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Resumo 
A contaminação do ar por poluentes particulados, como os metais pesados 
mostram a toxidade e a agressividade da ação antrópica no meio físico e suas 
consequências para a saúde humana. A crescente presença dos metais pesados 
no meio ambiente pode ser atribuída aos impactos das atividades humanas. Um 
dos pontos mais afetados é o ar atmosférico, necessário para existência de vida 
no Planeta. Entretanto os estudos dos metais pesados são de extrema importância 
na avaliação de suas condições físicas, determinando a periculosidade desse 
agente contaminador. A partir da década de 70 e 80 as atividades industriais 
expandiram-se de forma rápida e desordenada, criando parques industriais nos 
municípios de Três Marias, Pirapora, Várzea da Palma e Bocaiúva, diante da 
pressão exercida pela expansão de tais atividades, aliado à falta de um Plano 
Diretor e leis de proteção ambiental efetivas, possibilitou impactos negativos no 
meio ambiente e nas populações, colocando-os em risco permanente. Este 
trabalho apresenta um estudo dos níveis de contaminação por metais pesados, no 
qual se avalia a relação destes elementos com tais atividades industriais, 
(produção Fe-Si e Si - Ferro-Sílico e Silício Metálico), pois estas representam as 
principais fontes de poluição localizadas nas cidades de Pirapora e Várzea da 
Palma; essa área, objeto da investigação destacou-se pela ausência de uma 
política ambiental eficaz, nota-se desde a instalação das indústrias diretamente à 
margem dos rios e pelo não tratamento dos efluentes gerado pelas mesmas. A 
contaminação do sistema hídrico e atmosférico devido à influência dos poluentes 
industriais evidência a necessidade da implantação de um programa de 
monitoramento com o objetivo de controlar a evolução, dos metais na água e no 
ar; desenvolver projetos de ação para recuperação e preservação desses 
ambientes. Priorizando a saúde humana e a biodiversidade.  
Palavras chave: Metais pesados, Poluição atmosférica, Saúde humana. 

___________________________________________________________________ 
 
INTRODUÇÃO 
 
Durante as décadas de 70 e 80 seis grandes indústrias para produção Si e Si-Fe compostos 
e ligas, foram implantadas nos distritos indústrias de Pirapora e Várzea da Palma. 
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A área de estudo está localizada dentro do distrito municipal de Pirapora e Várzea da 
Palma, na margem direita do rio São Francisco e na margem esquerda do rio das Velhas, 
tendo como cobertura vegetal às várias fitofisionomias do Bioma Cerrado.  
 
A área da pesquisa está delimitada pelas coordenadas UTM 52000E/8602000N e 
532000E/8052000N está localizada a aproximadamente 365 Km de Belo Horizonte, capital 
do estado de Minas Gerias. 
 
 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 
Figura 01: Imagem de satélite. 
Fonte: Landsat 
 
A cidade de Pirapora possui um distrito industrial criado a partir dos anos 70 mediante a 
incentivos fiscais oferecidos pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE). Dentre as indústrias estão às metalúrgicas e têxteis. 
 
Estas empresas trazem com o desenvolvimento, uma série de mudanças no meio ambiente 
e na saúde da população, advindos dos resíduos gerados durante os processos de 
produção e principalmente das chaminés, que lançam poluentes particulados na atmosfera, 
a pluma gerada é transportada através dos ventos por longas distâncias (a imagem acima 
mostra o deslocamento da pluma na  coloração vermelho–amarelo). 
 
A poluição causada pelas indústrias na região pode ser classificada por: lançamento de 
efluentes líquidos (figura 02) e sólidos diretamente no corpo receptor (Rio São Francisco e 
Rio das Velhas) e a emissão de poluentes particulados pelas chaminés das indústrias. 
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Figura 02: Lançamento de efluente liquido no Rio São Francisco – Distrito 
Industrial. (a)    Estação            Seca. (b) Estação Úmida. Fonte: BAGGIO, 2008. 
 

METODOLOGIA  

A pesquisa buscou apoio em estudo existente sobre o tema proposto, no estado de Minas 
Gerais: Núcleo de Geoquímica Ambiental – CPMTC-IGC-UFMG; Pós-Graduação do 
Departamento de Geologia –IGC-UFMG; Departamento de Geologia UFO; Departamento de 
Química – UFOP; FEAM e CNM, e em instituições internacionais (França) que participam do 
projeto : École des Mines de St. Etienn ;Université Jean Monet; Université de Chamoni ; 
Université de Paris VII. 
 
