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RESUMO RÁPIDO
Um estudo financiado pela Prefeitura Municipal de Paracatu, nas proximidades da mina
Morro do Ouro, em Minas Gerais, Brasil, subestimou as concentrações de arsênico filtrando
amostras de água antes da análise, enquanto um segundo financiado pela Kinross Gold não
relatou a metodologia. No entanto, o estudo financiado pela prefeitura e um estudo financiado
pela Associação de Pequenos Produtores de Santa Rita concordaram na medição de
concentrações elevadas de arsênico nas águas superficiais perto da vila de Santa Rita.
RESUMO
A Prefeitura Municipal de Paracatu e a Kinross Gold financiaram estudos separados de
arsênico ambiental nas proximidades da mina Morro do Ouro, ao norte de Paracatu, em Minas
Gerais, Brasil. O estudo do Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) que foi financiado pela
prefeitura constatou que a Norma de Arsênico Classe 2) (que se aplica ao consumo humano,
irrigação e natação) do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente do Brasil) e do MS
(Ministério da Saúde do Brasil) foi excedido em 35% das amostras de águas superficiais (N =
31), 0% das amostras de águas subterrâneas (N = 39) e 0% das amostras de água tratada (N =
26). A Norma de Arsênico do Solo Agrícola foi excedido em 57% das amostras de solo (N = 21)
e a Norma de Arsênico Sedimentar foi excedido em 80% das amostras de sedimento fluvial (N =
20). O estudo financiado pela Kinross Gold e realizado pelo INCT-Acqua descobriu que a
Norma de Arsênico Classe 2 foi excedido em 2% das amostras de água potável de poços e
torneiras (N = 57). Por outro lado, um estudo financiado pela Associação de Pequenos
Produtores de Santa Rita descobriu que o Padrão de Arsênico Classe 2 foi excedido em 100%
das amostras de águas superficiais (N = 9) e amostras de águas subterrâneas (N = 6), e que a
Norma de Arsênico do Sedimento foi excedido em 100% das amostras de sedimentos fluviais (N
= 2). O estudo do CETEM subestimou todas as concentrações de arsênico na água filtrando as
amostras antes da análise. O estudo do INCT-Acqua não relatou o suficiente da metodologia ou
dos resultados para ser útil. No entanto, perto da vila de Santa Rita, a diferença nas
concentrações médias de arsênico em águas superficiais relatadas pelo CETEM e pelo estudo
financiado pelos pequenos produtores não foi estatisticamente significativa (P = 0,08).
Recomenda-se que (1) a Kinross financie um estudo abrangente do arsênico ambiental com a
aprovação prévia da metodologia por todos as partes interessadas e, (2) a Kinross desenvolva um
plano de remediação de solo contaminado e sedimento fluvial contaminado.

INTRODUÇÃO
Contexto e Objetivos
A Kinross Gold opera uma mina de ouro chamada a mina Morro do Ouro, ao norte de
Paracatu, em Minas Gerais, Brasil (ver a Fig. 1). A Prefeitura Municipal de Paracatu e a Kinross
Gold financiaram estudos separados de arsênico ambiental nas proximidades da mina. O estudo
do Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) que foi financiado pela prefeitura constatou que a
Norma de Arsênico Classe 2) (que se aplica ao consumo humano, irrigação e natação) do
CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente do Brasil) e do MS (Ministério da Saúde do
Brasil) foi excedido em 35% das amostras de águas superficiais (N = 31), 0% das amostras de
águas subterrâneas (N = 39) e 0% das amostras de água tratada (N = 26). A Norma de Arsênico
Classe 2 de 10 μg L aplica-se ao consumo humano; proteção de comunidades aquáticas;
recreação de contato direto (como natação); irrigação de vegetais, frutas, plantas do parque,
jardins, campos desportivos e de lazer; e aquicultura e pesca (CETEM, 2013). O estudo do
CETEM (2013) concluiu ainda que a Norma de Arsênico do Solo Agrícola de 35 mg/kg foi
excedido em 57% das amostras de solo (N = 21) e que a Norma de Arsênico de Sedimento de 17
mg/kg foi excedido em 80% das amostras de sedimentos fluviais (N = 20). O estudo financiado
pela Kinross Gold e realizado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Recursos
Minerais, Água e Biodiversidade (INCT-Acqua, 2015) descobriu que a Norma de Arsênico
Classe 2 foi excedido em 2% das amostras de água potável de poços e torneiras (N = 57). Por
outro lado, um estudo financiado pela Associação de Pequenos Produtores de Santa Rita
descobriu que a Norma de Arsênico Classe 2 foi excedido em 100% das amostras de águas
superficiais (N = 9) e amostras de águas subterrâneas (N = 6), e que a Norma de Arsênico do
Sedimento foi excedido em 100% das amostras de sedimentos fluviais (N = 2).
