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Ando devagar                       

Porque já tive pressa 

E levo esse sorriso 

Porque já chorei demais 

Hoje me sinto mais forte 

Mais feliz, quem sabe 

Só levo a certeza 

De que muito pouco sei 

Ou nada sei.... 

 

Todo mundo ama um dia 

Todo mundo chora 

Um dia a gente chega 

E no outro vai embora 

Cada um de nós compõe a sua história 

Cada ser em si 

Carrega o dom de ser capaz 

E ser feliz... 

 

É preciso amor 

Pra poder pulsar 

É preciso paz pra poder sorrir 

É preciso a chuva para florir 

 

Tocando em Frente (Almir Sater) 
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RESUMO  

A contaminação de solos por metais pesados tem gerado dois grandes problemas em nível 

mundial. Primeiro, devido à perda do valor do solo e segundo, referente ao risco à saúde das 

pessoas próximas aos locais contaminados. Em 2002, uma quantidade significativa de 

mercúrio, oriunda de uma mina de ouro abandonada, foi encontrada numa área rural do 

município de Descoberto/MG. Durante quase 12 anos, os órgãos fiscalizadores, a par de 

muitos estudos, limitaram-se a interditar a área, construir caixas de sedimentação, canais de 

drenagem e barreira de contenção. Medidas meramente paliativas que sequer tocaram o cerne 

do problema. Em 2014, o Ministério Público Estadual, mediante Ação Civil Pública, que 

citou o Estado de Minas Gerais e a Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM) como 

responsáveis pela gestão do passivo e exigindo a implementação de um projeto de remediação 

para a área contaminada, adotando a filosofia aplicada para fechamento de mina. A alternativa 

técnica de remoção do solo contaminado e disposição em aterro Classe I, considerando o 

cenário vigente à época, foi apresentada pela GEOKLOCK Consultoria e Engenharia 

Ambiental Ltda., e aprovada pela FEAM sem avaliação de outras técnicas. Este estudo buscou 

entender como se deu a contaminação, estimou a provável quantidade de mercúrio lançada no 

meio ambiente (1344 kg), e aquela ainda existente na área contaminada (820 kg). Visando a 

subsidiar a tomada de decisões por parte dos Órgãos Gestores da descontaminação, este 

estudo avaliou alternativas de remediação da área além daquela aprovada pela FEAM, 

mediante uma análise de custo/eficiência. O método eletrocinético apresentou o menor custo 

unitário, US$ 120,00/t e US$ 260,00/t, conforme se utiliza o menor e o maior custo absoluto, 

respectivamente. A concentração de Hg residual, após quatro ciclos da técnica eletrocinética, 

resultaria 1,28 mg(Hg)/kg(solo), ligeiramente superior ao limiar admissível para solo agrícola, 

que é de 1,2 mg(Hg)/kg(solo). 

Palavras-chave: Impacto Ambiental, Área Contaminada, Mercúrio, Mina Abandonada, 

Descoberto, Estimativa, Remediação, Análise Custo/Efetividade. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Heavy metal contamination of soils has generated two major problems worldwide. First, due 

to the loss of land value and second, due to the health risk for people near contaminated sites. 

In 2002, a significant amount of mercury from an abandoned gold mine was found in a rural 

area of Descoberto/MG. For almost 12 years, the regulatory agencies, along with many 

studies, have limited themselves to isolating the area, building settling vats, drainage channels 

and containment barriers. Those were merely palliative measures that have not even touched 

the heart of the problem. The State Public Prosecutor through Public Civil Action, in 2014, 

has cited the State of Minas Gerais´s Environment Foundation (FEAM) as responsible for 

managing the liability and has claimed the implementation of a remediation project for the 

contaminated area, adopting the applied philosophy for mine closure. The technical 

intervention proposed by GEOKLOCK, for the removal of contaminated soil and disposal in 

Class I landfill was approved by FEAM without evaluation of other techniques. This study 

aimed to understand how the contamination has occurred, has estimated the probable amount 

of mercury released into the environment (1,344 kg), that one remaining in the contaminated 

area (820 kg). Afterwards this study has raised alternatives for remediation of the area and has 

compared them with the one approved by FEAM through a cost/efficiency analysis. The 

electrokinetic method presented the lowest unit cost, US $ 120.00 / t and US $ 260.00 / t, as 

the lowest and highest absolute costs, respectively. The concentration of residual Hg after 

four cycles of electrokinetic technique would result in 1.28 mg (Hg) / kg (soil), slightly above 

the allowable threshold for agricultural soil, which is 1.2 mg (Hg) / kg (soil). 

 

Keyword: Environmental Impact, Contaminated Area, Mercury, Abandoned Mine, 

Discovered, Estimate, Cost/Effectiveness Analysis  
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

Uma das grandes preocupações internacionais da atualidadde se refere à questão da poluição 

ambiental por metais e suas implicações diretas na saúde de homens e animais. Em muitos 

países não existem dados confiáveis sobre os níveis de referência de metais no ambiente, o 

que dificulta em muito aos planejadores e autoridades governamentais na identificação, no 

monitoramento das alterações químicas no ambiente e no gerenciamento de áreas 

contaminadas. No Brasil, foi publicado o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas 

(CETESB, 1999), e em 2009, foi aprovada a Resolução Conama nº 420, que dispunha sobre 

critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias 

químicas, dentre elas os metais pesados, e estabelecia diretrizes para o gerenciamento 

ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades 

antrópicas (CONAMA, 2009). 

Embora, muitos desses metais sejam essenciais à vida na Terra, suas concentrações naturais 

estão, geralmente, na faixa de parte por milhão ou parte por bilhão e a natureza se encarrega 

de oferecer as quantidades necessárias para a manutenção saudável do ciclo vital. Já outros 

metais podem não exercer nenhuma função conhecida no ciclo biológico e, mesmo assim, têm 

suas concentrações naturais nas mesmas faixas. Em ambos os casos, a presença de 

concentrações crescentes de metais acima das ocorrências naturais passa do meramente 

tolerável ao tóxico (LEMES et al. (2003). 

MACHADO (2011) comenta que muitas das técnicas empregadas na extração de metais e 

tratamento de minérios, podem contribuir para a poluição ambiental, e seus efeitos nocivos à 

saúde humana só se tornam evidentes depois de decorridos anos de suas aplicações, como é o 

caso do uso do mercúrio (Hg) na extração de ouro por amalgamação.  

O mercúrio é um elemento químico do grupo 12, metal de transição; possui número atômico 

80, peso atômico de 200,59, ponto de ebulição de 356,6° C, ponto de fusão de -38,9° C, peso 

específico de 13,55, pressão de vapor de 1,22 × 10
-3

 mm a 20° C (2,8 × 10
-3

 mm a 30 °C) e 

solubilidade em água de 6 × 10
-6

 g por 100 mL (25° C). Seu símbolo “Hg” vem do grego 

hydrargyrum cujo significado é “líquido prateado” (hydro: água e argyros: prata) 
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(NASCIMENTO e CHASIN, 2001). É considerado um elemento tóxico, encontrado na 

natureza nos estados de oxidação Hg
2+

, Hg
+
 e Hg

0
, formando compostos orgânicos e 

inorgânicos em diversos compartimentos da crosta terrestre (AZEVEDO, 2003). 

O mercúrio inorgânico pode ser convertido em metilmercúrio e dimetilmercúrio pela ação de 

microorganismos (bactérias metano gênicas), particularmente nos sedimentos. A 

biotransformação do mercúrio inorgânico em metilmercúrio representa um sério risco 

ambiental visto que ele se acumula na cadeia alimentar aquática por um fenômeno chamado 

bioamplificação, isto é, a concentração do metal aumenta à medida que ele avança nos níveis 

tróficos. Portanto, por ter a capacidade de permanecer por longos períodos nos tecidos do 

organismo, este elemento poderá ser encontrado nos peixes predadores da extremidade da 

cadeia em concentrações elevadas, culminando, finalmente, no regime alimentar dos humanos 

(SILVA, 2014). 

Embora extremamente tóxico, o mercúrio ainda tem várias aplicações industriais, tais como: 

na agricultura como fungicida; na medicina como anti-séptico de aplicação tópica em 

concentrações de uma parte por duas mil de água; e na indústria química como catalisador.  

Quando inalado, na forma Hgº, o mercúrio é acumulado nos glóbulos vermelhos e 

transportado para vários tecidos do corpo, como a barreira hematoencefálica e as barreiras 

placentárias. A exposição prolongada a uma alta concentração de Hgº afeta o sistema nervoso, 

causando distúrbios como tremores e mudanças psicológicas causando doenças neurológicas, 

cardiovasculares, respiratórias, renais, hepáticas, dérmicas, imunes, reprodutivas e outras (LI 

et al., 2011 ). 

O sistema nervoso central é o alvo principal do metilmercúrio, onde afeta, principalmente, 

áreas específicas do cérebro, como cerebelo e lobos temporais. A intoxicação por 

metilmercúrio se caracteriza por ataxia (perda da coordenação dos movimentos voluntários), a 

disartria (problemas nas articulações das palavras), a parestesia (perda da sensibilidade nas 

extremidades das mãos e pés e em torno da boca), visão de túnel (constrição do campo visual) 

e perda da audição (AZEVEDO, 2003). 