ETAPAS MATERIAIS E TÉCNICAS UTILIZADAS 

As etapas e técnicas utilizadas no trabalho buscaram gerar um conjunto de dados e 
materiais para análises fisico-químicas e químicas informações que permitam identificar e 
interpretar o tipo de poluição e seus constituintes minerais, químicos (metais pesados) em 
pontos pré-determinados, nos municípios de Pirapora e Várzea da Palma. 
 
O desenvolvimento da pesquisa apresentará a seguinte seqüência de trabalho: 
Etapas: 
( a) pesquisa bibliográfica sobre o tema proposto; 
 
(b) levantamentos do material bibliográfico e cartográfico; 
 
(c) Para coletar amostras de particulados (poeiras) foi utilizado folha coletoras para 
absorção de partículas, instaladas em locais determinados e georeferenciados, no entorno 
das indústrias de ferro-sílica em Pirapora e Várzea da Palma, no total de cinco estações, 
durante um período de dois anos, a leitura foi feita pelos programas: SLAB 3 D VIEW; ISC-
AERMOD VIEW/2005. 
 
EQUIPAMENTO PARA ANÁLISE DE AMOSTRAS SÓLIDAS 

Para os elementos maiores utilizou-se o equipamento de FRX, para elementos menores 
ICP-OES; 
A composição mineralógica foi feita através detectada de Raios-X, monocristais e camada 
fina; 
 
OBJETIVO GERAL 

O objetivo é avaliar a existência, e suas conseqüências no meio físico e na saúde humana, 
dos metais pesados originados pelas indústrias de Fe-Si e Si, na microrregião de Pirapora, 
que sofrem influência direta da poeira liberada por suas chaminés, além disso,o trabalho 
buscou quantificar a pluma atmosférica mineral, através de programas de modelagem 3D. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar a concentração de metais no entorno das fábricas; 

Determinar se há compatibilidade entre os metais pesados encontrados e as indústrias; 

Verificar a influência climática (direção e velocidade dos ventos); 

Analisar a influencia dos compartimentos geomórficos que podem estar influenciando a 
pluma atmosférica; 

Avaliar através de pesquisa nos postos de saúde, sobre os problemas causados 
diretamente pelos particulados atmosféricos minerais. 

 
METAIS PESADOS 

Com o desenvolvimento industrial e o aumento populacional, o meio ambiente é o maior 
prejudicado com a exploração dos recursos naturais e minerais. Em conjunto com essa 
tendência é notada a ausência de medidas que levem em consideração a fragilidade do 
meio ambiente. 

Dentre os principais tipos de poluição, destaca-se a poluição por metais pesados. Eles 
podem ocorrer na natureza por duas formas: natural e antrópica. Natural: na composição 
das rochas ígneas, metamórficas e sedimentares, que constituem uma fonte primária dos 
metais pesados para o ambiente, vulcões em atividade e alguns materiais orgânicos 
advindos das plantas e dos animais também são fontes naturais de metais pesados 
(BAGGIO, 2008). Antrópica: lançamento de efluentes não tratados das fábricas nos recursos 
hídricos, particulados atmosféricos (como mostra a figura 01 e 02 acima), esgoto doméstico, 
depósitos de lixo, a mineração, queima de combustíveis fósseis, entre outros. 

Os metais pesados são freqüentemente aplicados e associados a problemas de poluição e 
toxidade. Os elementos Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Co, Ni, V, Al, As, Ag, Cd, Cr, Hg e Pb são os 
mais citados. 

Alguns em pequenas quantidades são essenciais ao meio e aos seres vivos. Em grandes 
concentrações podem trazer efeitos irreversíveis aos organismos. A seguinte tabela mostra 
algumas fontes poluidoras de origem antrópica. 
 

Tabela 01: Metais pesados e os processos poluentes. 
Ramo Industrial Metais Pesados 

Cd Cr Cu Hg Pb Ni Sn Zn 
Papel         
Petroquímica         
Ind. De cloro e KOH (eletrolítica)         
Fertilizantes         
Refinarias de petróleo         
Usinas Siderúrgicas          
Ind. de metais não ferrosos         
Veículos automotores e aviões         
Vidro, cimento, cerâmica         
Ind. Têxtil          
Ind. de Couros         
Usinas Termoelétricas         
Fáb. De Borracha         
Fáb. De Baterias e eletroquímicas         
Fáb. De Tintas e corantes         
Fáb. De Plásticos e resinas         
Metalu rgia galvanização/fundição)          

Fonte: Prado Filho (1992). 
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Apesar do potencial poluente das fontes naturais de metais, diante da tabela acima, está 
claro que o grande problema da contaminação advém das ações antrópicas.  Esses metais 
estão presentes em muitos compostos usados principalmente nas indústrias. 
 
