear (CDTN) e Centro de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), além de diversos outros 

pesquisadores independentes, apontaram para concentrações elevadas do elemento no solo local, acima dos 

valores de intervenção utilizados na época, resultando na interdição de uma área de 8000 m², além da interrupção 

do abastecimento público de água nos municípios de Descoberto e São João Nepomuceno, que captava em um 

ponto a jusante da área contaminada. Os estudos indicaram a origem da contaminação nas atividades minerárias 

de ouro desenvolvidas na bacia no século XIX, demonstrando ainda a possibilidade de outros focos de 

contaminação, com suspeita reforçada pelos altos teores de background encontrados ao longo do vale. Dessa 

forma, observou-se que a principal bacia hidrográfica do município apresentava quantidade anômala do metal 

em seus compartimentos ambientais, o que poderia afetar de alguma forma a saúde dos habitantes locais.  

2. OBJETIVO 

Este artigo tem como objetivo geral contribuir para a disseminação de metodologias de análise de risco 

aplicadas às questões ambientais, de utilidade ao gerenciamento de áreas contaminadas e de recursos hídricos, 

avaliação de impactos ambientais e aos serviços de saneamento e saúde ambiental. Como objetivos específicos, 

pode-se destacar a análise preliminar do risco aos habitantes de Descoberto devido aos altos teores de mercúrio 

nos solos e águas da bacia hidrográfica local e a proposta e análise crítica de uma ferramenta de uso simples para 

gerenciamento de áreas contaminadas baseada nas metodologias da USEPA, para estudos de menor nível de 

complexidade e aprofundamento (tier 1 e, em alguns casos, 2), buscando adaptá-la à realidade brasileira.  



 
 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. ÁREA DE ESTUDO 

Adotou-se como área de estudo toda a região da bacia do Ribeirão do Grama onde se espera encontrar teores 

de mercúrio no solo e na água acima dos valores típicos regionais e dos valores de referência de qualidade, 

incluindo as vizinhanças da área contaminada, a área urbana e os habitantes que recebiam água de abastecimento 

público proveniente do manancial possivelmente contaminado. A figura 1 ilustra a localização do município de 

Descoberto no estado de Minas Gerais, além da posição da bacia e da área de interesse nos limites daquele, com 

destaque para a área interditada e a área urbanizada, e apresenta uma visão de satélite das vizinhanças da área 

contaminada, com destaque para a proximidade do córrego e da propriedade rural.  

Figura 1 – Localização da área com contaminação mercurial em Descoberto - MG 

 

O Ribeirão da Grama é o principal curso d´água da bacia hidrológica e o de maior relevância para o 

município, recebendo contribuição da área contaminada por mercúrio. O ribeirão atravessa a área urbana de 

Descoberto e era utilizado como manancial de abastecimento público. Apresenta uma extensão de 16 km, com 

área de contribuição de cerca de 95 km²; é afluente da margem esquerda do Rio Novo, que por sua vez é afluente 

da margem direita do Rio Pomba, um dos principais cursos d’água da Bacia do Paraíba do Sul. A encosta na qual 

se observou o afloramento de mercúrio é drenada por um pequeno curso d’água conhecido popularmente como 

Córrego Rico, afluente da margem esquerda do Ribeirão da Grama, com vazão estimada de 30 m³/hora (FEAM, 

CDTN, CPRM, 2006). As águas superficiais da bacia local são utilizadas para recreação, pesca, dessedentação 

de animais e irrigação artesanal, além de ter ocorrido abastecimento público até 2002 das cidades de Descoberto 

e São João Nepomuceno a partir de um ponto de captação no Ribeirão da Grama a 5 km a jusante da área 

contaminada, no qual já se verificou teores de mercúrio acima dos valores considerados protetivos à saúde 

humana (FEAM, CDTN e CPRM, 2006; ALEXANDRE, 2006). As comunidades rurais, por sua vez, utilizam 

águas de nascentes como solução individual de abastecimento, inclusive a família residente nas proximidades da 

área contaminada, que captava em um ponto a montante dessa (FEAM, CDTN e CPRM, 2006). Já as águas 

subterrâneas se apresentam em um sistema aquífero composto, granular nas camadas superiores e fraturado a 

maiores profundidades, já na rocha matriz, a profundidades maiores do que aquelas nas quais se observou 

presença de mercúrio (FEAM, CDTN e CPRM, 2006).  