O mercúrio tem recebido atenção especial devido ao seu potencial de causar efeitos adversos 

à saúde humana e ao meio ambiente em todo o mundo porque, uma vez lançado na atmosfera, 

pode permanecer na forma gasosa, de 6 meses até 2 anos, e ser transportado ao longo de 
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dezenas de milhares de quilômetros antes da eventual reposição na superfície da Terra, 

permitindo que seja redistribuído ou transportado para áreas onde não haja fontes existentes 

deste metal. O que o torna um poluente ambiental generalizado, pois pode ser derivado de 

várias fontes (naturais e antropogênicas), além de ter um enorme impacto global devido à sua 

toxicidade, dinâmica química complexa no meio ambiente e tendência à biomagnificação nos 

ecossistemas (NEGRET et al., 2014).  

O mercúrio não tem função biológica em seres humanos, mas pode se tornar um perigo 

potencial quando esses são expostos a altas concentrações do metal (GRAY et al., 2015). A 

contaminação ambiental por Hg é uma das mais preocupantes onde elevadas concentrações do 

metal, em suas mais diversas formas, podem ser tóxicas a vários organismos vivos. O 

mercúrio se torna um dos poluentes de maior risco para o equilíbrio ecológico e a saúde 

humana, devido a sua elevada toxidade e seu potencial de bioacumulação e biomagnificação 

através da cadeia alimentar.  

A prática de remediação de ecossistemas contaminados com mercúrio é, normalmente, uma 

tarefa complexa, e exige diagnósticos precisos para subsidiar a definição de procedimentos 

adequados ao cumprimento das normas ambientais. O conhecimento detalhado do processo de 

contaminação, das questões geoquímicas e da natureza dos contaminantes é determinante no 

sucesso de um programa de remediação. 

 

1.1.  Apresentação do Problema 

Em dezembro de 2002, durante a abertura de estrada de acesso a uma propriedade rural no 

Município de Descoberto, na Zona da Mata Mineira, distante 370 km de Belo Horizonte, o Hg 

foi encontrado por acaso – um corte efetuado no terreno provocou a surgência do Hg, em sua 

forma líquida, via exsudação.  

Os moradores dessa propriedade observaram a presença do Hg na superfície da estrada e 

informaram à prefeitura de Descoberto sobre a ocorrência. Técnicos da prefeitura 

identificaram o metal e, por estar muito próximo a um importante manancial de abastecimento 

de água dos municípios de Descoberto e São João Nepomuceno, acionaram a Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais – COPASA, empresa responsável pela captação, tratamento e 
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distribuição da água de parte da região, culminando na imediata interrupção da capitação 

daquele manancial (FEAM e CDTN, 2005). 

Imediatamente, foi formada uma comissão de representantes dos municípios de São João 

Nepomuceno e de Descoberto e dos órgãos ambientais pertinentes para elaborar um sistema 

de gerenciamento da área contaminada e sua possível remediação. A primeira intervenção na 

região foi realizada pela COPASA mediante o desvio para a água da enxurrada e a construção 

de uma parede de isolamento da área visando impedir a contaminação do sistema de 

abastecimento de água de Descoberto e São João Nepomuceno, como medida de segurança a 

COPASA interrompeu a captação proveniente do ribeirão da Grama, passando a recolhê-la do 

córrego da Matinha. Posteriormente, através da DELIBERAÇÃO COPAM Nº 127, de 

27.08.2003, consumou-se a interdição de uma área equivalente a 8.000m2 (oito mil metros 

quadrados) no local, decretando-se a interdição ante “a contaminação da área em questão e a 

possibilidade de risco à saúde humana, à fauna e à flora” (FEAM e CDTN, 2005). 

Na sequência, a par dos muitos estudos, foram construidas caixas de sedimentação, canais de 

drenagem e barreira de contenção, na área interditada. No entanto, estas medidas se 

mostraram meramente paliativas que sequer tocaram o cerne do problema (FEAM e CDTN, 

2006). 

A partir dai, a região contaminada foi bastante estudada mediante teses, pesquisas e trabalhos 

científicos no sentido de subsidiar programas de gerenciamento da área (FEAM e CDTN, 

2006; COSTA SANTOS et al., 2006; MARQUES et al., 2006; ALEXANDRE, 2006; 

TINÔCO, 2008; DURÃO Jr. et al. 2009; MIRANDA et al. 2009; DURÃO Jr, 2010 e 

OLIVEIRA, 2014). 

Esses estudos, entretanto, apenas diagnosticaram a existência do Hg nos compartimentos solo, 

água e sedimentos como remanescente de uma antiga extração de ouro. Somente a FEAM e 

CDTN (2006), apresentaram uma proposta de remediação da área, com a construção de caixas 

de sedimentação e de barreiras de contenção. Ao longo do tempo, não foram dadas as 

manutenções necessárias a essas parcas obras, razão pela qual as caixas de sedimentação 

foram tomadas pelo mato, os tanques de tratamento físico se tornaram inoperantes, a barreira 

de contenção ruiu em diversas partes e até mesmo a cerca que delimitava a área simplesmente 

caiu, não mais existindo em diversos trechos. Esse cenário levou o Ministério Público de 
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Minas Gerais a relatar que: [... À vera, o local da contaminação - pela inação, pela falta de 

manutenção - regrediu a estado símile àquele em que se encontrava em dezembro de 2002, 

como se nunca tivesse existido!] (MPMG, 2014). 

Dessa forma, o Ministério Público Estadual, mediante Ação Civil Pública, exigiu do Estado 

de Minas Gerais e da Agência Estadual do Meio Ambiente responsável, em 2014, a 

elaboração de um projeto de remediação para a área contaminada, por entender que o 

problema e o caminho para se obter uma solução definitiva são conhecidos, em função dos 

vários estudos já realizados na área. 

Devido à necessidade de estudos detalhados para avaliar as concentrações do mercúrio no 

solo e realizar uma avaliação de risco a saúde humana em função das concentrações, bem 

como propor qual melhor medida de remediação baseada no risco deveria ser adotada para a 

área, foi realizada uma licitação visando a elaboração destes estudos.  O processo de licitação 

do termo de referência “Gerenciamento de Área Contaminada por Mercúrio no Município de 

Descoberto” foi concluído satisfatoriamente (Pregão Presencial n.º 052/2008/FEAM) e a 

TECNOHIDRO Projetos Ambientais Ltda foi contratada para desenvolver os estudos 

(MINAS GERAIS, 2014). 

Com vistas a dar sequência ao gerenciamento desta área a FEAM, já havia contratado a 

empresa GEOKLOCK Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda., para elaboração do Projeto 

Executivo de Intervenção. Visando verificar a alternativa técnica de intervenção mais 

adequada considerando o cenário atualizado foi elaborada uma pré-Proposta de avaliação de 

alternativas (Relatório SP/6239/R0148-2013) na qual foram consideradas duas opções 

técnicas para o confinamento, e foi incluída, por solicitação da FEAM, a alternativa de 

remoção e destinação do solo impactado para aterro Classe I, tendo em vista a construção de 

aterro próximo à região.  

Após analise das vantagens e desvantagens representadas pelo confinamento e pela remoção 

do solo, tendo em vista aspectos tecnológicos e econômicos (implantação e manutenção de 

longo prazo), foi escolhida, pela FEAM, a alternativa de remoção do solo impactado e 

prevista a sua destinação em aterro Classe I. Foi elaborado o projeto executivo da alternativa 

escolhida que consiste no documento “Projeto Executivo do Plano de Intervenção da Área 
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Contaminada por Mercúrio – Serra da Grama” (Relatório SP/P6239/R0229-2013) 

especificação técnica deste termo de referencia (FEAM, 2013). 

O Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – 

SEPLAG, por meio da Subsecretaria de Serviços Compartilhados – CSC, realizou Consulta 

Pública via WEB sobre: Execução do projeto de intervenção da área contaminada por 

mercúrio de Descoberto/MG com remoção do solo contaminado e disposição em aterro 

Classe I, conforme Projeto Executivo do Plano de Intervenção da Área Contaminada por 

Mercúrio – Serra da Grama – Julho 2013, elaborado pela GEOKLOCK (MINAS GERAIS, 

2015).   

Embora a área tenha sido tratada como um antigo local de extração de ouro, nenhum dos 

estudos a caracterizou como uma mina abandonada ou órfã
1
, e nem especificaram as possíveis 

técnicas de extração e de concentração de ouro ali empregadas. O diagnóstico da condição de 

mina abandonada ou órfã, portanto, faz-se necessário para facilitar o entendimento do 

problema e delimitar a escolha de alternativas adequadas de remediação a serem empregadas. 

Duas hipóteses foram levantadas para orientação da presente pesquisa. A primeira hipótese 

considera que a amalgamação do ouro foi realizada diretamente nas bateias, conforme os 

procedimentos mencionados por FERRAND (1998) e ESCHWEGE (1979), onde o mercúrio 

empregado para esse fim (ou mesmo o recuperado) era armazenado em recipientes específicos 

que podem ter sido abandonados no local e causado vazamento do metal. A segunda hipótese 

considera que o processo de recuperação do ouro fino foi realizado com adição de mercúrio, 

diretamente, na água de lavagem do cascalho aurífero. 

1.2.  Objetivos 

 

Objetivo Geral 

Este estudo tem como objetivo geral descrever e quantificar a contaminação por mercúrio na 

região de Descoberto para avaliar as alternativas de descontaminação possíveis de ser 

aplicadas, e compará las com o plano de remediação proposto para a área contaminada.  