Em uma ampla crítica ao impacto social e ambiental da mina Morro do Ouro, Above
Ground e Justiça Global (2017) escreveu sobre os três estudos de arsênico, “That such a
disparate and seemingly irreconcilable range of findings and conclusions have emerged from the
studies carried out to date underscores the need for robust, independent monitoring by public
authorities of pollution and exposure levels in all areas within the mine’s influence, urban and
rural” [Que uma gama tão díspar e aparentemente irreconciliável de descobertas e conclusões
surgiram a partir dos estudos realizados até o momento ressalta a necessidade de monitoramento
robusto e independente pelas autoridades públicas dos níveis de poluição e exposição em todas
as áreas dentro da influência da mina, urbana e rural]. A Kinross Gold (2018a) escreveu em
resposta à crítica de Above Ground e Justiça Global (2017), “Two detailed and separate
independent clinical studies clearly show that arsenic from our operations is not a public health
concern for the people of Paracatu and that arsenic concentrations in food, water and dust in
Paracatu are normal” [Dois estudos clínicos independentes detalhados e separados mostram
claramente que o arsênico de nossas operações não é uma preocupação de saúde pública para o
povo de Paracatu e que concentrações de arsênico nos alimentos, água e poeira em Paracatu são
normais]. Above Ground e Justiça Global (2018) repetiram em sua resposta: “As we conclude in
our report, the disparate range of findings and conclusions from the studies carried out to date
underscores the need for robust, independent monitoring by public authorities of pollution and
exposure levels in all areas within the mine’s influence” [Como concluímos em nosso relatório, a
gama díspar de descobertas e conclusões dos estudos realizados até o momento ressalta a
necessidade de monitoramento robusto e independente por autoridades públicas dos níveis de
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poluição e exposição em todas as áreas dentro da influência da mina]. Em um memorando para o
Business and Human Rights Resource Center [o Centro de Recursos de Negócios e Direitos
Humanos], Kinross Gold (2018b) repetiu sua declaração anterior, “Two detailed and separate
independent clinical studies clearly show that arsenic from our operations is not a public health
concern for the people of Paracatu and that arsenic concentrations in food, water and dust in
Paracatu are normal” [Dois estudos clínicos independentes detalhados e separados mostram
claramente que o arsênico de nossas operações não é uma preocupação de saúde pública para o
povo de Paracatu e que concentrações de arsênico nos alimentos, água e poeira em Paracatu são
normais]. Nenhuma resposta da Kinross Gold reconheceu a existência do terceiro estudo de dos
Santos (2015), embora tenha sido trazido à atenção deles na crítica original de Above Ground e
Justiça Global (2017).
Os objetivos do presente estudo são abordar as seguintes questões:
1) Houve diferenças significativas na metodologia entre os três estudos?
2) Houve deficiências significativas nas metodologias entre algum dos estudos?
3) Os três estudos de arsênico ambiental realmente chegaram a conclusões diferentes?
Estudos adicionais de arsênico na poeira atmosférica (CETEM, 2013; INCT-Acqua, 2015), em
alimentos (INCT-Acqua, 2015) e em sangue, cabelo e urina (CETEM, 2013) não serão
discutidos neste estudo. Antes de resumir e criticar as metodologias dos três estudos, serão
revisados dois tópicos importantes, que são a digestão e filtração de amostras de água antes da
análise e o uso de kits de teste de arsênico.
Digestão e Filtração
Instrumentos analíticos modernos, como o espectrômetro de plasma indutivamente
acoplado ou o espectrômetro de absorção atômica, exigem que a amostra de água seja livre de
partículas sólidas que possam ficar presas dentro do instrumento. Por essa razão, todos os
laboratórios analíticos digerem as amostras antes da análise. A digestão refere-se à dissolução de
partículas sólidas usando várias combinações de calor, ácidos, peróxido de hidrogênio e outros
reagentes. Como algumas partículas sólidas podem ter resistido à dissolução, as amostras de
água são adicionalmente forçadas a passar por um filtro ultrafino (0,45-µm) antes de serem
introduzidas no instrumento analítico. O arsênico que já estava presente na amostra na fase
dissolvida não será afetado pela digestão ou filtragem. No entanto, como parte do arsênico em
uma amostra de água está na fase sólida, a digestão da amostra aumentará a concentração de
arsênico na fase dissolvida, movendo o arsênico da fase sólida para a fase dissolvida. As várias
fases sólidas do arsênico incluem as seguintes (listadas em ordem de menos a mais resistente à
digestão):
1) arsênico ionicamente ligado
2) arsênico fortemente adsorvido
3) arsênico coprecipitado com sulfatos ácidos-voláteis, carbonatos, óxidos de manganês e
oxihidróxidos de ferro muito amorfos
4) arsênico coprecipitado com oxihidróxidos de ferro amorfo
5) arsênico coprecipitado com oxihidróxidos de ferro cristalino
6) óxidos de arsênico e arsênico coprecipitados com silicatos
7) arsênico coprecipitado com pirita e As2S3 amorfo
8) auripigmento e os minerais de arsénico recalcitrantes remanescentes (Keon et al., 2001).