A vegetação natural da região de Descoberto, como da Zona da Mata, pertence ao bioma da Mata Atlântica 

que, no passado, predominava em toda a região, mas que agora se encontra restrita às regiões regularizadas pelo 

Código Florestal e à Reserva Biológica da Represa da Grama. Em relação ao uso e ocupação do solo, pode-se 

destacar como atividade predominante a pecuária leiteira, com ocorrência difusa de avicultura e suinocultura de 

subsistência e agricultura familiar de milho, feijão, café, arroz, cana-de-açúcar, mandioca, batata e hortaliças; há, 

também, significativa atividade minerária para extração de bauxita (FEAM, CDTN e CPRM, 2006), e uma área 



 
 

 

urbanizada na porção centro-sul do município e da bacia, a jusante da área contaminada. Atualmente, o 

município conta com certa de 5000 habitantes.  

As campanhas de investigação ambiental da FEAM, CDTN e CPRM (2006), realizadas entre 2002 e 2004, 

encontraram teores no solo da área contaminada variando entre 0,2 a 8826 mg/kg de mercúrio total, com média 

em 980 mg/kg e considerando o valor de 512 mg/kg como o mais representativo. Nos anos seguintes, outros 

pesquisadores realizaram estudos de concentração na área; Durão (2010) encontrou concentrações na faixa de 

0,0371 – 161 mg/kg para as amostras de solo coletadas, enquanto que Oliveira (2013) obteve valores entre 0,03 e 

16,55 mg/kg. Outro resultado de destaque foram os teores anômalos de mercúrio no solo da bacia do Ribeirão do 

Grama, em valores médios de 0,3 mg/kg (FEAM, CDTN & CPRM, 2006), superiores aos números típicos da 

região e aos valores de referência de qualidade do solo (0,05 mg/kg) propostos pela DN COPAM 166/2011, e 

apenas um pouco inferiores ao valor de investigação (0,5 mg/kg) da DN COPAM/CERH nº 02/2010. Outros 

pesquisadores também encontraram valores dessa ordem de grandeza para o background local, oscilando entre 

0,03 e 0,55 mg/kg. Já para a água do rio, foram encontradas concentrações acima dos valores orientadores de 

qualidade da água de abastecimento público nas análises da COPASA, inclusive no ponto de captação. Alguns 

anos após a realização destas análises, da interrupção do abastecimento e da construção dos sistemas de 

contenção de águas pluviais a montante da área contaminada, novos valores elevados foram encontrados por 

Alexandre (2006), de 2,8 μg/L no mesmo ponto, e Tinôco et al. (2007), variando entre  0,2 a 2,1 ao longo de 

vários pontos nos cursos d’água da bacia a jusante da área contaminada.  

3.2. LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DE DADOS SECUNDÁRIOS, DEFINIÇÃO DO MODELO E 

ANÁLISE DE TOXICIDADE 

Como o estudo em questão objetiva a realizar uma análise de risco simples (nível 1-2) e de baixo custo, e 

como a área contaminada em Descoberto já foi intensivamente estudada por outros pesquisadores, no que diz 

respeito aos níveis de concentração mercurial e parâmetros que influenciam na sua interação com o solo, não foi 

realizado nenhum ensaio de campo ou análise laboratorial para a geração de dados primários. Os parâmetros 

foram obtidos a partir dos dados levantados nas publicações da FEAM, CNEN e CPRM (2002-2006), Alexandre 

(2006), Durão (2010) e Oliveira (2013), além de bases de dados da Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos (USEPA) e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). 

Para o meio contaminado, considerou-se as concentrações de 0,3 mg/kg de mercúrio no solo encontradas 

como background local (FEAM, CDTN & CPRM, 2006) e de 2,8 μg/L na água de abastecimento público, caso 

ela ainda fosse captada no manancial possivelmente contaminado, considerando conservadoramente que esse 

valor é representativo e se manteria ao longo de todo o período de exposição (tempo de vida dos residentes). 

Para o solo, Durão (2010) encontrou predominância do mercúrio na forma inorgânica oxidada, como o mercúrio 

inorgânico (Hg2+), com um bom potencial de adsorção e propiciando mobilidade reduzida para o contaminante; 

no entanto, também de forma conservadora, considerou-se mercúrio na forma elementar com maior mobilidade e 

potencial para se volatilizar. Os ensaios realizados pela FEAM, CDTN e CPRM (2006) observaram que a 

contaminação encontra-se retida na camada superficial do solo para a maioria das amostras, até 

aproximadamente 50 cm de profundidade, e considerou-se que no solo da bacia a contaminação apresentou 

distribuição vertical similar. 