                                                 
1
   Minas abandonadas ou órfãs são consideradas aquelas que não possuem um responsável legal que possa ser 

acionado judicialmente para execução das medidas de minimização dos passivos e pelos custos de realização 
de tais ações. Cabe, geralmente, ao poder público, a responsabilidade pela recuperação/reabilitação dessas 
áreas (NOAMI, 2019). 
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Objetivos Específicos 

E como objetivos específicos citam-se: 

 Entender como se deu a contaminação por mercúrio em Descoberto; 

 Estimar a possível quantidade de mercúrio ainda existente na área contaminada; 

 Analiar alternativas de remediação, para subsidiar a proposição de um plano de 

reabilitação da área contaminada. 

 

1.3.  Justificativa 

No Brasil, o maior problema relativo à utilização de mercúrio metálico, diz respeito às 

atividades de extração de ouro, por garimpagem, na região amazônica. Entretanto, algumas 

ocorrências no território nacional vêm evidenciando a necessidade de pesquisas em outras 

regiões que utilizam ou utilizaram o mercúrio no processo de apuração de ouro em outros 

Estados, com destaque para Descoberto em Minas Gerais.  

Através da surgência de Hg elementar em Descoberto, vários estudos (FEAM e CDTN, 2006; 

COSTA SANTOS et al., 2005; MARQUES et al., 2006; ALEXANDRE, 2006; TINÔCO, 

2008; DURÃO Jr. et al. 2009; MIRANDA et al. 2009; DURÃO Jr, 2010 e OLIVEIRA, 2014) 

foram realizados na bacia do ribeirão do Grama, confirmando a existência  de concentrações 

significativas de Hg nas águas, nos solos e sedimentos da bacia. No entanto, estes estudos 

foram todos focados, exclusivamente, na confirmação da presença do mercúrio na bacia do 

ribeirão do Grama, dando pouca atenção às alternativas de remediação da contaminação. 

É importante destacar que apesar de existirem processos e técnicas capazes de mitigar os 

efeitos adversos do Hg sobre o meio ambiente, até o momento são poucos os estudos 

nacionais (Veiga et al., 2014; Veiga e Hinton, 2002; Lacerda e Solomons, 1992; Veiga, 1997) 

que abordam a remediação de áreas contaminadas por Hg sobre a melhor alternativa de 

remediação de áreas mineradas em atividade ou abandonadas que utilizam ou utilizaram o Hg, 

e nem sobre as formas de remediação das mesmas, como é o caso de Descoberto. Sendo, 

portanto, essa a linha de pesquisa adotada neste estudo. 
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CAPITULO 2 

METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos propostos, incialmente realizou-se um levantamento bibliográfico de 

busca automática, mediante palavras-chave, em várias bibliotecas digitais indexadas, tais 

como: Google Scholar, Scopus, Scielo e Portal de Periódicos CAPES, dentre outras, visando 

buscar artigos científicos que exemplificassem e ou descrevessem ações que apresentaram 

resultados positivos na quantificação, remediação e reabilitação de áreas contaminadas por 

mercúrio, além de artigos que destacassem as técnicas de mineração de ouro adotadas desde a 

descoberta de ouro no Brasil até o período de industrialização da mineração no País, buscando 

evidenciar os procedimentos de utilização de mercúrio na apuração do ouro. Em seguida foi 

realizada a caracterização geoquímica da área de Descoberto, mediante a realização de 

campanha de amostragens visando à caracterização geoquímica dos compartimentos águas, 

solos e sedimentos, em diversos pontos de monitoramento, ao longo dos principais cursos 

d’água da bacia, cujos resultados foram comparados com aqueles apresentados em pesquisas 

realizadas por outros estudos na área, com o emprego dos valores de referência adotados pelos 

órgãos ambientais estaduais.  

A partir desses dados, buscou-se estimar a quantidade de ouro extraído em descoberto, 

juntamente com a quantidade de mercúrio ali utilizada. No entanto, dada à falta de registros 

históricos, essas estimativas foram realizadas com base em métodos e técnicas utilizadas em 

outros estudos, com a mesma finalidade. Os resultados estimados da quantidade de mercúrio 

ainda existente na área foram comparados com aqueles obtidos em trabalhos anteriores, 

visando certificar o grau de confiabilidade do presente estudo.   

Na sequência, foi realizado um estudo do estado da arte das técnicas e processos de 

remediação de áreas contaminadas por mercúrio, bem como análise das alternativas possíveis 

para a região de Descoberto, buscando avaliar a eficiência em relação aos custos de aplicação, 

de forma a subsidiar melhor a escolha de um plano de remediação da área contaminada.  

Buscou-se, assim, mudar o foco de tratamento da contaminação, que até então fora tratado em 

outros estudos, como sendo somente de análises da contaminação propriamente dita, para uma 

abordagem mais de remediação definitiva da contaminação, que atenda aos anseios das partes 

envolvidas, com a garantia de um ambiente seguro em longo prazo. 
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CAPITULO 3 
 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1.  Preocupação com a Contaminação Ambiental 

 

Nos primórdios, os resíduos humanos, gerados das mais diversas formas, eram lançados 

diretamente nos diversos compartimentos ambientais (água, ar e solos), sem preocupação 

nenhuma, pois além de ser tratada como propriedade livre, disponível para receber resíduos, a 

natureza era considerada com capacidade de autorregenerarão infinita. 

A partir do desenvolvimento industrial, outras substâncias e compostos passaram a ser 

descartados diretamente, sem controle, e somente nos anos 50 do Século XX, é que os 

impactos da industrialização sobre o meio ambiente começaram a ser percebidos. 

MOURA (2004) lembra que a degradação ambiental começou a ser percebida no ano de 1952, 

quando uma névoa negra tomou conta da cidade de Londres e nos dias seguintes, pessoas que 

sofriam de doenças cardíacas e circulatórias ficaram doentes e morriam. Disparando para 

4000 o número de óbitos a mais do normalmente registrado na cidade. No final de 2 meses, já 

extrapolavam 8000 sem vida, e só então a situação começou a voltar ao normal. 

A partir dessa ocorrência, outros problemas ambientais também foram relatados, tais como, 

no início dos anos 50, na Baía de Minamata, quando ocorreu uma contaminação ambiental 

causada por despejos de indústrias químicas (principalmente pela empresa Chisso Corporation 

no distrito de Kumamoto, no Japão, fabricante sulfato de amônia – fertilizante) contendo 

metais pesados, especialmente mercúrio, com sérias repercussões, no Japão, provocando 

cegueira, paralisias, deformações físicas, causando um total de 50 mortes e cerca de 2.200 

pessoas, oficialmente, reconhecidas como vítimas de envenenamento, com repercussões em 

seus descendentes (MOURA, 2004). 

MAGALHÃES (2000) destaca, ainda na década de 1970, outros eventos catastróficos 

ocorreram, como a descoberta de mais de 200 tipos de resíduos industriais perigosos no Love 

Canal em Niagara Falls, Nova Iorque; e de resíduos de disposição irregular de indústria de 
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tintas em Lekkerkerk, Holanda, ambos em zonas residenciais e causando danos graves à 

saúde da população. 

Em decorrência do grande número de eventos de contaminação ambiental, principalmente em 

sítios ou terrenos industriais abandonados, países desenvolvidos trataram de buscar 

mecanismos e procedimentos visando o necessário gerenciamento destas áreas (MARQUES 

et al., 2006). 

MOURA (2004) descreve a cronologia e a evolução dessa busca nos EUA, Canadá e Europa, 

como:  

 Nos EUA, em 1976 foi criada a Resource Conservation and Recovery Act - RCRA ou 

Lei de Recuperação e Conservação de Recursos, que estabeleceu um sistema de 

gerenciamento de substâncias perigosas desde a geração até sua disposição final, 

criando, inclusive as normas para o monitoramento de águas subterrâneas, a 

manutenção de unidades de disposição, e as medidas de segurança que as isdústrias 

devem seguir por até 30 anos depois da desativação. 

 Em 1980 o Congresso Americano decretou a Comprehensive Environmental Response 

Compensation and Liability Act - CERCLA ou Lei de Responsabilidade para Resposta 

Ambiental, Compensação e Contingências, conhecida como Superfund Act, em 

resposta aos perigos de liberações descontroladas de substâncias perigosas no 

ambiente, estabelecendo as responsabilidades por liberações de resíduos perigosos e 

criando um fundo de crédito o Superfund, para promover a recuperação dos 

Brownfields - propriedades industriais ou comerciais abandonadas, inativas ou 

subutilizadas, que foram deixadas desocupadas devido à poluição ou contaminação ali 

geradas. 

 No Canadá, o Canadian Council of Ministers of the Environment - CCME iniciou, em 

1989, o National Contaminated Sites Remediation Program - NCSRP ou Programa 

Nacional de Remediação de Sítios Contaminados, com o objetivo de prover uma 

abordagem nacional consistente para a classificação e remediação de sítios 

contaminados por resíduos perigosos, com base no princípio do poluidor/pagador, 

incluindo:  

 a identificação, a avaliação e a remediação de todas as áreas contaminadas que 

apresentassem risco potencial à saúde humana e ao meio ambiente;  
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 a ordenação de provisão de fundos para os chamados sítios órfãos - sítios com 

contaminação de alto risco cujo responsável não pode ser identificado ou o 

mesmo não seja capaz de financiar um projeto de remediação;  

 o desenvolvimento de novas tecnologias de remediação através de projetos e 

ou programas governamentais. 

 

 Na União Europeia, em 1996, foi instituído o European Topic Centre on Soil - ETC/S, 

um consórcio de oito instituições especialistas de oito Estados Membros para prover e 

desenvolver informações e dados sobre as condições do solo nos países europeus, 

incluindo o desenvolvimento de um processo comum para o levantamento de 

inventários nacionais sobre sítios contaminados. 