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Fig. 1. Três estudos realizaram medições da concentração de arsênico em águas superficiais, águas subterrâneas,
águas tratadas, sedimentos fluviais e solos nas proximidades da mina Morro do Ouro, operada pela Kinross Gold,
norte da cidade de Paracatu, em Minas Gerais, Brasil. O estudo do INCT-Acqua (2015) não publicou as coordenadas
de seus locais de amostragem. Os locais de amostragem do CETEM (2013) e dos Santos (2015) se sobrepõem
apenas nas proximidades da vila de Santa Rita (ver Fig. 2). Plano de fundo é uma imagem do Google Earth com data
de 12 de junho de 2017.
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Se uma amostra fosse filtrada através de um filtro de 0,45 μm antes da digestão, então
apenas o componente dissolvido original do arsênico seria medido, e a concentração de arsênico
resultante é referida como “arsênico dissolvido”. Se nenhuma filtragem de pré-digestão fosse
feita, e a digestão fosse realizada usando ácido nítrico concentrado quente e 30% de peróxido de
hidrogênio de forma que todas as fases sólidas acima fossem dissolvidas (USEPA, 2018), então
todos os componentes do arsênico seriam medidos, e a concentração de arsênico resultante é
referida como “arsênico total”. Deve-se notar que as amostras de água podem conter partículas
coloidais menores que 0,45 μm que passarão pelo filtro e depois serão dissolvidas durante o
processo de digestão. Dessa forma, o arsênico adsorvido nas partículas anteriormente sólidas
dissolvidas será medido como arsênico dissolvido, mesmo que o arsênico não estivesse presente
na forma dissolvida na amostra de água original. Portanto, a concentração de arsênico dissolvido
medida usando o método pré-filtrado é sempre maior do que a concentração real de arsênico
dissolvido (concentração de arsênico dissolvido na amostra de água original). Além disso, a
concentração de arsênico medida pelo método não pré-filtrado é sempre menor que a
concentração total real de arsênico (concentração total de arsênico na amostra de água original)
porque nem todas as partículas sólidas serão totalmente digeridas (por isso, amostras de água são
sempre filtrados mesmo após a digestão). Pelas razões acima, as frases “arsênico dissolvido” e
“arsênico total” são frequentemente retidas entre aspas. Muitos estudos realizaram extrações
sequenciais, nas quais solventes cada vez mais agressivos são usados para extrair
progressivamente arsênico de fases sólidas mais resistentes. Por exemplo, uma hora de digestão
usando HCl 1M a 25°C extrairá arsênico da Fase Sólida 3 acima, de modo que a concentração de
arsênico medida será uma soma do arsênico dissolvido, arsênico ionicamente ligado, arsênico
fortemente adsorvido e arsênico coprecipitado com sulfatos ácidos-voláteis, carbonatos, óxidos
de manganês e oxihidróxidos de ferro muito amorfos (Keon et al., 2001).
A questão importante é: as amostras de água devem ser filtradas antes da digestão ou
somente após a digestão? Em outras palavras, é apropriado medir “arsênico dissolvido” ou
“arsênico total”? A resposta é que depende do contexto ambiental e social em que uma amostra
de água foi coletada. Saar (1997) escreveu uma excelente revisão deste assunto e um tratamento
mais breve pode ser encontrado em Sanders (1998). Quatro exemplos ajudarão a ilustrar esse
ponto. O primeiro exemplo é a amostragem de água de um poço de monitoramento que foi
colocado em uma camada com baixa condutividade hidráulica, como uma camada de argila ou
xisto. O ato de bombear ou esvaziar este poço pode mobilizar pequenas partículas que
normalmente não se moveriam com o fluxo da água subterrânea. Essas amostras devem ser
filtradas antes da digestão, porque a digestão das partículas resultaria em uma concentração de
arsênico medida que não era representativa da água dos poros na camada de argila ou xisto. O
segundo exemplo é a água retirada de um “poço do quintal” raso que uma família está mantendo
para o suprimento de água de emergência. Em um estudo realizado em Utah pelo autor e seus
estudantes (Gherasim et al., 2016), os poços foram muitas vezes mal construídos e a água era um
pouco lamacenta. Nenhum dos donos do poço ia beber um copo de água lamacenta, nem iriam
forçar a água através de um filtro ultrafino. Qualquer dono de poço deixaria a água descansar até
que as partículas sólidas se assentassem e depois verteria a água limpa (que ainda conteria as
partículas que estavam muito finas para se assentarem). Portanto, o procedimento de amostragem
envolveu seguir os mesmos passos que seriam seguidos por um dono de poço. As amostras
foram deixadas em repouso durante 24 horas, após o que a água relativamente clara no topo
(sobrenadante) foi vertida para um frasco de amostra separado. Em seguida, o sobrenadante foi
digerido sem qualquer pré-filtragem. Em um terceiro exemplo, amostras de água corrente foram
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coletadas de um tubo que levava de uma nascente e foi esvaziado em um cocho de gado
(Emerman et al., 2018). Embora essas amostras fossem lamacentas, as partículas estavam em
movimento com a água e seriam consumidas pelo gado. Portanto, não apenas as amostras não
foram filtradas antes da digestão, mas antes da remoção de uma alíquota da amostra para
digestão, o frasco de amostra foi vigorosamente agitado para garantir que uma quantidade
representativa de partículas sólidas fosse digerida com o restante da amostra de água. Na
verdade, é difícil pensar nas circunstâncias em que as amostras de água coletadas da água
corrente devem ser filtradas antes da digestão.