Existem diversas metodologias para cálculos dos índices de risco e dos níveis aceitáveis ou metas de 

remediação com base no risco, com parâmetros de entrada e procedimentos similares. Como as equações 

utilizadas com esse fim são bastante elementares, assim como o são as estimativas dos fatores de transporte 

intermeio (fator de volatilização, fator de emissão de partículas...), uma metodologia barata e rápida é realizar as 

operações em planilhas de cálculo eletrônico. A USEPA também disponibiliza, em sua página virtual, 

calculadora de risco baseada na metodologia RBCA, voltada principalmente para definição de níveis de 

“screening” (com foco nas áreas do programa Superfund), com base de dados toxicológicos atualizados 

constantemente e de valores regionais/climáticos representativos para os parâmetros do meio, além de permitir a 

inserção de valores específicos de campo. No Brasil, é notável a existência de planilhas de análise de risco 

desenvolvidas pela CETESB, com base de dados embutida e configurável e com metodologia semelhante às 

propostas pela USEPA em seus manuais e guias técnicos. Existem, ainda, vários softwares voltados para esse 

fim, como o RBCA Toolkit for Chemical Releases (Groundwater Services INC), Risk Workbench (Scientific 

Software Group), CSOIL 2000, SADA (University of Tenessee Research Corporation) e a TRIM (Total Risk 

Integrated Methodoly, USEPA), sendo os dois últimos com licença aberta, e muitos guias metodológicos, como 

os da USEPA e da Organização Mundial de Saúde (WHO Human Health Risk Assessment Toolkit: Chemical 



 
 

 

Hazards). O presente estudo foi embasado nas metodologias original da USEPA (1989) e “RBCA”, fazendo uso 

da ferramenta da USEPA “RSL Calculator” para cálculo dos índices de risco e níveis seguros de contaminantes 

com dados específicos de campo, buscando analisar a aplicabilidade desse freeware à realidade brasileira.   

Para a avaliação de toxicidade desenvolvida neste trabalho, optou-se por empregar apenas os dados das bases 

toxicológicas da USEPA (IRIS - Integrated Risk Information System) e da CETESB, nesta ordem de prioridade. 

Para o mercúrio metálico, os estudos avaliados pela IRIS observaram efeitos adversos por via de inalação, com 

LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level, isto é, a menor dose avaliada de um constituinte químico para a 

qual se observam o desenvolvimento de efeitos adversos, tóxicos) de 0,025 mg/m³, resultando em concentrações 

de referência (RfC) de 3E-04 (0,0003) mg/m³ar, com fator de incerteza de 30 e modificador de 1 (USEPA, 1995). 

As pesquisas foram realizadas para cenários de exposição ocupacional, mas se espera refletir bem ou de forma 

conservadora a realidade do cenário em questão. Não foram avaliadas as doses de referência (RfD), para 

ingresso oral, por parte da agência, devido à baixa toxicidade do mercúrio metálico por essa via, já que apenas 

uma pequena fração (0,01%) é absorvida pelo trato gastrointestinal (WHO, 2003). A CETESB apresentou 

valores orientadores com base no risco para o mercúrio, com ingresso diário tolerável (TDI, via de ingestão, 

similar às RfD) de 6,1E-4 mg/kgcorporal/dia. Esse valor é próximo da dose de referência do IRIS para mercúrio 

inorgânico (cloreto de mercúrio II), de 3,0E-04 mg/kg/dia (com fator de incerteza de 1000), de forma que essa é 

outra consideração conservadora, já que esse composto é muito mais facilmente absorvido pela ingestão, 

comparado ao Hg
0
. Em relação à via de absorção por contato dérmico, já foi observado efeito de irritação na pele 

e mucosas, mas com ação limitada para compostos do metal na forma elementar, para o qual esta via contribui 

com 2,6% do ingresso total após exposição ao vapor de mercúrio (em comparação a 97,4% por inalação) 

(HURSH et al., 1989; apud WHO, 2003). Já para sais de mercúrio (forma inorgânica) foram observados efeitos 

tóxicos em animais após exposição dermal (WHO, 2003). A agência também classificou o mercúrio elementar 

como não carcinogênico em humanos (grupo D), já que os estudos comparados não conseguiram estabelecer 

nenhuma relação entre a inalação de vapor de mercúrio e o aparecimento de cânceres (USEPA, 1995). De forma 

a reduzir a influência da via de ingestão e contato dérmico na determinação do risco, tendo em vista que não 

apresentam importância significativa para o ingresso de mercúrio no organismo, segundo os conhecimentos da 

toxicocinética (WHO, 2003), foram adotados fatores de biodisponibilidade reativa e absorção dérmica reduzidos 

(0,2 e 0,1, respectivamente). O primeiro indica a disponibilidade do contaminante presente no meio para os 

organismos; por exemplo, um metal fortemente adsorvido pelo solo pode apresentar baixa biodisponibilidade, 

enquanto que livre em solução na água pode ser mais facilmente assimilado; já o segundo representa a fração da 

massa de contaminante em contato com a pele que é efetivamente absorvida pelas estruturas do órgão. 