 Em 1987, o governo federal holandês promulgou a Lei de Proteção do Solo (Soil 

Protection Act) e, em 1994 publicou uma proposta de valores de qualidade do solo e 

da água subterrânea, denominada Lista Holandesa, que passou a ser precursora das 

demais orientações de enquadramento de qualidade de solos e águas subterrâneas para 

outros países, inclusive o Brasil, através da Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo – CETESB, que vem propondo valores orientadores de contaminantes nos 

diversos compartimentos ambientais, desde 1995 (CETESB, 1999). 

A preocupação com a contaminação ambiental por mercúrio se dá porque seus compostos 

(Hg
+
) e (Hg

2+
) podem ser, facilmente, convertidos em metilmercúrio. SILVA et al. (1991) 

destacam que uma vez favorecido o aparecimento do íon mercúrico (Hg2+), ele irá competir 

com uma série de fatores que resultarão em fenômenos como: 

 Adsorção em argilominerais, óxidos hidratados de ferro e manganês e matéria orgânica; 

 Precipitação na forma de óxido, hidróxido ou sulfeto; 

 Adsorção pela biota; 

 Reação com a metilcobalamina formada pelas bactérias, resultando no íon 

metilmercúrio; 

 Reação com o metano formando metilmercúrio; 

 Formação de íons do complexo de cloreto, carbonato, sulfato, hidróxido de 

metilmercúrio; 

 Complexação com outros íos orgânicos.. 
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Dentre as reações de maior cinética, destaca–se a adsorção pelos constituintes dos solos e 

sedimentos, muitas vezes reportados como material particulado em suspensão por se tratar de 

componentes minerais e/ou orgânicos de alta superfície específica e granulometria fina, 

portanto apresentando alta atividade na adosrção de íons de mercúrio (SILVA et al., 1991). 

De acordo com BISINOTI e JARDIM (2004), a metilação acontece por duas vias: a 

anaeróbica e a aeróbica. Na primeira, é formado o gás dimetilmercúrio, insolúvel em água. Na 

segunda, o Hg inorgânico é metilado por compostos de metilcobalamina, produzido por 

bactérias metanogênicas em ambiente moderadamente redutor. Este processo favorece a 

transformação biogeoquímica do Hg metálico em monometilmercúrio, neurotoxina para a 

biota, que pode se tornar bioconcentrada e biomagnificada, acumulando-se na cadeia 

alimentar, começando pelos pequenos organismos, passando pelos peixes e terminando no ser 

humano intoxicando todos estes indivíduos. 

Os efeitos sobre o meio ambiente da libertação de uma grande quantidade de mercúrio, no 

meio ambiente, será função não só da descarga total, mas principalmente dos mecanismos e 

padrões dispersão do metal, da sua especiação nos diferentes ambientes e das condições 

ecológicas específicas dos ecossistemas afetados. Como a maior parte das emissões do 

passado teve e tem lugar em ambientes tropicais, em áreas de mineração de ouro 

abandonadas, pode estar sendo remobilizada atualmente, em função do próprio ciclo 

biogeoquímico, a complexidade dos habitats naturais torna difícil a avaliação dos seus efeitos, 

e danos toxicológicos mais graves são esperados, assim como um aumento no fundo global 

das concentrações de mercúrio, uma vez que a maior parte do Hg emitido ainda reside em 

áreas de mineração de ouro abandonadas e pode ser remobilizada (BLOOM e PORCELLA, 

1994).  

No contexto do ciclo do Hg global, a reemissão é definida como emissões de Hg que são 

derivadas de depósitos naturais e antropogênicos passados. Em condições propícias, o Hg, 

previamente depositado nos solos e sedimentos e suspenso em águas superficiais, pode ser 

reemitido para a atmosfera através de mecanismo de transporte alternativo. As estimativas das 

atuais emissões anuais de Hg estão na faixa de 4000-6300 t/ano (AMAP/UNEP, 

2013  e  Mason et al., 2012 apud Xu et al., 2015), e uma grande proporção do Hg reemitido 

pode, em última instância, acumular-se em solos superficiais.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412014002748#bb0010
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412014002748#bb0010
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412014002748#bb0390


23 

Assim, a preocupação mundial com a contaminação por Hg se intensificou em nível global, 

de tal maneira, que em 19 de janeiro de 2013, em Genebra, Suíça, foi aprovada a Convenção 

de Minamata das Nações Unidas para combater o problema do mercúrio, onde cerca de 140 

países, dentre eles o Brasil, assinaram um protocolo de intenções de políticas de redução do 

uso e, consequentemente, emissão de Hg nos compartimentos ambientais. A Convenção foi 

ratificada por 98 partes e entrou em vigor em 2017. Ainda é demasiado cedo para avaliar o 

impacto da Convenção, mas trata-se de um passo extremamente importante no sentido de 

garantir a adoção de ações concertadas a nível mundial para reduzir a poluição pelo mercúrio 

(USEPA, 2013). 

 

3.2.  Valores Orientadores de Referência 

 

LINHARES (2009) lembra que a importância dada aos estudos sobre o comportamento de 

metais pesados no solo tem sido bastante intensa, na medida em que estes estudos auxiliam no 

entendimento dos fenômenos relacionados à retenção e à mobilidade desses elementos nesse 

meio, além da sua entrada na cadeia alimentar.  

Os estudos geoquímicos, embora classicamente sejam usados para a prospecção mineral, se 

tornaram uma ferramenta muito importante na busca de informações, até recentemente, 

difíceis de serem obtidas, tais como composição química das águas e dos solos, para a 

percepção de anomalias naturais e ou antrópicas quando da necessidade de solução de 

questões ambientais. Os métodos de investigação geoquímica fundamentam-se na 

determinação dos teores dos elementos químicos em amostras de sedimentos ativos de 

drenagem, água, solo, rocha, espécies vegetais e emanações gasosas de origem natural ou 

artificial (MINEROPAR, 2005) 

BURAK (2008) salienta que os estudos geoquímicos avaliam a distribuição dos elementos e 

os processos que governam os fluxos entre diferentes compartimentos terrestres. 

De acordo com MINEROPAR (2005), o conhecimento da distribuição geográfica dos 

elementos químicos e a delimitação de regiões onde haja abundância ou escassez dos mesmos 

podem ser utilizados como indicadores ou rastreadores de: 
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 Variações naturais na química das litologias, da cobertura de solo, da rede 

hidrográfica superficial e até mesmo da biota; 

 Focos de poluição industrial, agrícola e doméstica em ambientes rurais e 

urbanos; 

 Extensão da pluma de contaminação das fontes de poluição sobre as águas 

superficiais e subterrâneas; 

 Regiões de risco à saúde humana e animal; 

 Jazidas minerais. 

LEMES et al. (2003) ressaltam que, de modo geral, as concentrações de elementos químicos 

oscilam nas campanhas de amostragens, principalmente, pelo fato de os metais dissolvidos na 

água serem extremamente variáveis. Assim a avaliação de um compartimento isoladamente 

fornece pouca informação sobre a contaminação do ambiente e, portanto, é essencial avaliar 

os resultados num compartimento relacionando-os com os obtidos nos outros 

compartimentos, como por exemplo, os sedimentos. Recomenda-se que seja realizada uma 

campanha geoquímica que englobe a coleta de amostras de águas superficiais, de sedimentos 

de corrente e de solos residuais, para avaliar o grau de contaminação nesses compartimentos. 

O estudo geoquímico para aferir a qualidade da água em microbacias hidrográficas constitui-

se em uma ferramenta básica para serem avaliadas as alterações ambientais causadas pela 

ação humana ou pelo próprio ambiente, haja vista que a maior parte das ações desenvolvidas 

sobre o ambiente acaba se refletindo na qualidade dos cursos de água. 

Da mesma forma, a análise dos sedimentos é de grande importância no contexto dos estudos 

geoquímicos de uma microbacia, pois este compartimento pode acumular diversas 

substâncias, especialmente metais pesados e compostos orgânicos, construindo, assim, 

grandes reservatórios desses materiais. Podendo até vir a se tornar uma fonte de poluição, 

devido á disponibilização dos metais pesados, em decorrência das variações nas condições 

ambientais, como por exemplo, a mudança de pH (LEMES et al., 2003). 

No estudo dos metais pesados nos solos é essencial, primeiramente, a avaliação dos teores 

naturais, dependentes tanto da geologia como dos processos de formação do solo, 

possibilitando assim, inferências fidedignas quanto aos aportes de origem antrópica dos 

metais no solo. 
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Os dados destes estudos geoquímicos, de modo geral, resultam em mapas de distribuição dos 

elementos químicos na área de estudo que indicam os níveis naturais dos elementos 

(background) no ambiente, além de fornecer informações sobre sua dispersão e distribuição 

nos compartimentos analisados. Isto é realizado no intuito de auxiliar a compreensão da 

dinâmica desses elementos, nos vários compartimentos terrestres, e para tanto é necessário 

investigar diferentes variáveis que influenciam a mobilidade e fixação desses elementos 

nestes compartimentos. 

Os valores encontrados nos compartimentos referem-se às concentrações das substâncias 

químicas derivadas por meio de critérios numéricos e dados existentes na literatura científica 

internacional, para subsidiar ações de prevenção e controle da poluição, visando à proteção da 

qualidade dos solos e das águas subterrâneas e o gerenciamento de áreas contaminadas. Neste 

contexto, o estabelecimento de níveis de referência e da distribuição geográfica dos elementos 

químicos, nos compartimentos água, sedimento e solo, é uma necessidade urgente, tanto em 

ambientes praticamente virgens quanto naqueles que já sofreram o impacto da ação do 

homem (MINEROPAR, 2005). 

