
Poluentes Orgânicos Persistentes: 
Poluição invisível e global
Os POPs são muito populares. Estão em todo lugar e são
repassados de geração a geração, acumulando-se no meio
ambiente e nos corpos das pessoas, animais e plantas.
Antes que você pense em algum novo estilo musical,
ritmo de dança ou estilo literário, deve saber que POPs é
uma sigla para Poluentes Orgânicos Persistentes.

Ou seja, estamos falando de substâncias altamente
tóxicas, formadas por compostos químicos orgânicos
semelhantes aos dos seres vivos. 

Estas substâncias tóxicas surgem através de diversos
processos industriais, entre eles:
 Produção do PVC: plástico utilizado em embalagens de alimentos, brinquedos,

utensílios domésticos, tubos e conexões etc;
 Produção de papel: através do processo de branqueamento com cloro;
 Geração e composição de produtos agrícolas: um grande número de herbicidas,

inseticidas e fungicidas;
 Incineração de lixo: doméstico, industrial e hospitalar;
 Processos industriais: todos os que empregam cloro e derivados do petróleo.

Os POPs são altamente tóxicos aos seres vivos. Como já dissemos, estes  poluentes
acumulam-se nos microorganismos, plantas, animais e, obviamente, no homem, ao longo
dos anos e não são eliminados com o tempo. Por esta razão, os POPs são chamados
bioacumulativos. Resistentes à degradação química, biológica e fotolítica (da luz), afetam a
saúde humana e os ecossistemas mesmo em pequenas concentrações.

Acredite se quiser: uma pessoa não tem necessariamente que morar ao lado de uma
indústria química para ser contaminada. Aí está um outro grande problema dos POPs. Uma
vez liberados na natureza, podem viajar por correntes aéreas e pela água para regiões
distantes de suas fontes de origem. E o pior: mantendo sua capacidade contaminante. Os
solos também podem ser intoxicados, atingindo a produção de alimentos. 

A maior parte dos resíduos produzidos pelas indústrias são despejados em rios. Quase
todos acabam, cedo ou tarde, desaguando nos mares. Devido às correntes marítimas, as
águas de todos os oceanos acabam passando pelos Pólos. É através deste movimento
cíclico e contínuo das águas que os poluentes atingem os pontos mais distantes e ermos do
planeta. Dessa forma, contaminam, ao longo do percurso, a flora e a fauna marinhas, como
os leões-marinhos e as focas, por exemplo. 

A dieta alimentar dos esquimós, habitantes tradicionais do Pólo Norte, é constituída,
basicamente, de focas e leões-marinhos. Estas duas espécies são carnívoras e se alimentam
de peixes, que, por sua vez, comem outros peixes e/ou plâncton, formando uma cadeia
alimentar complexa. Além disso, possuem espessa camada de gordura, utilizada como
combustível e protetor de pele contra o frio. Um prato cheio para as substâncias
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bioacumulativas. Como os esquimós estão no topo desta cadeia alimentar, os POPs
produzidos a milhares de quilômetros de distância acabam chegando aos seus organismos.
Isto acaba afetando as futuras gerações através do leite materno contaminado por dioxina.

Outro exemplo da capacidade dos POPs de se espalharem pelo meio ambiente: um estudo
da Universidade de Alberta (Canadá) indicou que os POPs também alcançam os topos das
montanhas geladas. Amostras de neve coletadas entre 770m e 3.100m de altura de
montanhas canadenses isoladas continham elevadas concentrações de poluentes
persistentes. Os tóxicos foram depositados por massas de ar poluído, provavelmente
oriundas de regiões industriais.

Caso Rhodia: 
Uma história ainda sem final

Mas não é preciso ir tão longe para se encontrar os POPs e seus efeitos maléficos sobre a
saúde e o meio ambiente. Infelizmente, o Brasil tem um histórico de contaminação e pouco
tem sido feito para mudar este quadro. O caso mais grave é o de Cubatão. 

Um dossiê preparado pelo Sindicato
dos Trabalhadores Químicos informa
que a Rhodia (concessionária da
multinacional francesa Rhône-
Poulenc), desde 1976, despejou na
Baixada Santista 12 mil toneladas
(segundo estimativas mínimas) de
resíduos químicos persistentes,
comprometendo de forma irreversível
o ecossistema local.