3.3. AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 

O primeiro procedimento para a avaliação da exposição foi determinar todos os cenários de exposição 

possíveis para o perigo que se deseja avaliar, identificando a fonte de contaminação e o meio contaminado, as 

vias de exposição viáveis e os receptores reais e potenciais nos pontos de exposição. No caso, buscou-se avaliar 

o risco à saúde da população de Descoberto exposta aos altos níveis de background de mercúrio no solo e ao 

consumo da água de abastecimento público que sofria influência da área efetivamente contaminada. Para o 

primeiro meio não se esperava encontrar risco para a população, por ser bastante inferior aos valores de 

intervenção. 

Para calcular o risco associado às vias por inalação de vapores e particulado respirável foi necessário 

determinar os fatores de transporte intermeio. Existem diversos modelos para a estimativa desses fatores; alguns 

dos mais aplicados nas metodologias de análise de risco da USEPA foram apresentados em alguns guias técnicos 

publicados por esse órgão, como Soil Screening Guidance (USEPA, 1996) e Supplemental Guidance for 

Developing Soil Screening Levels for Superfund Sites (USEPA, 2002). A emissão de partículas respiráveis 

(PM10) de solo para a atmosfera pode ser calculada pelo fator de emissão de particulados (PEF), que varia de 

acordo com o mecanismo atuante, sendo a força do vento o principal mecanismo para o cenário de estudo. Outro 

fator intermeio de importância para exposição em solo contaminado por mercúrio é o fator de volatilização, que 

pode ser determinado por dois modelos distintos, considerando fonte infinita ou finita, sendo a última aplicável 

para os casos em que a profundidade da área contaminada possa ser estimada com precisão (USEPA, 2002). Para 

este estudo, será emprego o modelo de massa finita, já que o mercúrio se concentrou predominantemente nos 50 

centímetros superiores da camada de solo. As formulações matemáticas para cálculo desses fatores, nos dois 

casos mencionados, encontram-se apresentados no guia técnico da ferramenta, conforme publicado em 2017 pela 

USEPA e constante nas referências bibliográficas ao final deste artigo.  



 
 

 

Depois de identificar os cenários e os caminhos de exposição, torna-se necessário quantificar as doses de 

ingresso para cada via, usualmente em relação à dose administrada (CASTILHOS et al., 2005). Todavia, para as 

vias de ingestão e contato dérmico, buscou-se corrigi-las para a dose absorvida, de forma a evitar superestimação 

excessiva do risco por essas vias, garantindo a coerência com os princípios da toxicocinética. Para os cálculos 

daquela são utilizados os parâmetros exposicionais, divididos em três categorias: relacionados ao composto 

químico, ao período de exposição e às populações (CETESB, 2006). A formulação genérica para cálculo do 

ingresso é apresentada na equação 1, na qual “C” representa a concentração de contaminante no meio, “IR” a 

taxa de contato com o meio, “ED” a duração da exposição, “EF” a frequência de exposição, “BW” o peso 

corporal e “AT” o tempo médio de exposição (CETESB, 2006). 

I [
mg

kg.dia
] = C [

mg

kg
ou

mg

L
]* 

IR [
kg

dia
ou

L

dia
]*EF[

dias

ano
]*ED[anos]

BW [kg]*AT[dias]
                    Equação 1 

As doses de ingresso foram calculadas implicitamente através da ferramenta empregada para execução deste 

trabalho, já na formulação do risco e dos níveis seguros de contaminante, discutidos nos tópicos 3.4 e 3.5. Os 

valores dos parâmetros de exposição foram obtidos de bases de dados da CETESB (2001 e 2006) e da USEPA 

(2002). 

3.4. QUANTIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE RISCO 

A partir dos dados toxicológicos do composto de interesse e das doses de ingresso para cada via do cenário 

de exposição pode-se calcular os índices de risco (THQ). Esses são um dos principais produtos das metodologias 

de análise de risco toxicológico, permitindo comparar os efeitos da contaminação ao seu potencial de causar 

prejuízos à saúde dos receptores (reais ou potenciais). Os índices de risco foram calculados através do freeware 

USEPA’s RSL Calculator, no qual o índice é oferecido como informação adicional à determinação dos “RBSL”, 

através de inserção dos teores atuais ou hipotéticos de contaminação nos compartimentos ambientais afetados. 

Conforme apresentado no tópico 3.2, o mercúrio não é classificado como cancerígeno em humanos. Dessa 

forma, foi calculado apenas o risco não carcinogênico, através da razão entre a dose de ingresso e a dose de 

referência (equação 2) ou pela razão entre a concentração no ar respirável pela concentração de referência 

(equação 3), no caso da via de inalação (CETESB, 2006). Assim, quando o índice é superior à unidade, tem-se 

que o ingresso é superior ao limiar considerado seguro, e existe risco à saúde humana.  