Para efeito de monitoramento e controle das fontes de poluentes são estipulados padrões de 

qualidade ambiental de metais pesados nos compartimentos ambientais baseado no risco que 

estes trazem à saúde humana e aos demais seres vivos. De acordo com a comparação desses 

valores com aqueles orientativos é que se estabelecem as medidas necessárias: intervenção, 

descontaminação, isolamento da área e outras (MORAES, 2007). 

A CETESB (2016) considera uma área contaminada quando as concentrações de elementos 

ou substâncias de interesse estiverem acima de dado limite, denominado valor de intervenção, 

que indica o risco potencial de efeito deletério sobre a saúde humana. Nesse caso, é necessária 

uma intervenção imediata na área, incluindo investigação detalhada e adoção de medidas 

emergenciais, tais como: restrição do acesso de pessoas à área e suspensão do consumo de 

água superficial e subterrânea.  

No Relatório à Diretoria nº 068/2016/E (CETESB, 2016), foram definidos três valores 

orientadores para solo e água subterrânea, a saber:  

 Valor de Referência de Qualidade (VRQ) – concentração de determinada substância 

que define a qualidade natural do solo, sendo determinada com base em interpretação 
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estatística de análises físico-químicas de amostras de diversos tipos de solos, 

caracterizando sua ocorrência natural. 

 Valor de Prevenção (VP) – concentração de determinada substância, acima da qual 

podem ocorrer alterações da qualidade do solo e da água quanto às suas funções 

principais. Utilizado para disciplinar a introdução de outras substâncias químicas no 

solo. 

 Valor de Intervenção (VI) – Concentração de determinada substância no solo ou na 

água subterrânea, acima da qual, existem riscos potenciais diretos ou indiretos, à saúde 

humana considerando cenário de exposição genérico. 

O destaque para a condição do mercúrio é mostrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1  VALORES ORIENTADORES PARA SOLOS E ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

 Solo (mg. kg
-1

 peso seco) Águas Subterrâneas 

(µg L
-1

) 

Substância Valor de 

Referência 

Qualidade 

(VRQ) 

Valor de 

Prevenção 

(VP) 

Valor de Intervenção (VI) (VI) 

Agrícola Residencial Industrial  

Mercúrio 0,05 0, 5 1,2 0,9 7,0 1,0 

Fonte: (Adaptado de CETESB, 2016). 

Em Minas Gerais, foi instituído o Programa Estadual de Gestão de Áreas Contaminadas, por 

meio da Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH nº 02/2010, que estabeleceu as 

diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e para o gerenciamento 

ambiental de áreas contaminadas, listando também os valores orientativos para o Estado 

(COPAM, 2010), apresentando os critérios e os valores orientadores de qualidade do solo e 

águas subterrâneas quanto à presença de substâncias químicas, sendo os valores VRQ e VP, 

idênticos aos valores de CETESB (2016).  

A Deliberação Normativa COPAM nº 166, 29 de junho de 2011, alterou o Anexo I da DN 

COPAM/CERH nº 02/10, estabelecendo os Valores de Referência de Qualidade dos Solos para o 

Estado de Minas Gerais, e passou a vigorar com outra nomemclatura e valores diferentes da 

norma da CETESB (2016), onde o Valor de Intervenção foi substituído pelo Valor de 

Investigação que é a concentração de determinada substância no solo ou na água subterrânea 

acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde humana, considerando 
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um cenário de exposição padronizado. É utilizado para desencadear e definir ações de 

investigação e controle, indicando a necessidade de ações para resguardar os receptores de 

risco. 

Para os solos que apresentam concentrações de substâncias químicas menores ou iguais ao 

VRQ não serão requeridas ações de gerenciamento na área de estudo. Para os solos que 

apresentam concentrações de pelo menos uma substância química maior do que o VRQ e 

menor ou igual ao VP, poderá ser verificada a possibilidade de ocorrência natural da 

substância ou da existência de fontes de poluição, com indicativos ou não de ações 

preventivas de controle, quando couber, não envolvendo necessariamente investigação. Para 

os solos que apresentam concentrações de pelo menos uma substância química maior que o 

VP e menor ou igual que o VI, será requerida a identificação e controle das fontes potenciais 

de contaminação, a avaliação da ocorrência natural da substância, e o monitoramento da 

qualidade do solo e da água subterrânea. E para os solos e águas subterrâneas que apresentam 

concentrações de pelo menos 13 uma substância química maior que o VI, serão requeridas 

ações para o gerenciamento da área contaminada. No caso do mercúrio, os valores 

orientadores em Minas Gerais são apresentados na Tabela 2.  

Tabela 2 VALORES ORIENTADORES PARA SOLOS E ÁGUA SUBTERRÂNEA EM MINAS GERAIS 

 Solo (mg. kg
-1

 peso seco) Águas Subterrâneas  

(µg L
-1

) 

Substância Referência 

Qualidade 

Prevenção 

 

Investigação  

Investigação Agrícola Residencial Industrial 

Mercúrio 0,05 0, 5 12,0 36,0 70,0 1,0 

Fonte: (Adaptado de COPAM, 2010) 

 

 

3.3.  Contaminação Mercurial 

A preocupação com a contaminação ambiental por espécies contendo mercúrio é que todos os 

seus compostos (Hg
+
) e (Hg

2+
) podem ser convertidos, direta ou indiretamente, a metil 

mercúrio. Dados do WHO (2000) mostram que compostos contendo mercúrio, mesmo em 

baixos níveis, podem causar efeitos no sistema imunológico do ser humano. Os compostos 

formados com o Hg
2+

 são mais estáveis que aqueles formados com o Hg
+
 (NASCIMENTO e 

CHASIN, 2001; WHO, 1989). 
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A maior parte do Hg presente no solo está fixada à matéria orgânica, sobretudo ao material 

húmico, e pode sofrer processos de eluição (UNEP, 2002 apud AZEVEDO, 2003). De acordo 

com LACERDA e SOLOMONS (1992) Hg pode, ainda, ser lançado para a atmosfera, e ser, 

posteriormente, depositado sobre a superfície dos solos ou sedimentos continentais, 

compartimentos considerados como reservatórios do metal.  

Através de processos de lixiviação química destes materiais, o Hg passa a ser novamente 

mobilizado, e dessa forma é redepositado em corpos hídricos circunvizinhos, contaminando 

sedimentos fluviais e a biota aquática, num ciclo biogeoquímico peculiar (Figura 1).  

 
Figura 1 CICLO BIOGEOQUÍMICO DO MERCÚRIO 

Fonte: Adaptado de: MPMG (2014).. 

No passado, em áreas de extração de ouro, como na região de Descoberto/MG, o mercúrio foi 

utilizado de forma indiscriminada para amalgamação daquele metal. Essas áreas são objeto de 

preocupação, pois o mercúrio, mesmo na forma elementar (Hgº), pode ter escapado para a 

atmosfera ou depositado nos solos circundantes e nos ecossistemas aquáticos tornando-se 

disponível por meio de seu ciclo biogeoquímico. 

Nas proximidades de áreas de extração de ouro, onde se utilizou mercúrio no processo de 

recuperação aurífera, as concentrações do Hg permanecem elevadas em solos, sedimentos e 
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água por anos, após o término das atividades, causando a formação de pequenas áreas com 

alta concentração do poluente (RIMONDI et al., 2012, LACERDA e SALOMONS, 1992; 

VEIGA et al., 2002). O mercúrio metálico, contudo, necessita se oxidar para aumentar sua 

solubilidade e tornar-se um poluente da biota aquática. 

Por essa razão, o tempo de retenção do Hg no solo é longo, resultando em acúmulo do metal, 

neste compartimento. Tal fato pode implicar seu lançamento para as águas superfíciais e para 

outros meios, por longos períodos, possivelmente centenas de anos (PIRRONE et al., 2001 

apud AZEVEDO, 2003). 

No contexto do ciclo do Hg global, a reemissão é definida como emissões de Hg que são 

derivadas de depósitos naturais e antropogênicos passados. Em condições propícias, o Hg 

previamente depositado nos solos e sedimentos e/ou suspenso em águas superficiais pode ser 

reemitido para a atmosfera através de mecanismo de transporte alternativo. As estimativas das 

atuais emissões anuais de Hg estão na faixa de 4000-6300 t/ano (MASON et al., 2012 apud 

XU et al., 2015; AMAP/UNEP, 2013 ), e uma grande proporção do Hg reemitido pode, em 

última instância, acumular-se em solos superficiais. 

3.4.  A Amalgamação de Ouro com Mercúrio 

Ao longo da história da civilização humana, o Hg foi utilizado de várias formas, por ser 

facilmente isolado em sua forma metálica e até mesmo ser encontrado naturalmente puro. 

Tanto é assim que a literatura relata sua comercialização pelos fenícios e cartagineses que o 

extraiam da mina de Almadén na Espanha desde 2700 a.C. (MALM, 1988). Por volta de 500 

a.C., o Hg já era utilizado na extração de metais, pois os romanos começaram a intensificar o 

uso do Hg após o reconhecimento de suas propriedades de amalgamação do ouro, como 

forma de aumentar a recuperação do metal (AZEVEDO, 2003). 