O quarto e mais importante exemplo é o caso de uma amostra de água coletada de uma
torneira destinada ao consumo humano. Se a água estiver relativamente limpa, a prática típica
seria beber a água como vem da torneira. Certamente, nenhum proprietário está usando uma
bomba ou seringa para forçar a água através de um filtro ultrafino. Filtrar as amostras antes da
análise tem o potencial de subestimar significativamente a carga de arsênico que está sendo
entregue ao consumidor. Este ponto é enfatizado por Saar (1997), “If direct ingestion from a
drinking water source is involved, whole, unfiltered samples…are needed” [Se a ingestão direta
de uma fonte de água potável está envolvida, amostras inteiras, não filtradas ... são necessárias].
Em algumas localidades, pode haver algumas práticas típicas de pré-consumo. Por exemplo, os
consumidores podem ferver a água ou adicionar água sanitária à água ou, como mencionado
acima, permitir que a água assente. Nesses casos, o procedimento de pré-digestão deve seguir as
mesmas práticas de consumo. Estudos de caso adicionais sobre a adequação da filtração são
apresentados por Saar (1997). Em alguns casos, tanto a filtragem quanto a não filtragem podem
apresentar deficiências. A prática contemporânea é coletar amostras de água tanta filtrada quanto
não filtrada e publicar resultados tanto para “arsênico dissolvido” quanto para “arsênico total”,
de modo que os leitores possam decidir por si mesmos qual concentração é a mais apropriada
para determinada situação.
Kits de Teste de Arsênico
Instrumentos analíticos modernos para análise de água, como o espectrômetro de
absorção atômica ou o espectrômetro de plasma indutivamente acoplado, podem custar cerca de
US $100.000 com consideráveis custos anuais de manutenção. Por outro lado, kits de teste de
arsênico podem ser comprados na faixa de preço de US $100 - $200. Todos os kits de teste de
arsênico comerciais operam de acordo com os mesmos princípios gerais com pequenas
variações. Por exemplo, no Kit de Teste de Baixa Faixa de Arsênico de Hach (2018), ácido
sulfâmico e zinco em pó são adicionados a uma amostra de água para criar condições fortemente
redutoras que reduzirão todas as formas de arsênico a gás de arsina. O gás então reage com o
brometo mercúrico em uma tira de teste para formar halogenetos de mistos de arsênico/mercúrio
que descoloram a tira de teste. A descoloração da tira de teste é então comparada visualmente
com uma cartela de cores para determinar a concentração de arsênico. No caso do kit de teste de
arsênico fabricado por Hach (2018), a cartela de cores inclui cores correspondentes às
concentrações de arsênico de 0, 10, 30, 50, 70, 300 e 500 μg/L. É possível interpolar entre cores,
de modo que um operador possa observar uma descoloração da tira de teste entre as cores
correspondentes às concentrações de 10 e 30 μg/L do arsênico e atribuir uma concentração de
arsênico de 20 μg/L. Por outro lado, a precisão das medições de arsênico para a maioria dos
instrumentos analíticos pode ser tão boa quanto 0,1 μg/L.
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Fig. 2. Nas proximidades da vila de Santa Rita, dos Santos (2015) realizou medições da concentração de arsênico
em águas superficiais em nove locais, em águas subterrâneas em seis locais e em sedimentos fluviais em dois locais.
Na mesma área, o CETEM (2013) realizou medições da concentração de arsênico em águas superficiais em seis
locais, em sedimentos fluviais e solo em cinco locais, e em água subterrânea em um local. O rio Santa Rita flui para
leste e sul, de modo que as medições do CETEM (2013) tendem a ser a jusante das medições de dos Santos (2015).
Plano de fundo é uma imagem do Google Earth com data de 12 de junho de 2017.