A saúde dos operários também foi
exposta a riscos. O dossiê destaca que
“mesmo com a morte de trabalhadores
e os sintomas graves de doenças
provocadas pelos produtos tóxicos, a
Rhodia não mudou de
comportamento". Erupções dolorosas
na pele conhecidas como cloracnes
(também chamadas de caroços), além de disfunções do fígado e alterações do sistema
nervoso comprometiam o físico dos trabalhadores, chegando até a contaminar os familiares
das vítimas.

Além da poluição durante os processos produtivos, o lixo gerado e espalhado
irresponsavelmente pela Rhodia em 11 lixões intoxicou o solo, o ar e a água da região de
Cubatão. Pela característica persistente destes poluentes, é fácil concluir que a comunidade
da Baixada Santista está ameaçada pela água e alimentos contaminados. 

A areia, fortemente contaminada em função do despejo impróprio do lixo tóxico, seria
utilizada, mais tarde, na construção civil. A vila dos pescadores, em Cubatão, foi aterrada
com toneladas de areia tóxica. Somente em 1993, com a intervenção do Ministério Público,
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Um bom exemplo de como os POPs
caminham ao longo da cadeia alimentar é a
proibição do governo da Alemanha à
importação de bagaço de laranja brasileiro.
Os alemães constataram altos níveis de
dioxina, um tipo de Poluente Persistente, no
leite de suas vacas. Após detalhada
investigação, descobriram que a
contaminação provinha da ração fornecida ao
gado, que, por sua vez continha, entre outros
ingredientes, bagaço de laranja brasileiro. 

De acordo com notícias publicadas
recentemente na imprensa, o laboratório
alemão Ergo, de Hamburgo, constatou que o
farelo de polpa cítrica utilizado para
alimentação do gado estaria contaminado por
dioxina, um dos POPs mais tóxicos,
proveniente da cal usada no processo de
secagem do produto.



a extração e comercialização de areia das margens do Rio Cubatão foi proibida.
Recentemente, porém, uma nova dragagem foi realizada no mesmo rio a fim de retirar
areia para ser usada na construção civil. 

Efeitos na saúde humana

Os POPs produzem uma ampla gama de efeitos
tóxicos em animais e seres humanos, inclusive nos
sistemas reprodutivos, nervoso e imunológico, além
de causarem câncer. Muitos destes efeitos ocorrem
porque alguns poluentes são capazes de mimetizar ou
bloquear determinados hormônios, particularmente
hormônios sexuais. Além de afetar enzimas que
controlam as reações bioquímicas no organismo.
Existem POPs que também atingem os
neurotransmissores, substâncias químicas do sistema
nervoso, assim como as células do sistema
imunológico.

Expor uma gestante a estas substâncias pode
provocar a morte do feto e aborto espontâneo,
diminuição de peso e tamanho ao nascimento,
alterações de comportamento e rebaixamento da
inteligência. Outras conseqüências são depressão do
sistema imunológico, redução da resistência óssea e
efeitos no sistema reprodutivo. Muitos poluentes
estão associados ao surgimento de alguns tipos de câncer, como câncer de fígado, no trato
digestivo, no pâncreas, no pulmão, na mama, entre outros. 

Efeitos na vida selvagem 
Em várias partes do mundo, os POPs têm sido responsabilizados pelo declínio de
populações da fauna selvagem. Relacionou-se estas substâncias com o aumento do número
de deformidades e morte de embriões, a feminilização de machos, o déficit de
desenvolvimento dos órgãos sexuais, a infertilidade e o comportamento anormal no
cuidado com as crias. Algumas espécies de pantera, por exemplo, apresentaram defeitos
reprodutivos e de desenvolvimento e anomalia em espermatozóides. Afinamentos nas
cascas dos ovos do falcão peregrino foram detectados e uma espécie de trutas canadenses
sofreu morte embrionária. 
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No mês de novembro de 2000,
representantes de mais de 100 países se
reunirão em Johannesburg, África do
Sul, para discutir a eliminação de 12
tipos diferentes de POPs (o chamado
Protocolo POPs). Os 12 Poluentes cuja
eliminação está sendo discutida são: 
 Aldrin; 
 Chlordane; 
 Dieldrin; 
 DDT; 
 Dioxinas; 
 Furanos; 
 Endrin; 
 Heptachlor; 
 Hexachlorobenzeno; 
 Mirex; 
 PCBs; 
 Toxapheno