O processo de recuperação de ouro com o emprego de mercúrio proliferou por todo o mundo, 

ao longo dos tempos, até chegar às Américas, por volta do século XVI, para amalgamação do 

ouro e da prata encontrados na Bolívia e Peru, onde a importação do Hg espanhol perdurou de 

1560 a 1860, quando mais de 25.000 toneladas de prata foram produzidas (STUDNICKI-

GIZBERT e SCHECTER, 2010). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4284385/#CR41
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412014002748#bb0390
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412014002748#bb0010
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No Brasil, de acordo com FERRAND (1998), a mineração de ouro com a utilização de Hg foi 

introduzida por meio de dois métodos, no período colonial. O mais comum consistia na 

aplicação do Hg na bateia contendo material concentrado, onde a mistura era amassada e 

posteriormente lavada para livrar o amálgama das impurezas. Em seguida o amálgama era 

escorrido para um recipiente, geralmente de cobre, coberto com uma folha verde de figueira e 

assentado sobre um braseiro.  

Ao evaporar, parte do Hg se condensava na folha para sua recuperação. À medida da 

necessidade, substituía-se a folha contendo Hg por uma nova e mais fresca. Após a destilação 

completa, retirava-se do fogo o recipiente que continha o ouro no fundo. “Esse procedimento 

de amalgamação era bem rudimentar e ocasionava perdas elevadas de mercúrio” 

FERRAND (1998). 

O outro método foi descrito por COURCY (1997), onde a grande quantidade de minério 

moído a ser tratado na Mina da Passagem, em Mariana-MG, fez com que a apuração do ouro 

na bateia fosse abandonada. O processo de amalgamação consistia em misturar o mercúrio na 

água que corria sobre as mesas de lavagem, utilizadas naquela mina, para a concentração do 

ouro. 

Segundo SILVA (1997), quando da viagem do Barão de Langsdorff em 1824 à região de 

Descoberto, o minério de ouro era extraído nos barrancos situados nas margens dos cursos de 

água da seguinte forma:  

“... cava-se a camada superior de terra do barranco, chega-se, então, à 

pedra bruta mais superficial, o cascalho grande e, mais embaixo, o 

cascalho pequeno, misturado com argila, mica, fragmentos de cristais, 

de pedras quebradas, de minérios de ferro, etc. Toda essa massa, 

normalmente úmida, é amontoada junto a um pequeno riacho, a critério 

do lavador de ouro, e depois despejada nas "canoas" - "barcos" mais 

estreitos na frente e mais largos atrás - construídas uma após a outra. Lá 

ela é remexida pelos negros, e, com esse procedimento, remove-se toda a 

terra fofa e barrenta, ficando, apenas, as pedras e o cascalho, que são 

oportunamente lavados. O ouro, então, deposita-se no fundo e ali 

permanece, até que se decida lavá-lo de forma especial (SILVA, 1997).  

O Hg encontrado em Descoberto é, provavelmente, uma evidência do uso do processo de 

amalgamação como sendo essa “forma especial”.  
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De acordo com VEIGA e HINTON (2002), a extração de ouro com amalgamação de Hg, 

ainda é praticada atualmente por pequenos mineradores, de maneira idêntica àquela utilizada 

no período colonial onde, depois de separado do minério, o amálgama é enrolado em um 

tecido e espremido para retirada do excesso de Hg não amalgamado. A massa resultante, 

contendo cerca de 50% de Hg, é então aquecida em temperaturas de até 460 ºC, para 

vaporização do Hg. Nesse processo uma considerável quantidade de Hg metálico é perdida 

para rios, solos e atmosfera em função da falta de controle das operações.  

 

3.5.  Remediação de Solos Contaminados com Hg 

 

A prática de remediação de solos e águas subterrâneas contaminados com Hg é normalmente 

uma tarefa complexa, e exige o envolvimento de profissionais qualificados e experientes na 

elaboração de diagnósticos precisos, que irão subsidiar a definição da alternativa mais 

adequada para cumprimento dos padrões preestabelecidos em projeto. Desta forma, o 

conhecimento detalhado das questões geoquímicas e da natureza dos contaminantes é 

determinante no sucesso do programa de remediação. 

Para WANG et al. (2012), entre todos os metais pesados, o Hg é, provavelmente, o mais 

complicado de se lidar, devido à sua volatilidade e sua forte afinidade por partículas de solo e 

matéria orgânica o que faz com que as formas iônicas de mercúrio sejam fortemente 

adsorvidas por solos e sedimentos e, posteriormente, dissolvidas lentamente, sendo reemitidas 

para o meio ambiente. 

BRIDGES (1991) lembra que de modo geral, o tempo de residência de alguns metais pesados 

em solos varia muito, como por exemplo, de 75 e 380 anos para o cádimo (Cd) e de 500 a 

1000 anos para o mercúrio, resultando em acúmulo e consequente concentração e liberação 

dos metais, em outros compartimentos ambientais, por meio de erosão, escoamento, 

lixiviação e evaporação. Desta forma, a remediação dos solos contaminados com Hg é tarefa 

difícil, não apenas porque o metal é frequentemente distribuído heterogeneamente nos poros 

da matriz do solo, mas também devido à variedade de formas químicas nas quais ele pode 

ocorrer.  
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De acordo com RODRÍGUEZ et al.(2012), o mercúrio assume diversas formas químicas: 

mercúrio metálico ou elementar (Hg), mercúrio inorgânico (Hg
+
) e (Hg

2+
), sais mercúricos 

(HgCl2, HgS) e mercurosos (Hg2Cl2), e mercúrio orgânico, ligado a radicais de carbono, por 

exemplo metilmercúrio e etilmercúrio.  

No solo, o mercúrio pode encontrar-se fortemente adsorvido à matéria orgânica, ou aos 

óxidos de ferro e às argilas minerais. MADEP (1996 apud RODRÍGUEZ et al., 2012), 

destaca que os minerais da argila adsorvem os íons de Hg em pH 6.0, enquanto os óxidos de 

Fe adsorvem os íons de Hg em solos neutros e que a maioria dos íons de Hg é adsorvida por 

matéria orgânica, em solos ácidos. Quando a matéria orgânica não está presente, o mercúrio 

torna-se relativamente mais móvel em solos ácidos e pode evaporar para a atmosfera ou 

lixiviar para as águas subterrâneas. 

Técnicas específicas de remediação são necessárias para remover Hg do solo ou transformá-

lo, in situ, em suas formas mais estáveis e menos tóxicas (XU et al., 2015). Entretanto, uma 

única tecnologia de remediação pode não remover satisfatoriamente todos os contaminantes. 

Portanto, uma combinação de duas ou mais técnicas pode ser mais eficiente na busca de 

resultados que atendam à legislação. Isto pode tornar a limpeza do sítio mais difícil, demorada 

e cara. Dessa maneira, diversas tecnologias de remediação para solos contaminados por 

mercúrio foram estudadas e desenvolvidas e vêm sendo aperfeiçoadas (HINTON e VEIGA, 

2001; WANG et al., 2012;  REIS et al., 2014; XU et al., 2015; CHEN et al., 2018).   

A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (USEPA, 1997), agrupa as tecnologias de 

tratamento de solo em tratamentos in situ (tratamentos biológicos, físicos/químicos, térmicos) 

(Tabela 3), ex situ (biológicos, físicos/químicos, térmicos), (Tabela 4) e outros tratamentos do 

tipo contenção, tais como: barreiras impermeáveis, superfícies de vedação, estabilização e 

solidificação (Tabela 5).  

 Os métodos in situ geralmente são mais convenientes, do ponto de vista dos custos gerais de 

descontaminação e limitação do deslocamento do solo contaminado, no entanto, são menos 

adotados do que os ex situ, devido à heterogeneidade subsuperficial do solo que gera 

incertezas sobre a eficácia do processo, além do tempo de limpeza ser mais longo (Hinton e 

Veiga, 2001). 
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Tabela 3 TÉCNICAS DE TRATAMENTO IN SITU PARA TERRENOS CONTAMINADOS COM Hg 

Tecnologia Extração de 

Vapores associada 

ao Aquecimento 

do Solo  

Paredes Reativas 

Permeáveis 

Lixiviação e 

extração 

(Lavagem do solo) 

Separação Eletro-Cinética 

 

Sistemas 

Intercepção 

Fitorremediação 

Descrição Uso de calor e 

pressão reduzida 

para volatilizar o 

Hg, que é recolhido 

pela condensação 

de vapores. 

Estruturas perpendicu-

lares ao fluxo de 

contaminantes, para que 

os compostos dissolvidos 

reajam com os 

compostos das paredes e 

depois se precipitem.  

Uma solução é 

injetada no solo 

contaminado para 

mobilização e 

extração dos 

contaminantes 

 

Geração de um campo 

elétrico provocando a 

migração dos compostos de 

Hg, para eletrodos colocados 

no solo. Reduzindo os custos 

de escavações de toda a área 

impactada.  

Processo que 

recupera o Hg como 

“produto livre”, com 

o uso de trincheiras 

e/ou drenos, simples 

e eficazes. 

Uso de vegetação para 

recuperar o Hg no solo. A 

recuperação do Hg ocorre 

após a coleta e incineração 

das plantas. 

 

Estágio de 

desenvolvimento 

Escala bem 

desenvolvida, 

ditada pela 

volatilidade do Hg.  

Escala completa; 

comumente usada na 

Europa. 

Escala completa; 

comumente usada 

na Europa 

Escala piloto, na 

Europa;  escala de bancada 

nos EUA 

Escala piloto, ainda 

não comprovada. 

Escala piloto nos Estados 

Unidos e na Europa. 

Aplicabilidade Solos com boa 

permeabilidade, e 

que o Hg tenha boa 

solubilidade. 