Centenas de estudos de arsênico ambiental foram realizados usando kits de teste de
arsênico de baixo custo, especialmente em projetos de baixo orçamento em países em
desenvolvimento (Kamal et al., 2003; Emerman, 2004, 2005; Swain et al., 2006; Emerman et al.,
2007; VanDam, 2007; Sandhi et al., 2010; Telfeyan et al., 2012; Mallioux et al., 2014; Ford et
al., 2015; Khan et al., 2015; Mozumder et al., 2015; Pfeiffer et al., 2015). Alguns estudos
verificaram a precisão dos kits de teste de baixo custo, comparando os resultados com os obtidos
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em instrumentos analíticos (Hossain et al., 2006; Kar et al., 2014; Van Geen et al., 2015),
enquanto outros estudos recomendaram cautela na dependência dos resultados dos kits de teste
(Feldmann, 2008; Welborn et al., 2012). Um dos problemas com o uso de kits de teste é que eles
exigem uma comparação subjetiva de cores, ao contrário da leitura digital que seria obtida de um
instrumento analítico. Portanto, a reprodutibilidade dos resultados do kit de teste depende não
apenas do equipamento, mas também do operador do equipamento. Com base nisso, cada
operador deve fazer medições repetidas a partir da mesma amostra para determinar sua própria
reprodutibilidade. Além disso, a subjetividade das comparações de cores pode levar a um viés
intencional ou não intencional, especialmente em situações contenciosas, de modo que estudos
duplo-cegos podem ser necessários em alguns casos. Pelas razões acima, a prática
contemporânea em estudos em países em desenvolvimento é usar kits de teste de arsênico para
determinar locais onde as concentrações de arsênico podem ser potencialmente altas, e então
enviar as amostras críticas para um laboratório analítico moderno para uma medição precisa e
exata da concentração de arsênico.
METODOLOGIA
Os dois primeiros objetivos deste estudo foram abordados comparando as metodologias
publicadas encontradas no CETEM (2013), INCT-Acqua (2015) e dos Santos (2015) com os
princípios geralmente aceitos de amostragem e análise de água, a maioria dos quais são
discutidos em Saar (1997) e Sanders (1998). O terceiro objetivo foi abordado comparando os
resultados do CETEM (2015) e de dos Santos (2015) na região de sobreposição espacial, que foi
a vizinhança da vila de Santa Rita (ver Fig. 2). Esta região abrange todas as amostras de dos
Santos (2015), incluindo nove medições de águas superficiais, seis medições de águas
subterrâneas e duas medições de sedimentos fluviais. A partir do banco de dados do CETEM
(2013), a região abrange seis medições de águas superficiais (Locais 3, 19, 20, 21, Y1 e Y2 na
Tabela 3 do CETEM [2013]), cinco medições de sedimentos fluviais e do solo (os locais acima
sem o Local 21), e uma medição de água subterrânea (Local 7 na Tabela 2 do CETEM [2013]).
Notar que, como o rio Santa Rita flui para leste e sul, as medições do CETEM (2013) tendem a
ser a jusante das medições de dos Santos (2015). Como a região de sobreposição incluía apenas
uma medição de água subterrânea do CETEM (2013) e nenhuma medição do solo de dos Santos
(2015), nenhuma comparação estatística das medições de água subterrânea ou do solo foi
possível. A significância estatística da diferença entre as concentrações médias de arsênico de
água superficial e de arsênico de sedimento fluvial foi avaliada usando o teste t não-pareado
bicaudal. As razões pelas quais não houve comparações estatísticas com o banco de dados do
INCT-Acqua (2015) são dadas na seção Resultados.
RESULTADOS
Resumo e Crítica da Metodologia do CETEM (2013)
Todas as amostras coletadas pelo CETEM (2013) foram analisadas utilizando o ICP-MS
(espectrômetro de massas de plasma indutivamente acoplado). O limite de detecção foi de 0,5
μg/L para água e de 0,5 mg/kg para solos e sedimentos. A precisão mínima das análises de
arsênico foi de ± 10% e a acuracidade mínima (baseada em amostras certificadas) foi de ± 5%
(CETEM, 2013). A parte crítica da metodologia foi que todas as amostras de água foram
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forçadas a passar por um filtro de 0,45 μm antes da análise. Esta informação não aparece até a
seção Resultados (p. 38 do CETEM [2013]), onde afirma, “Os teores de As obtidos nas águas
correspondem, grosso modo, à sua fração dissolvida, filtrada em 0,45 μm…Deve-se ressaltar que
a legislação considera a análise da água bruta não filtrada. Via de regra, o material particulado
em suspensão é quem apresenta as maiores concentrações de contaminantes…Neste relatório,
são considerados os dados da água filtrada a qual representa maior risco”. Como afirmado
anteriormente, nem amostras de água potável nem amostras de água superficial fluida devem ser
forçadas através de um filtro ultrafino antes da análise. O relatório do CETEM (2013) parece
estar informando ao leitor que esse princípio geralmente aceito de amostragem de água é até
mesmo escrito em lei no Brasil. Os autores do relatório do CETEM (2013) também parecem
estar informando ao leitor que eles deliberadamente violaram as exigências regulatórias
brasileiras porque decidiram que a água filtrada representava um risco maior. Não está nada
claro como eles decidiram que a água com menor concentração de arsênico representava um
risco maior. Em resumo, todas as medições de arsênico feitas pelo CETEM (2013) devem ser
consideradas como subestimativas das verdadeiras concentrações de arsênico.