Riscoingestão e cutâneo (THQ) = 
Dose de ingresso

Dose de referência
              Equação 2 

Riscoinalação(THQ) = 
Concentração no ar respirável

Concentração de referência
             Equação 3 

Para os efeitos não carcinogênicos, o risco fornece um valor numérico a partir da comparação do ingresso (da 

dose absorvida ou administrada) ao longo de um período de tempo com a dose de referência (RfD); quando o 

primeiro excede a segunda, o risco é maior que 1 e existe a chance de ocorrem efeitos adversos sobre a 

população exposta (CETESB, 2006). De acordo com Castilhos (2005), o perigo não cresce linearmente com a 

aproximação da dose de ingresso com a dose de referência, devido à aplicação dos fatores de incerteza e às 

mudanças de inclinação nas curvas de dose-resposta, de forma diferente da qual ocorre com o risco. 

Após o cálculo e a avaliação do índice de risco em cada via de exposição, é importante sumarizar os 

resultados para cada cenário, geralmente somando-se os valores individuais de cada via que resulte em efeitos 

nos mesmos sistemas do organismo (CETESB, 2006; USEPA, 2017).  

3.5. DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS ACEITÁVEIS COM BASE NO RISCO 

Além de verificar a existência e magnitude do risco que um meio contaminado pode trazer às populações 

expostas, as metodologias de análise de risco propostas pela USEPA permitem, também, identificar os níveis 

específicos de concentração de contaminantes no meio considerados seguros, isto é, que não resultem em risco 

para os usos e cenários de exposição previstos do meio investigado. Dependendo do grau de detalhamento dos 

estudos, esses níveis seguros, quando inferiores aos de contaminação observados para o meio, podem servir, 

também, como metas de remediação com base no risco (MRBR), isto é, níveis desejáveis até os quais se deseja 

recuperar para eliminar os riscos, permitindo racionalizar a aplicação de recursos por meio tecnicamente 

defensável. Assim, evita o surgimento de custos elevados que inviabilizem a obra e permite a proteção adequada 

da saúde humana, além possibilitar o gerenciamento de um maior número de problemas. A equação 4 apresenta a 

formulação matemática genérica para a determinação dos níveis de exposição aceitáveis, no caso de compostos 



 
 

 

não cancerígenos, em que E representa a taxa de exposição (relacionada à aplicação dos fatores de exposição 

descritos no tópico 3.3) e RBEL é o nível de risco aceitável para a exposição (CETESB, 2006). 

RBEL= 
THQ*RfD

E
                 Equação 4 

Como o nível de exposição difere da concentração efetiva no meio, pode-se considerar que as metas de 

remediação podem ser superiores ao primeiro, devido à atenuação natural associada ao caminho de transporte e 

exposição. De acordo com norma ASTM RBCA Standard, os padrões de remediação variam de acordo com o 

nível (tier) do modelo de análise de risco adotado; no nível 1, tem-se os níveis de screening baseados no risco 

(RBSL, ou simplesmente SL), obtidos a partir da aplicação dos fatores de atenuação natural de transporte 

intermeio sobre os RBEL; já no nível 2, tem-se as metas de remediação baseadas em risco (MRBR) 

propriamente ditas (ou Site-Specific Target Level, SSTL), com o emprego dos fatores de atenuação do transporte 

lateral (intrameio), e de maior aplicabilidade prática.  

A calculadora da USEPA foi proposta, principalmente, para os níveis de “screening” com base no risco 

(RBSL), mas, a partir da aplicação de parâmetros específicos de campo e analisando a influência dos fatores de 

atenuação do transporte lateral (podendo aplicá-la, por exemplo, nos níveis de risco desejável, inferiores ao 

padrão unitário na mesma proporção dos efeitos da atenuação lateral), pode ser aplicada para o cálculo das metas 

de remediação, quando não se dispõe de recursos suficientes para utilizar ferramentas de análise mais 

sofisticadas (USEPA, 2017). Assim, foram calculados também os níveis aceitáveis de contaminação para um 

risco máximo de “1” para o cenário de exposição considerado, com fins de comparação. A USEPA (2002) 

sugere uma série de equações específicas para o cálculo dos níveis de screening para cada via de ingresso, por 

receptor, a partir de fatores relacionados ao constituinte de interesse (concentração no meio, dose de referência, 

constante de Henry...), às vias de transporte (volatilização, emissão, lixiviação...) e de exposição e aos receptores 

reais ou potenciais.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com o alcance proposto para esse artigo, foi construído um cenário de exposição para o risco que 