Os poluentes particulados causam muitos danos à saúde humana, como pode-se observar 
na tabela a quantidade de metais pesados liberados nos processos de produção. O corpo 
humano tem alguns mecanismos de defesa (os pelos das narinas, o espirro que expele as 
partículas, a tosse reação quando há invasão de partículas pela garganta) que impedem 
essas substâncias tóxicas de penetrarem no organismo, mais nem sempre são suficientes, 
devido ao grau de toxidade dos metais pesados. 
 
O Processo industrial 
As reações destes processos estão baseadas nas seguintes equações: 
 

Fe2O3 + SiO2 + 7C � 2FeSi + 7CO –  
Produção de Fe-Si e compostos 

SiO2 + 2C � Si (75%) + 2 CO2   - 
Produção silício metálico. 
Os materiais bruto usados para esses processos são quartzo, ferro, oxigênio e hidroxos 
(guetita, ematita). 
 
COMPOSIÇÃO DA POEIRA EMITIDA 
Esse procedimento produz uma enorme variedade de gases, líquidos e partículas 
sólidas liberadas no ar, onde são lixiviados. 
 
Tabela 02: Composição da fumaça / pó produzido por local Fe e Fe-Si industrial. 1.fumaça 
branca 2. Fumaça escura. Os dados estão em ppm com indicação dos limites detectados. 
nd= não detectado. 
 

 
 
A pluma é formada principalmente por dois tipos de fumaça: uma branca composta de 
materiais amorfos (>SiO2); e uma escura cuja composição é cristalina (~90%SiO2, 
~10%Fe3O4).  
 
Através da analise de varredura óptica, observou-se dois tipos distintos de particulados, um 
branco composto por sílica amorfa e um escuro de sílica e magnetita cristalina. 
 
Os gases são compostos por CO2 (dióxido de carbono), CO (monóxido de carbono), SO2 

(dióxido de enxofre), H2O (água) e por algumas vezes composições mais complexas N-C-S-
O ( nitrogênio, carbono, enxofre e oxigênio).  
 
Os líquidos são gotas de ácidos H2SO4, H2CO3 que são muito complexos como a presença 
de componentes-orgânicos. Os sólidos são formados por amorfos e cristalinos SiO2 e Fe2O3, 
puro Si, C, argilitos e uma variedade de partículas misturas de metais-inorgânicos, 
inorgânico não metálico, orgânico e organo-metálico partículas com diferentes 
concentrações de metais pesados, gases e líquidos. 
 

 Ba Co Sr V Cu Pb Zn Ni As  Cd Sb Bi  Tl Sn Rb 
 ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 
 1 0,2 0,5 8 0,1 0,1 1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 
1 2608 1,6 427,8 39 29,3 19,8 100 5,3 6,3 0,2 1,3 0,6 0,2 44,0 
2 3 0,6 13,0 47 1,9 2,1 261 0,7 nd nd 0,2 nd nd nd 3,6 
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Fotografias dos particulados analisados .   

 
   

 
Fonte: Université Paris Est, Marne-la-Vallée. Laboratório de Geomorfologia e Geologia 

 
POLUENTES PARTICULADOS: INFLUÊNCIA DAS INDÚSTRIAS D E SILÍCIO E 
FERRO-SILÍCIO EM PIRAPORA-MG  E  VÁRZEA DA PALMA. 

No Brasil, em 1976, o Governo do Estado de São Paulo, através do Decreto Estadual no 
8.468, regulamentou alguns padrões de qualidade do ar. Em 28/06/1990, esses padrões 
foram ampliados em âmbito nacional e transformados em resolução pelo Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (CONAMA).  
 

Essa resolução estabelece dois tipos de padrões de qualidade do ar: Padrões primários: são 
concentrações que, quando ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população exposta 
(pode-se entender como padrões máximos toleráveis). Padrões secundários: são 
concentrações de poluentes atmosféricos abaixo das quais se prevê o mínimo efeito 
adverso sobre o bem-estar da população humana, da fauna, da flora e do meio ambiente em 
geral. Atualmente os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes 
fixas são estabelecidos pela resolução 382/06 do CONAMA. 
 

Recentes estudos na área de saúde têm demonstrado que a poluição atmosférica é 
responsável por vários efeitos deletérios a saúde humana, incluindo aumento das consultas 
de emergência por patologias respiratórias, exacerbação de asma, decréscimo na função 
pulmonar; aumento das internações hospitalares por patologias respiratórias, falta ao 
trabalho em adultos e aumento do absenteísmo escolar em crianças e aumento da 
mortalidade (Cansado, 2003). No campo das geociências trabalhos indicam alterações em 
geoambientes correlacionadas com emissão de poluentes particulados (ARGOLO, 
2004.;DOMINGUES, 2001.) contaminação de solos por metais oriundos de particulados 
atmosféricos (Figueiredo, 2004); alterações  geoquímicas causadas por poluição 
atmosférica mineral (Horn, A.H. et al , 2007; Moraes, A.F. et al, 2007). 
 