Dependente do nível de 

reatividade dos 

compostos de Hg 

presentes no solo.  

Solos homogêneos, 

com boa 

permeabilidade; 

Todos os tipos de solo, 

especialmente os  argiloso 

Todos os tipos de 

solo 

Técnica promissora para o 

efeito de custo de 

remediação de solos rasos 

 

Limitações Alterações das 

propriedades 

químicas e 

biológicas do solo 

tornando-o inábil 

para usos futuros. 

Alterações das 

propriedades químicas e 

biológicas do solo, 

podendo ser inaceitável 

pelos órgãos reguladores 

e pelo público. 

Agentes lixiviantes 

visando à melhoria 

da mobilidade do 

Hg podem não ser  

aceitáveis pelos 

órgãos reguladores. 

Uso de agentes 

complexantes para mobilizar 

o Hg;  descarte de resíduos 

de mercúrio e mobilização 

de compostos de mercúrio 

insolúveis. 

Limitado pela 

topografia e 

estratigrafia e não 

recuperação do Hg 

contido na saturação 

residual 

Poucas espécies de plantas 

adequadas para absorção de 

Hg; Além disso, os efeitos 

de remediação são limitados 

pela profundidade das zonas 

raiz das plantas  

Resíduos 

secundários 

Gases, águas 

residuais. 

Produtos químicos e 

contaminantes contendo 

lodo/água. 

Produtos químicos 

e contaminantes 

contendo lodo/água. 

Gases, águas residuais se o 

pré-tratamento estiver 

incluído. 

Produtos químicos e 

contaminantes 

contendo lodo / água. 

Emissão de Hg da 

volatilização microbiana e 

da planta. 

Referências  (Dermont, 2008); 

(Richter e 

Flachberger, 2010); 

(USEPA, 2007); 

(He et al. (2015) 

(Hinton e Veiga, 2001); 

(He et al.,2015) 

 

(Hinton e Veiga, 

2001); (Dermont, 

2008); (Abumaizar 

e Smith, 1999); (He 

et al., 2015) 

(Hinton e Veiga, 2001); (He 

et al., 2015) 

 

(Hinton e Veiga, 

2001); (He et al., 

2015) 

 

(Hinton e Veiga; 2001); 

(Dermont, 2008); (Richter e 

Flachberger, 2010); (Thakur 

et al. 2016); (Negrete et al., 

2015), 
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Tabela 4 TÉCNICAS DE TRATAMENTO EX SITU PARA TERRENOS CONTAMINADOS COM Hg 

Tecnologia Separação Física Tratamento térmico Tratamentos hidro metalúrgicos 

Descrição Escavação, lavagem e separação das 

frações pequenas a médias, da fração 

fina. A lama resultante, enriquecida com 

o Hg, é desidratada e subsequentemente 

isolada ou tratada por meios 

diferenciados, tais como métodos 

térmicos. 

Escavação do solo contaminado e posterior aquecimento 

do mesmo. Os gases gerados são condensados e o Hg é 

recuperado na forma líquida, para posterior destinação 

final. 

 

Extração química de Hg de solos escavados através 

de quatro procedimentos: dessorção de espécies 

adsorvidas; oxidação de Hg metálico; uso de 

agentes de complexação forte; e dissolução do 

precipitado Hg. 

Estágio de 

desenvolvimento 

Escala bem desenvolvida Escala bem desenvolvida, com procedimentos de 

aplicação bem estabelecidos. 

Escala piloto, ainda não muito comprovada. 

Aplicabilidade Esta técnica é mais eficaz para solos 

dominados por materiais grosseiros 

(areia e cascalho) com alguns finos.  

Todos os tipos de solo, especialmente solo 

argiloso; espécies de mercúrio inorgânico. 

Possibilidade de todos os tipos de solos. 

Limitações Saúde dos trabalhadores envolvidos. Riscos potenciais da liberação de vapor de 

mercúrio; impactos negativos na qualidade dos solos 

tratados. 

Riscos potenciais da liberação de vapor de 

mercúrio; impactos negativos na qualidade dos 

solos tratados. 

Resíduos 

secundários 

Produtos químicos e contaminantes 

contendo lodo /água. 

Gases e águas residuais contaminados 

Gases e águas residuais contaminados. Gases e águas residuais contaminados. 

Referências (Hinton e Veiga, 2001) (Hinton e Veiga, 2001); (Chang e Yen, 2006) (Rajeshwar et al., 1994); (Bustos, 2013); (Hinton e 

Veiga, 2001);  (He et al., 2015) 

  



35 

Tabela 5 TÉCNICAS DE TRATAMENTO DE CONTENÇÃO PARA TERRENOS CONTAMINADOS COM Hg 

Tecnologia Barreiras impermeáveis (Contenção) Superfície de Vedação Estabilização e Solidificação 

 

Descrição Os solos contaminados são isolados e 

contidos por barreiras físicas de baixa 

permeabilidade para prevenir ou reduzir 

a migração de mercúrio no solo. 

Materiais de baixa permeabilidade misturados com 

estabilizadores ou bentonita, ou membranas 

geossintéticas para inibir a infiltração e consequente 

lixiviação dos compostos de Hg..  

Envolvem a mistura de solos com aditivos para 

reduzir a mobilidade do Hg.  

Provocando a retenção do Hg numa matriz rígida e 

durável. 

Estágio de 

desenvolvimento 

Escala comercial Escala comercial Escala comercial 

Aplicabilidade A aplicabilidade depende da mobilidade 

do mercúrio 

A aplicabilidade depende da mobilidade do mercúrio A aplicabilidade depende da mobilidade do 

mercúrio 

Limitações Deixa os contaminantes como está no 

site; requer amostragem de longo prazo e 

monitoramento dos locais tratados e das 

águas subterrâneas subjacentes. 

Elementos tais como efeitos climáticos (geada, 

dessecação de argilas), danos causados pela criação de 

animais ou vegetação ou degradação de materiais 

sintéticos pela luz solar tudo pode ser significativo. 

 

Pode aumentar a área contaminada pela mistura de 

aditivos introduzidos diretamente no subsolo com o 

solo que foi escavado;  riscos a longo prazo devidos 

à  introdução de agentes químicos que podem 

causar outros tipos de contaminação. 

Resíduos 

secundários 

Solos e águas residuais contaminados. Solos e águas residuais contaminados. Solos e águas residuais contaminados. 

Referências Hinton e Veiga (2001); He et al. (2015) 

 

Hinton e Veiga (2001) Hinton e Veiga (2001); (USEPA, 2007) 

(He et al., 2015) 



 

A remediação ex situ de locais contaminados com metais pesados envolve convencionalmente 

a escavação para remoção da parcela contaminada, seguida da imobilização de metais usando 

a tecnologia de solidificação/estabilização e posterior disposição dos materiais tratados nos 

locais de descarte ou em aterros permitidos (ZENG et al., 2014). No entanto, de acordo com 

CHEN et al. (2018), tal abordagem de remediação está sujeita a críticas por não ser 

permanente e envolver a transferência do material contaminado, embora solidificado ou 

estabilizado, para outros locais. Em geral, a remediação do solo com base na escavação, 

transporte e aterro é altamente eficaz, com menos risco, mais dispendiosa.  

Esses procedimentos frequentemente resultam da remobilização dos compostos de mercúrio 

durante o processo de escavação, sendo necessária a adoção de técnicas que possam removê-

lo dos solos. O tratamento térmico e a lavagem do solo têm sido comumente recomendados 

como alternativas permanentes de tratamento para a remoção de mercúrio e outros metais de 

solos contaminados (DERMONT et al., 2008).  

GONG et al. (2018) classificam as técnicas de remediação em três categorias: processos 

físicos, químicos e biológicos. Onde os métodos físicos incluem a substituição do solo, a 

vitrificação, a remediação eletro cinética e o tratamento térmico. Já as abordagens químicas 

constituem a imobilização química, a solidificação/estabilização e a lavagem do solo. Por sua 

vez, os métodos biológicos incluem a fitorremediação (fitovolatilização, fito extração e fito 

estabilização), a remediação microbiana e a fitorremediação microbiana assistida.  

Para analisar a adequação das medidas corretivas específicas num determinado local, vários 

critérios devem ser avaliados como referênciais para prevenir a mobilidade e a distribuição 

das espécies de mercúrio e, posteriormente, definir as técnicas de mitigação a serem 

empregadas. Estes critérios incluem a distribuição e as propriedades de unidades 

estratigráficas (solos e rochas), a hidrogeologia e a hidrologia do local (em conjunto com as 

propriedades físico-químicas das espécies de Hg presentes no solo).  

Os tratamentos químicos, físicos ou biológicos podem remediar os solos contaminados com 

metais pesados, mas além de serem processos caros, podem afetar irreversivelmente as 

propriedades desses solos, chegando ao ponto de torná-los inúteis como meio para o 

crescimento das plantas (NEGRETE et al., 2015). Como a área contaminada em Descoberto é 
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uma área agricultável o uso destes métodos devem ser bem avaliados, do ponto de vista 

ambiental. 

Segundo REIS et al. (2014), quando altos teores de matéria orgânica estão presentes no solo, 

o processo de formação de complexos orgânicos de Hg
2+

 predomina. Assim, a matéria 

orgânica é o fator dominante que controla a mobilidade de mercúrio em solos ácidos, e para 

solos neutros a alcalinos, são os componentes minerais que influenciam mais extensivamente, 

a solubilidade do Hg.  