possíveis residentes de Descoberto poderiam sofrer através da contaminação do solo (devido ao background 

elevado para o município de Descoberto) e da água de consumo, quando essa era captada no Ribeirão da Grama, 

ou considerando a hipótese em que a medida de interrupção do abastecimento e mudança do manancial não 

tivesse sido adotada. Neste cenário, foi considerada a exposição contínua ao mercúrio presente no solo nas 

concentrações de background definidas para a área, cujo principal via de exposição seria a inalação dos vapores 

de Hg
0
 volatilizados a partir do solo; embora não se espere risco por esse cenário, objetiva-se determinar os 

níveis de segurança para esse uso (residencial). Já para a água de consumo considerou-se os valores mais 

elevados encontrados, para residentes urbanos ao longo de toda a vida. Cabe ressaltar que se trata de uma 

avaliação muito conservadora, já que esse número pode ter ocorrido apenas nos períodos de chuva mais intensa, 

não refletindo as condições reais em uma escala temporal mais longa ou após concentração na calha de captação. 

Não foi considerado exposição através da água subterrânea, já que os estudos não encontraram concentrações 

significativas de mercúrio nestas e não foi observado seu uso nas vizinhanças da área contaminada.  

Foi adotado, de forma conservadora, que os residentes (adulto (60 kg) e criança (15 kg)) teriam contato 

contínuo com o solo “contaminado” em uma frequência média de 350 dias por ano, durante 24 horas por dia 

(ET), ao longo de toda a vida (6 e 58 anos), com taxa de ingestão de solo de 300 e 150 mg/dia. Para os níveis de 

risco de screening da água de abastecimento público, com a concentração conservadora de 2,8 ug/L medida no 

ponto de captação na época de desenvolvimento dos estudos de investigação pelos órgãos ambientais e por 

Alexandre (2006), considerou-se ingestão de 1 e 2 L/dia para criança e adulto, respectivamente, ao longo de 350 

dias por ano por 6 e 58 anos, com evento de contato dermal de 0,54 e ,71 horas/dia.  

Os índices de risco toxicológico não carcinogênico calculados neste trabalho encontram-se apresentados na 

tabela 1, assim como a concentração máxima de mercúrio que não resultaria em risco para cada cenário 

considerado. Os valores fora dos parênteses representam a o risco considerando mercúrio na forma elementar, 

enquanto que dentro dos parênteses representam o risco considerando mercúrio oxidado. Apesar de os teores de 

background de mercúrio na bacia do Ribeirão da Grama (0,3 mg/kg) serem superiores aos valores usuais para a 

região como um todo e também aos valores de referência de qualidade do solo estaduais (0,05 mg/kg, constante 

à DN COPAM 166/2011), indicando a possível ocorrência de transporte da contaminação por dispersão 

atmosférica, foi confirmado que esses não resultam em risco significativo em qualquer cenário de ocupação. 



 
 

 

Tabela 1 – Níveis de risco e de screening para o cenário proposto 

Cenário Risco Nível 

aceitável 

Receptor Meio Concentração  Ingestão Contato 

Dérmico 

Inalação Total RBSL 

 

Residente 

(criança) 

Solo 0,3 mg/kg 0,0019 0,0015 0,0054 0,0088 34,3 mg/kg 

 Água de 

abastecimento 

2,8 μg/L 

Hg
0 
/(Hg

2+
) 

0,293 

(0,597) 

0,001 

(0,03) 

4,47/0 4,77 

(0,63) 

0,587 μg/L 

(4,47) μg/L  

 

        

Residente 

(adulto) 

Solo 0,3 mg/kg 0,0002 0,0002 0,0054 0,0058 51,7 mg/kg 

 Água de 

Abastecimento 

2,8 μg/L 

Hg
0 
/(Hg

2+
) 

0,147 

(0,224) 

0,001 

(0,02) 

4,47/0 4,62 

(0,25) 

0,606 μg/L 

(11,4) μg/L 

 

 

No entanto, observa-se que para a criança residente em condições de background, cenário no qual foi 

considerada exposição permanente e contínua ao meio contaminado, o teor máximo de mercúrio no solo que não 

resulte em risco seria de 34,3 mg/kg, enquanto que para o adulto seria de 51,7 mg/kg. Dessa forma, o uso 

residencial jamais poderia ser permitido nas condições atuais da área contaminada de Descoberto, em que as 

concentrações atingem valores bastante superiores em alguns pontos (média de 512 mg/kg, nos estudos da 

FEAM, CNEN e CPRM, 2006, e até 161 mg/kg em Durão, 2010), embora a maior parte do solo apresente níveis 

menores do que os RBSL calculados. Felizmente, a região não está localizada em área potencial para esse tipo de 

uso, bastante distante das manchas urbanas. De toda forma, percebe-se que se esses níveis de contaminação 

ocorressem em área com ocupação residencial, haveria a possibilidade do surgimento de problemas muito mais 

graves do que os encontrados, servindo como alerta para os riscos de ocupação de áreas potencialmente 

contaminadas sem a realização de estudos ambientais.  

