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Introdução 
A análise do cabelo humano adquire importância do ponto de vista ambiental, visto que essa matriz reflete as condições 
ambientais que o ser humano está submetido, indicando possíveis contaminações por metais tóxicos (PALETTI, 1999). 
Nesse sentido, este trabalho tem o objetivo de quantificar o teor de metais tóxicos no cabelo de moradores do Polo 
Industrial de Barcarena (PA) e avaliar o efeito de tipo de água de consumo utilizada por esses moradores. 

Metodologia 
A realização da amostragem de cabelo envolveu 11 comunidades, totalizando 89 pessoas. A coleta das amostras 
seguiu orientação da National Human Exposure Assessment Survey - NHEXAS (2001). Após a coleta, as amostras 
sofreram lavagens sucessivas de 10 minutos em acetona, três vezes com água deionizada e outra vez em acetona. 
Após a lavagem, as amostras foram filtradas, secas ao ar e armazenadas. A abertura das amostras foi realizada por 
digestão ácida em HNO3 e H2O2 em microondas. As análises das amostras foram realizadas em ICP-OES (VISTA-
PRO-Varian). O tratamento estatístico dos dados foi realizado com o software Minitab 14. 

Resultados e Discussão 
As maiores médias dos teores de alumínio, crômio, níquel, silício, estanho, titânio e vanádio em cabelo se encontram 

na população que consome água mineral e água de rede pública (Tabela 1). A água distribuída pelo sistema de 

abastecimento municipal de água não passa por nenhum tipo de tratamento destinado a remover os metais tóxicos que 

eventualmente estejam presentes nessas águas. Em outras comunidades, na sua grande maioria os moradores utilizam 

água de poços rasos, muitas vezes de qualidade precária, aumentando a exposição da população a esses metais. 

As médias de Al, Na e Ca encontram-se altos quando comparados com os demais elementos, seguidos pelas médias 

do Zn, K, Fe e Mg. Importante ressaltar que o sódio é muito encontrado nos rejeitos do processo Bayer, utilizado no 

tratamento da bauxita para a obtenção do alumínio. 
Na Tabela 2 estão apresentados os valores encontrados para o cálculo da ANOVA fator único. Os únicos metais que 
apresentaram diferenças significativas entre os diferentes tipos de água de consumo foram o Ca, Fe, Mn e Si. Isso 
indica que, apesar das concentrações dos demais elementos variarem entre si, o tipo de água de consumo não interfere 
significativamente na concentração da maioria dos metais. 
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Tabela 1. Média das concentrações dos metais (em µg g-1) no cabelo em função do tipo de água de consumo. 

 
 

Tabela 2. Anova para o efeito do tipo de água de consumo na concentração dos metais em cabelo. 

 
 

Considerações Finais 
A água de consumo tem baixa influência sobre as concentrações de metais no cabelo da população estudada, como 
mostrado pelos cálculos da Anova. Apenas os elementos Ca, Fe, Mn e Si interferiram de maneira significativa. Outros 
meios de contaminação devem ser investigados, como a ingestão de alimentos, contato dérmico e o tempo de 
exposição à água de corpos hídricos, além da qualidade do ar, quanto à presença de material particulado contendo 
esses contaminantes. 

Agradecimentos 
Agradecemos à UFPA, CAPES/CNPQ, ao MPF-PA e aos moradores das comunidades estudadas. 
____________________ 
DONGARRÀ, G. et al. Concentration and reference interval of trace elements in human hair from students living in Palermo, Sicily (Italy). 
Environmental Toxicology Pharmacology, v. 32, p. 270-34, jul. 2011. 
NHEXAS. Quality Systems and Implementation Plan for Human Exposure Assessment. Region 5 Study. Revision 1, p.2-8, 2011. 

PALETTI, G. Determinação de Mercúrio e Metil-Mercurio em Cabelos de Populações Residentes no Parque Indígena do Xingu. 1999. 135 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências na Área de Tecnologia Nuclear Aplicações), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 1999. 

TSUTIYA, M.T. Características de biossólidos gerados em Estações de Tratamento de Esgotos. In: TSUTIYA, M.T. et al. Biossólidos na Agricultura. 
2.ed. São Paulo, 2002. p.89-131. 
 