A crítica acima se aplica apenas à análise de amostras de água pelo CETEM (2013) e não
à sua análise de amostras de sedimentos fluviais ou de solo. Não há equivalente a pré-filtragem
para amostras de sedimentos ou de solo. O CETEM (2013) seguiu a prática corrente de peneirar
amostras de sedimentos ou de solo para remover a fração do tamanho de cascalho (<1,7 mm),
que tende a faltar em contaminantes adsorvidos (por unidade de massa) devido à sua baixa área
de superfície proporção de volume. O peneiramento é sempre seguido pela digestão para extrair
o arsênico de suas várias fases sólidas, após as quais o extrato é filtrado antes da medição com
um instrumento analítico. Com base na descrição da metodologia para análise de sedimentos e
solo no CETEM (2013), não há razão para acreditar que suas medições de arsênico sejam
tendenciosas ou altas ou baixas.
Um cuidado adicional é que uma quantidade significativa de informações está faltando na
metodologia do CETEM (2013). Essas informações ausentes incluem as respostas para as
seguintes perguntas:
1) Quais foram os tamanhos e materiais dos recipientes de amostra?
2) As amostras foram preservadas no campo?
3) Como as amostras foram armazenadas antes da análise?
4) Quanto tempo decorreu entre coleta e análise de amostras?
5) Quantas réplicas foram coletadas em cada local?
6) Quais reagentes foram usados para extrair o arsênico das amostras de solo e de sedimento?
Resumo e Crítica da Metodologia do INCT-Acqua (2015)
O estudo do INCT-Acqua (2015) é quase totalmente desprovido de qualquer
metodologia. Mesmo as informações mais básicas, como as coordenadas dos locais de
amostragem, não são fornecidas. Por essa razão, os locais estudados pelo INCT-Acqua (2015)
não podem ser mapeados em conjunto com os sites estudados pelo CETEM (2013) e dos Santos
(2015). A única metodologia refere o leitor a documentos chamados “Planejamento de
Amostragem de Efluentes Líquidos e Corpos Receptores” (ABNT, 1987a) e “Preservação e
Técnicas de Amostragem de Efluentes Líquidos e Corpos Receptores” (ABNT, 1987b). No
entanto, estes são simplesmente conjuntos genéricos de procedimentos e não esclarecem os
procedimentos específicos que foram seguidos pelo INCT-Acqua (2015). Por exemplo, a ABNT
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(1987b) afirma, “Amostras para análise de metais dissolvidos devem ser filtradas em membrana
filtrante de porosidade 0,45 μm, imediatamente após a coleta, e então acidificadas”. No entanto,
nada informa o leitor se a intenção era medir “arsênico dissolvido” ou “arsênico total”.
Além da falta de metodologia, o INCT-Acqua (2015) não inclui detalhes suficientes
sobre os resultados para que possam ser comparados com outros estudos. Além da falta de
coordenadas, nenhuma medição particular é indicada para nenhum local particular, de modo que
não pode haver comparações estatísticas com outros estudos. Por exemplo, embora o estudo
declare que todas as amostras de água, exceto uma, tiveram concentrações de arsênico abaixo da
Norma Classe 2, o valor dessa concentração excepcional não foi declarado. Como outro
exemplo, o INCT-Acqua (2015) mediu as concentrações de arsênico de 49 amostras de solo e
realizou outras medições em sete amostras para as quais a concentração de arsênico excedeu 55
mg/kg e sete amostras para as quais a concentração de arsênico foi menor que 55 mg/kg. No
entanto, o estudo nunca afirmou o número total de amostras de solo que estiveram em cada
categoria. Com base na falta de metodologia e resultados, eu lamento dizer que não considero o
estudo do INCT-Acqua (2015) como um “estudo”, mas simplesmente como uma opinião que foi
financiada pela Kinross Gold. Como consequência, o estudo do INCT-Acqua (2015) não é mais
considerado neste estudo.

Fig. 3. As concentrações de arsênico reportadas por dos Santos (2015) parecem mostrar um grau irrealista de
precisão. Como as amostras foram concentradas por um fator de 10 antes da análise, as medições brutas (não
corrigidas para a concentração) das águas subterrâneas, por exemplo, devem ter sido de 120, 150, 160, 120, 120 e
160 μg/L. Como a cartela de cores que acompanha o kit de teste de arsênico QUANTOFIX tem gradações de apenas
0, 5, 10, 25, 50, 100, 250 e 500 μg/L, as concentrações relatadas sugerem uma capacidade não realista de interpolar
entre as cores. Tabela extraída de dos Santos (2015).
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Resumo e Crítica da Metodologia de dos Santos (2015)
Amostras de água fluvial e subterrânea foram coletadas por dos Santos (2015) em frascos
de polietileno de 1 L. Essas amostras foram evaporadas até 100 mL para concentrar o arsênico.
As concentrações de arsênico foram então medidas usando o Kit de Teste de Arsênico de
Macherey-Nagel QUANTOFIX (Macherey-Nagel, 2018). Não houve menção de filtração ou
digestão (além do uso dos reagentes do kit de teste), portanto, deve-se presumir que nenhum
ocorreu. Para análise de sedimentos, dos Santos (2015) coletou amostras de 5 kg e analisou a
fração menor que 1,7 mm. O arsênico foi extraído usando uma solução de Molisch. Embora não
tenha sido declarado, supõe-se que a concentração de arsênico do extrato foi analisada usando o
mesmo kit de teste de arsênico. As concentrações de arsênico reportadas por dos Santos (2015)
são reproduzidas na Fig. 3.