O resultado de RBSL para esse cenário está de acordo com os valores orientadores de intervenção da 

deliberação normativa COPAM/CERH 02/2010 para uso residencial, de 36 mg/kg, com diferença justificável 

frente à ordem de grandeza esperada para as incertezas, e buscando proteger o receptor mais sensível (criança). 

Já para o uso agrícola, que ocorre em parte da área rural de Descoberto, a legislação estadual, assim como a 

nacional, propõe valor de intervenção de 12 mg/kg, já que envolve o consumo de produtos cultivados no solo; 

como não condiz com os objetivos deste trabalho, não foram calculados os riscos para esse cenário, mas se 

espera que também sejam insignificantes, uma vez que a concentração fora da área contaminada está bem abaixo 

do permitido pela legislação, enquanto que dentro da área não há e não é permitida a agricultura, já que se 

encontra interditada pela FEAM. Porém, sabe-se que as interações do contaminante com o meio e os caminhos 

de transporte e de exposição variam em cada caso, sendo importante considerar o mais restritivo para a 

construção dos valores orientadores generalistas da legislação; em outros cenários ou regiões do estado de Minas 

Gerais, poder-se-ia encontrar valores máximos de concentração que não apresente risco à saúde humana 

superiores ou mesmo inferiores (menos provável) aos da legislação. Através dessa comparação, pode-se perceber 

a potencialidade de se aplicar técnicas de avaliação baseada no risco para a obtenção dos limites de 

contaminação mais realistas para as especificidades de cada cenário. 

Já em relação à água de abastecimento, obteve-se um risco total de 4,77 para a criança e 4,66 para o adulto, 

dos quais 4,47 era apenas pela via de inalação, possivelmente superestimada, já que se considerou volatilização 

constante ao longo de todo o tempo médio de exposição. Esses valores, apesar de serem resultados de uma 

análise preliminar e simplificada, poderiam ser somados aos resultados de risco na exposição ao solo, por se 

tratar do mesmo receptor, embora os últimos sejam insignificativos frente aos valores da exposição à água. 

Como RBSL, foi encontrado 0,6 μg/L, inferior ao valor orientador de 1 μg/L da Portaria 2914 do Ministério da 

Saúde e de 6 μg/L da Organização Mundial de Saúde para mercúrio inorgânico, os quais possivelmente são mais 

confiáveis, por ter sido originado de estudos mais detalhados de exposição. A principal incerteza que gerou essa 

divergência nos níveis aceitáveis de mercúrio na água diz respeito à via de exposição e a forma predominante do 



 
 

 

mercúrio, uma vez que os órgãos de saúde consideram apenas a via de ingestão para o mercúrio inorgânico 

(incluindo os sais de mercúrio II e III), enquanto que nesse trabalho consideraram-se os usos diversos da água de 

abastecimento e a volatilização e posterior inalação do mercúrio elementar (HG
0
), uma via menos usual, já que 

se espera a sua oxidação. De fato, ao se considerar o mercúrio totalmente na forma oxidada (Hg
2+

), o risco se 

reduziria para 0,6 (inexistente) no receptor mais sensível, 91% pela via de ingestão, com concentrações seguras 

até 4,5 μg/L, de acordo com os valores orientadores mundiais e os princípios toxicológicos. Cabe ressaltar, 

ainda, que não se sabe se os valores utilizados são representativos para a concentração de mercúrio nas águas 

onde era realizada a captação; embora tenham se apresentado em valores similares nos estudos da FEAM (2002), 

Alexandre (2006) e Tinôco et al. (2010), não se dispõe de valores mais atualizados. Também não se pode afirmar 

que o valor se manteria no nível de 2,8 μg/L ao longo de todo o período de exposição (tempo de vida dos 

residentes), já que os metais dissolvidos em águas apresentam ampla variação temporal; de fato, estudos 

realizados por Tinôco et al. (2010) encontraram concentração de 0,2 μg/L a 2,1 μg/L em 2007, inclusive no 

ponto avaliado no estudo de Alexandre (2006), cujos resultados foram utilizados neste trabalho, ressaltando o 

caráter conservativo desse estudo. A favor da segurança, no entanto, sugere-se considerar a abordagem mais 

conservadora. Assim, conclui-se que a medida de interrupção do abastecimento foi adequada e que, para 

reabilitação do manancial a esse uso, devem ser realizados estudos ambientais e monitoramento minucioso das 

concentrações de mercúrio nas suas águas, de forma a confirmar a eficácia das medidas de 

contenção/remediação e a ausência de risco aos consumidores. 