Dentro do contexto sócio-ambiental a indústria metalúrgica sempre esteve relacionada a 
grandes impactos negativos ao meio ambiente. Na área de estudo as freqüentes emissões 
de particulados atmosféricos podem estar associados à contaminação dos solos, vegetação 
e corpos hídricos. Nos municípios estudados, as emissões de particulados atmosféricos 
podem estar também associados a diversos problemas de saúde, como doenças 
respiratórias, irritação da mucosa, irritação na pele, irritação nos olhos, uma vez que 
análises preliminares na poeira apontaram problemas relacionados com a alta concentração 
de partículas inaláveis e presença de uma fração de sílica cristalina. 
 

O contínuo e direto contato com a poluição atmosférica traz a população uma série de 
questionamentos sobre os efeitos desconhecidos dos particulados emitidos pelas indústrias 
metalúrgicas. Além disso, alguns casos de problemas de saúde junto à população vêm 

Figura 05: Sílica Amorfa Figura 06: Sílica cristalina 
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acentuando a procura de respostas por parte da comunidade junto às instituições de 
pesquisa, empresas e órgãos ambientais quanto ao real nível de perigo da exposição a 
esses poluentes. 
 

 
Figura 07: Deposição de partículas poluentes em plantas e nos solos. 

Fonte: BAGGIO, HORN, 2007. 

A população das cidades de Pirapora e Várzea da Palma sofrem com a pluma gerada pelas 
indústrias metalúrgicas, pois estas causam alterações documentadas em forma de 
patologias respiratórias, como o  aumento das crises de asma e dispnéia, limitação 
funcional, maior utilização de medicamentos, maior número de consultas em postos de 
saúde e internações hospitalares. 
 
Através da análise dos estudos realizados nos postos de saúde, pode-se concluir que, as 
concentrações de poluentes atmosféricos encontrados nas cidades podem acarretar 
doenças crônicas no sistema respiratório, mesmo em concentrações abaixo do padrão de 
qualidade do ar. A maior incidência de patologias, tais como asma e bronquite, está 
associada ao grau de proximidade com as indústrias emissoras de poluentes particulados. 
As populações mais vulneráveis são as crianças, idosos e aquelas que apresentam doenças 
respiratórias. Outro fator importante é a temporalidade dos efeitos das concentrações 
dessas substâncias no organismo humano, pois, estudos apontam que os danos à saúde, 
começam a partir de 30 anos de exposição; o que aponta para a necessidade de se definir 
estudos visando obter melhores resultados quanto à prevenção das próximas gerações. 
 
A pesquisa apresenta algumas indagações que deverá servir de base para a implantação de 
um sistema de prevenção à saúde da população, como o conhecimento das características 
e do comportamento desses poluentes permitirá uma ação mais expressiva junto à 
legislação ambiental. Portanto, os resultados poderão subsidiar ações que possam 
maximizar o uso dos recursos com sustentabilidade para as atividades industriais, assim 
como as iniciativas de melhora no processo de atendimento a equidade socioambiental. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os particulados atmosféricos, apresentaram componentes minerais metálicos que podem 
ser classificados como metais pesados. A fumaça gerada a partir do beneficiamento da Si-
Fe gera uma pluma de dimensões altimétricas de mais de 5 km e espalhando-se 
geograficamente por mais de 10 km. A precipitação desses metais nos meios aquático, 
vegetacional e, na população, comprometem negativamente e de maneira significativa os 
mesmos. 
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Houve relatos registrados nos postos de saúde dos municípios de Pirapora e Várzea da 
Palma, sobre doenças causadas por esse tipo de contaminação, as principais são alergias 
na epiderme e derme, na mucosa nasal, e irritação nos olhos. 
 
Os níveis de contaminação por  metais pesados  e as alterações relacionadas às atividades 
industriais,  deixa claro a necessidade de um estudo integrado desses metais no ambiente 
com o objetivo de  estabelecer um programa de monitoramento e obter  mecanismos de 
ação junto aos órgãos ambientais e a administração municipal, para que se realize um 
controle  da disposição destes elementos no ambiente bem como  a prevenção de  danos à 
saúde humana e a biodiversidade.  
Diante dos resultados apresentados pode-se inferir a gravidade da situação no que diz 
respeito às questões geoambientais. Perante a dimensão geográfica da área e das variáveis 
envolvidas, torna-se necessário estudos sistemáticos multidisciplinares que busquem relatar 
as particularidades das partes envolvidas e, na busca de um melhor uso dos mesmos. 
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