Fig. 4a. Embora dos Santos (2015) e CETEM (2013) tenham utilizado metodologias completamente diferentes, na
região de sobreposição espacial (próximo à vila de Santa Rita), a diferença entre os valores médios da concentração
de arsênico na água superficial não foi estatisticamente significativa (P = 0,08), de acordo com o teste t não-pareado
bicaudal. A Norma de Arsênico Classe 2 (consumo humano; proteção de comunidades aquáticas; recreação de
contato direto; irrigação de vegetais, frutas, plantas do parque, jardins, campos desportivos e de lazer; aquicultura e
pesca) é mostrado para comparação. Incertezas são um desvio-padrão.

As concentrações de arsênico reportadas por dos Santos (2015) parecem mostrar um grau
irrealista de precisão. Como as amostras foram concentradas por um fator de 10 antes da análise,
as medições brutas (não corrigidas para a concentração) das águas subterrâneas, por exemplo,
devem ter sido de 120, 150, 160, 120, 120 e 160 μg/L. Como a cartela de cores que acompanha o
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kit de teste de arsênico QUANTOFIX tem gradações de apenas 0, 5, 10, 25, 50, 100, 250 e 500
μg/L, as concentrações relatadas sugerem uma capacidade não realista de interpolar entre as
cores. Além disso, não está claro porque as amostras foram concentradas antes da análise. As
amostras poderiam ter sido medidas sem concentração se removendo uma alíquota de 100 mL de
cada frasco de amostra, e todas as concentrações de arsênico de água subterrânea poderiam ter
sido lidas (com precisão realista) como 10 ou 15 μg/L. Embora a concentração de amostras não
afete necessariamente os resultados finais, ela viola o princípio geral de evitar o processamento
desnecessário de amostras de água antes da análise (Saar, 1997). Na mesma linha, deveria ter
havido um esforço para estabelecer a reprodutibilidade do operador em relação a este
instrumento. Por exemplo, remover alíquotas repetidas de 100 mL do frasco de amostra e medir
suas concentrações de arsênico sem concentrar as amostras poderia ter estabelecido muito bem a
precisão das medições.

Fig. 4b. Na região de sobreposição espacial (próximo à vila de Santa Rita) das pesquisas de arsênico de dos Santos
(2015) e CETEM (2013), a diferença entre os valores médios da concentração de arsênico do sedimento fluvial foi
estatisticamente significativa (P = 0,003), de acordo com o teste t não-pareado bicaudal. Embora o teste t tenha sido
realizado nos logaritmos dos valores, a diferença teria sido estatisticamente significante (P = 0,03), mesmo que o
teste t tivesse sido realizado nos valores reais. Notar a escala logarítmica no eixo y. A Norma de Arsênico de
Sedimento (17 mg/kg) é mostrada para comparação. Incertezas são um desvio-padrão.
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Fig. 5. A Tabela 7 do CETEM (2017) mostra em vermelho numerosos locais de águas superficiais que excedem a
Norma de Arsênico Classe 2 (10 μg/L). Isso contradiz a declaração repetida da Kinross Gold (2018a, 2018b) de que
“Dois estudos clínicos independentes detalhados e separados mostram claramente que o arsênico de nossas
operações não é uma preocupação de saúde pública para o povo de Paracatu e que concentrações de arsênico nos
alimentos, água e poeira em Paracatu são normais”.
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Apesar da precisão irrealista das concentrações de arsênico nas águas subterrâneas e
superficiais relatadas por dos Santos (2015), enfatiza-se que não há razão para acreditar que as
medições sejam tendenciosas ou muito altas ou muito baixas. Por outro lado, as duas medições
de concentração de arsênico no sedimento fluvial são quase certamente tendenciosas muito
baixas. De acordo com dos Santos (2015), o arsênico foi extraído usando a solução de Molisch.
Este não é um extrator de arsênico típico; é α-naftol dissolvido em etanol e é usado para detectar
a presença de carboidratos. A solução de Molisch extrairá algum arsênico das fases sólidas,
principalmente arsênico fracamente mantido pela matéria orgânica, mas não atacará a maioria
das fases sólidas do arsênico que foram listadas acima.
Arsênico Ambiental perto da Vila de Santa Rita
Nas proximidades da vila de Santa Rita, as concentrações médias de arsênico na água
superficial foram 21,8 ± 3,9 μg/L, conforme relatado por dos Santos (2015), e 12,2 ± 10,5 μg/L,
conforme relatado pelo CETEM (2013), respectivamente, onde a incerteza é um desvio-padrão
(ver Fig. 4a). Apesar da ampla divergência de metodologias e da subestimativa sistemática pelo
CETEM (2013), essa diferença não é estatisticamente significante (P = 0,08). Por outro lado, a
diferença entre a concentração média de arsênico no sedimento fluvial de 36,0 ± 1,4 mg/kg,
conforme relatado por dos Santos (2015), e a concentração média de sedimento fluvial de
arsênico de 1874 ± 1232 mg kg, conforme relatado pelo CETEM (2013), é estatisticamente
significante (P = 0,003; ver fig. 4b). Embora o teste t tenha sido realizado nos logaritmos de
valores, o que é apropriado para medidas que abrangem ordens de magnitude, a diferença teria
sido estatisticamente significativa (P = 0,03) mesmo se o teste t tivesse sido realizado com os
valores reais. A diferença nas concentrações de arsênico em sedimentos fluviais medidas por dos
Santos (2015) e pelo CETEM (2013) se deve, provavelmente, ao fraco extrator utilizado por dos
Santos (2015).