Pode-se observar que, em concordância com os conhecimentos da toxicologia, a via de inalação foi o 

caminho de ingresso predominante, em ordem de grandeza bastante superior às vias de ingestão e contato 

dérmico, por ser a principal via através da qual o mercúrio elementar é absorvido pelo organismo. Já pera o 

mercúrio inorgânico, observou-se o predomínio por ingestão. Pode-se verificar, também, que as incertezas 

existentes nessa análise de risco estão associadas, basicamente, aos cenários de exposição, às taxas de 

transferência dos contaminantes entre os diferentes compartimentos ambientais e aos dados toxicológicos do 

mercúrio. A CETESB (2006) destaca que o número de incertezas é indiretamente proporcional ao conhecimento 

dos cenários estudados, requerendo a aquisição de novos dados quando se torna necessário reduzi-las. De acordo 

com a agência, uma abordagem conservadora, com a aplicação de fatores de segurança, é importante para evitar 

a subestimativa dos riscos e a adoção de medidas incorretas que ameacem a saúde da população. 

5. CONCLUSÕES 

Neste contexto, a ferramenta disponibilizada pela USEPA e aplicada neste trabalho (RSL Calculator) foi 

suficiente para o nível de abordagem e complexidade do problema, utilizando relações consolidadas para cálculo 

do risco e dos RBSL e permitindo boa aproximação com as condições específicas dos cenários estudados, 

através da modificação dos parâmetros de entrada (exposicionais, de transporte e toxicológicos) para valores de 

campo. Também possibilita a construção de um bom número de cenários de exposição e apresenta uma base de 

dados toxicológicos/físico-químicos extensa e constantemente atualizada. Os resultados ficaram de acordo com o 

esperado, a partir da revisão bibliográfica, e as incertezas encontradas transcendem a ferramenta utilizada. 

Assim, foi observado um bom potencial para emprego em procedimentos mais simples de análise de risco (de 

tier 1 e, em alguns casos, de tier 2), ideal para a obtenção de informações de screening a respeito do risco de 

determinado evento de contaminação química do meio ambiente e das concentrações seguras. No entanto, em 

cenários mais complexos ou que requeiram simulação avançada de transporte lateral intermeio dos agentes 

químicos de interesse para estimativa da exposição em pontos potenciais, torna-se necessário o emprego de 

ferramentas mais robustas, ou a sua conciliação com outros procedimentos que visem a atender essas limitações 

(por exemplo, estudos de transporte para estimativa da concentração em determinado ponto de exposição 

potencial, seguido pelo emprego desta na calculadora de risco com o resultado encontrado). Por fim, cabe 

ressaltar que seria ideal a elaboração de ferramenta/software similar com metodologia e base de dados adaptada 

e específica às condições nacionais/estaduais, permitindo a redução de incertezas; a CETESB, por exemplo, 

desenvolveu planilhas eletrônicas com base de dados para o estado de São Paulo, e com opção de inserir valores 

de campo. Na sua ausência ou para usuários menos avançados de metodologias de risco, no entanto, a utilização 

minuciosa da calculadora da USEPA com parâmetros específicos ou programação em planilhas de cálculo 

eletrônico já é suficiente para uma série de aplicações de análise de risco no âmbito nacional. 

As metodologias de análise de risco ambiental são bem consolidadas e tecnicamente defensáveis, 

apresentando resultados favoráveis e auxiliando muito o gerenciamento da contaminação e a avaliação de 

impactos. Através de uma série de procedimentos comuns e critérios similares, podem ser aplicadas às mais 



 
 

 

diversas situações e cenários, em diferentes níveis de complexidade, observando sempre as especificidades de 

cada caso. É, ainda, uma tecnologia recente e que apresenta vasto potencial de estudo e desenvolvimento, 

permitindo também melhorar o conhecimento de diversos fenômenos, interações e aspectos ambientais. Como a 

análise de risco é uma ferramenta que fornece informações de grande relevância tanto para a avaliação de 

impactos ambientais como para o gerenciamento de áreas contaminadas, recomenda-se que seu uso seja cada vez 

mais difundido no país, de forma a favorecer o gerenciamento integrado dos passivos existentes no território 

nacional e proteger a saúde dos seres humanos e a funcionalidade dos ecossistemas.  

Futuramente, serão publicados resultados mais detalhados com análise do risco oferecido pela área 

efetivamente contaminada em Descoberto e análise das medidas de controle e remediação cabíveis para a sua 

redução. 
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