DISCUSSÃO
Agora é apropriado retornar à declaração repetida da Kinross Gold (2018a, 2018b) que
“Dois estudos clínicos independentes detalhados e separados mostram claramente que o arsênico
de nossas operações não é uma preocupação de saúde pública para o povo de Paracatu e que
concentrações de arsênico nos alimentos, água e poeira em Paracatu são normais”. Esta
afirmação é tanto enganosa como falsa. É enganosa, em primeiro lugar, porque um dos estudos
(INCT-Acqua, 2015) era tão carente de detalhes que dificilmente contava como um “estudo”. É
enganosa, em segundo lugar, porque enquanto as concentrações de arsênico em alimentos e
poeira podem ser "normais", CETEM (2013) mostrou claramente vários locais onde as
concentrações de arsênico em sedimentos fluviais e em solo excederam a Norma de Arsênico de
Sedimento e a Norma de Arsênico de Solo Agrícola, respectivamente (ver a Fig. 5). O local mais
contaminado (Local 2 ao longo de córrego Rico no CETEM [2013]) mostrou uma concentração
de arsênico de sedimento fluvial de 4297,2 mg/kg (253 vezes a Norma de Arsênico de
Sedimento) e uma concentração de arsênico de solo de 1752,9 mg kg (50 vezes a Norma de
Arsênico de Solo). (Eu coloquei “normal” entre aspas porque a questão é se as concentrações de
arsênico atendem às normas geralmente reconhecidas para a saúde pública e do ecossistema, e
não se são “normais”. De fato, as concentrações de arsênico no sedimento fluvial e no solo são
“normais” para áreas afetadas pela mineração de ouro.) A afirmação é enganosa, em terceiro
lugar, porque ignora completamente a existência do terceiro relatório de dos Santos (2015),
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embora este relatório tenha sido trazido à atenção da Kinross Gold pela Above Ground e a
Justiça Global (2017).
O ponto mais importante é que a afirmação da Kinross Gold (2018a, 2018b) é falsa na
medida em que contradiz a conclusão do CETEM (2013) de que numerosos locais mostram
concentrações de arsênico de água superficial que excedem a Norma de Arsênico Classe 2 (ver
Fig. 5). O local mais contaminado (Local 9 ao longo de córrego Rico no CETEM [2013])
apresentou concentração de arsênico de 40,1 μg/L (quatro vezes a Norma de Arsênico Classe 2).
Se deve lembrar que todas as concentrações de arsênico medidas pelo CETEM (2013) são
tendenciosas muito baixas devido à filtragem inapropriada de amostras de água antes da análise.
CONCLUSÕES
As principais conclusões deste estudo podem ser resumidas da seguinte forma:
1) Todas as medições de arsênico de fontes de água no CETEM (2013) devem ser consideradas
como subestimadas devido à prática inapropriada de forçar amostras de água através de um
filtro de 0,45 μm antes da análise.
2) Medições de concentrações de arsênico em sedimentos fluviais e em solo no CETEM (2013)
provavelmente não são tendenciosas nem altas nem baixas.
3) A metodologia e os resultados do INCT-Acqua (2015) são tão pouco detalhados que não
pode ser comparado com outros estudos.
4) Enquanto dos Santos (2015) exagera a precisão de suas medições de arsênico, os resultados
provavelmente não são tendenciosos nem altos nem baixos.
5) Embora os estudos de dos Santos (2015) e do CETEM (2013) usassem metodologias
completamente diferentes, na região de sobreposição espacial (vizinhança da vila de Santa
Rita), a diferença nas concentrações médias de arsênico de água superficial não foi
estatisticamente significativa.
RECOMENDAÇÕES
Com base nos resultados deste estudo e dos de dos Santos (2015) e do CETEM (2013),
são feitas as seguintes recomendações:
1) A Kinross Gold deve financiar sem demora um estudo abrangente de arsênico em fontes de
água nas proximidades da mina Morro do Ouro, incluindo águas superficiais, águas
subterrâneas e água potável. A metodologia para este estudo deve ser aprovada por todas as
partes interessadas antes de realizar o estudo, incluindo moradores locais, comunidades
vizinhas, autoridades públicas e organizações da sociedade civil.
2) A Kinross Gold deve desenvolver sem demora um plano de remediação de solo e dos
sedimentos fluviais que tenham sido contaminados por mineração de ouro.
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