As transformações de Hg tais como, a metilação e a desmetilação, a redução e a oxidação, 

podem modificar a especiação do Hg e, consequentemente, sua mobilização/estabilização nos 

solos. Os parâmetros geoquímicos, como o pH e o potencial redox do solo, afetam fortemente 

a mobilidade de Hg, alterando sua solubilidade e o processo biológico que afeta as 

transformações de Hg, exigindo uma análise detalhada das alternativas de remediação a serem 

adotadas (XU et al., 2015). 

Da mesma forma, a matéria orgânica natural pode interagir fortemente com o Hg, afetando 

sua especiação, solubilidade, mobilidade e toxicidade (NEGRETE et al., 2015). Muitos 

compostos orgânicos têm alta afinidade por Hg por meio de grupos funcionais, como 

hidroxila, carboxílicos, aromáticos e especialmente os ligantes contendo S. 

Os minerais de argila, óxidos e hidróxidos amorfos de Fe, Mn e Al, bem como o sulfureto de 

ferro amorfo (FeS) são sorventes inorgânicos significativos para Hg. REIS et al. (2014) 

lembram que  os íons presentes na solução do solo, como cloretos e hidróxidos, têm a 

capacidade de aumentar a solubilidade e a mobilidade do mercúrio. O pH tem uma influência 

flutuante na mobilização de Hg de ambiente ácido a alcalino. A menor dissolução de Hg 

ocorre em pH próximo a 3, enquanto a maior ocorre em torno pH próximo a 5 (XU et al., 

2015). 

As princiais técnicas de tratamento de solos contaminados com mercúrio são: 

Lavagem de Solo 

Usando calor e pressão reduzida para volatilizar o Hg, seguido de condensação Hg vapores 

em líquido elementar Hg (XU et al., 2014) afirmam que a técnica remove os contaminantes 

do solo sem necessidade de escavação, nem tratamento e disposição de resíduos do solo, 
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diminuindo as despesas e os riscos associados (CHEN e LI, 2018); (RODRÍGUEZ et al., 

2012).  

As vantagens da lavagem do solo são as seguintes: (1) os processos tentam remover 

permanentemente os metais do solo e podem permitir a reciclagem do metal em certos casos; 

(2) o solo processado pode ser devolvido ao site; e (3) a duração do processo é tipicamente de 

crto a médio prazo em comparação com outros métodos de extração de metal. No entanto, as 

desvantagens deste método incluem: (1) o alto consumo de água necessário para a preparação 

da solução de lavagem e de água limpa necessária para remover as espécies metálicas 

mobilizadas que foram mantidas no solo após o tratamento corretivo; (2) a presença de 

complexos de metal-quelante na solução de lavagem que deve ser tratada ou removida antes 

que a água possa ser descarregada com segurança (Subirés-Muñoz et al., 2011; DERMONT 

et al., 2008). 

SIERRA et al., (2016) relatam que a lavagem do solo aplicada no distrito de mineração de 

Almáden (Espanha) com alta concentração de mercúrio (1,000 mg kg
-1

 ) pode atingir 35% de 

remoção de Hg. 

Tratamento Térmico dos Solos 

O tratamento térmico tem sido recomendado como alternativa permanente de tratamento para 

a remoção de mercúrio e outros metais de solos contaminados (DERMONT et al., 2008). No 

entanto, as tecnologias térmicas existentes usam altas temperaturas (por exemplo, 600 a 

800  °C) e exigem altos custos de energia. Além disso, o solo tratado nessa temperatura fica 

desfavorável ao reuso agrícola (MA et al., 2014). Para atender às preocupações com o 

consumo de alta energia associado a essas temperaturas, XU et al. (2015) propõem operar o 

tratamento térmico a uma temperatura mais baixa por mais tempo, garantindo assim a 

qualidade do solo.  

CHANG e YEN (2006) realizaram a dessorção térmica em grande escala com condições 

operacionais de 750 °C durante 3 h para tratar solos contaminados com mercúrio. Um total de 

15 toneladas de solo contaminado com Hg foram tratadas diariamente. Ao longo de um de 1 

ano, as eficiências de remoção foram da ordem de 96,12% e 99,84% e a concentração de 

mercúrio no solo após a remediação estava abaixo dos critérios ambientais estabelecidos (2 
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mg kg-1 ). Mais de 96% do contaminante foi recuperado. O custo unitário deste trabalho de 

remediação no local foi estimado em US $ 834 m
-3

 de solo. 

Estabilização / Solidificação 

De acordo com WANG  et al. (2012), os processos de solidificação / estabilização são 

métodos não destrutivos para imobilizar os constituintes perigosos de uma matriz, ao mesmo 

tempo em que diminuem a área de superfície e a permeabilidade dos resíduos. A estabilização 

é o processo de conversão de Hg em formas químicas que são estáveis e altamente insolúveis 

em amplas faixas de pH e condições redox no solo.  

Este método envolve a ligação física ou a inclusão dos contaminantes dentro de uma massa 

estabilizada (solidificação) induzindo reações químicas entre o agente estabilizador e os 

contaminantes para reduzir sua mobilidade (estabilização). O processo de estabilização 

envolve a mistura de solo ou resíduos com aglutinantes químicos, tais como aglutinantes de 

cimento, sulfetos e fosfatos ou resinas de poliéster para criar uma pasta, ou outro estado semi-

líquido, o que permite tempos de cura em uma forma sólida. O solo pode ser tratado in situ e 

ex situ. Sendo as técnicas in situ mais preferidas, uma vez que os custos do trabalho e da 

energia são menores. Contudo, existem poucos fornecedores de processos in situ, enquanto 

para processos ex situ existem muitos aplicadores. Muitos estudos relataram o tratamento do 

mercúrio ex situ. 

DERMONT et al. (2008)  relataram a aplicação de estabilização, em escala piloto, para tratar 

resíduos contendo mercúrio em uma mina de mercúrio, no Condado de Lake, na Califórnia, 

com resultados bem satisfatórios. 

Vitrificação 

A vitrificao envolve o aquecimento de solos contaminados a tal ponto de fusão e arrefecidos 

para formar uma massa vítrea solidificada, quimicamente inerte, em que os contaminantes 

imobilizados O processo também pode fazer com que os contaminantes se volatilizem, 

reduzindo assim sua concentração no solo e resíduos. A vitrificação ex situ envolve o 

aquecimento de material contaminado num forno de fusão ou forno. As vantagens deste 

método são: (1) o resíduo tratado é durável, resistente e com boa estabilidade a longo prazo; 

(2) o volume de resíduo gerado pode ser reduzido. As principais desvantagens são o alto custo 

e a captura e o tratamento subsequente dos gases gerados. 
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Segundo WANG et al. (2012), a Parsons chemical / ETM Enterprise Superfund, Michigan, 

EUA, usou essa técnica em quase 3 m3 de solos e sedimentos contaminados com pesticidas, 

mercúrio e dioxinas.  Os resultados da amostragem indicaram que os materiais vitrificados 

tinham concentrações de mercúrio e pesticidas inferiores a 40 μg kg-1 e o teste de toxidade 

das águas à jusante, mostrou que a concentração de mercúrio lixiviante nos solos vitrificados 

era inferior a 0.    

Eletrocinética 

Técnica que consiste na aplicação controlada de corrente contínua de baixa intensidade entre 

um cátodo e um ânodo embutidos no solo contaminado para facilitar os movimentos de íons, 

pequenas partículas carregadas e água (Wang et al., 2012). Os ânions se movem em direção 

ao eletrodo positivamente carregado (anodo) e os cátions se movem em direção ao eletrodo 

carregado negativamente (cátodo).  

No caso de solos contaminados com mercúrio, esta técnica pode ser difícil porque o Hg tem 

uma baixa solubilidade na maioria dos solos naturais. Os íons metálicos dissolvidos foram 

movidos para o eletrodo por migração iónica. Uma vez que os íons metálicos se acumulam no 

eletrodo, eles podem passar através das membranas de permuta iónica e serem removidos por 

precipitação. A geração de um campo elétrico provocando a migração dos compostos de Hg, 

para eletrodos colocados no solo onde se acumulam os íons de Hg, que, posteriormente, 

removidos reduzindo os custos de escavações de toda a área impactada (HINTON e VEIGA, 

2001); (HE et al., 2015). 

Dermont et al. (2008) relataram uma aplicação de campo de remediação eletroquimática para 

remediar locais contaminados com mercúrio em Savannah River, Carolina do Sul EUA. 

Fitorremediação 

A fitorremediação faz uso do crescimento das plantas para degradar ou remover os poluentes 

de uma área contaminada, por meio de processos bioquímicos, em suas raízes (He et al., 

2015). A eficiência natural para a fitoextração de mercúrio a partir de solo poluído é limitada. 

Assim, as principais vantagens deste método são baixos impactos ambientais, fácil de ser 

aplicado em grande escala. As desvantagens, como o tempo necessário para remediação; a 

eficiência da remediação é limitada pela biodisponibilidade do metal e pela profundidade da 

zona radicular, bem como pelo número de colheitas necessárias; o gerenciamento da biomassa 
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contendo mercúrio pode ser problemático e pode aumentar os custos do processo; há 

necessidade de monitoramento do site durante o período muito longo. 

A recuperação do Hg ocorre após a coleta e incineração das plantas e depende de plantas 

selecionadas para limpar a contaminação de mercúrio no solo. Pode também ser usada como 

uma etapa final de descontaminação, em conjunto com outras tecnologias de tratamento (XU 

et al.,2014); (HINTON e VEIGA; 2001); (DERMONT et al., 2008); (RICHTER e 

FLACHBERGER, 2010); (THAKUR et al. 2016); (NEGRETE et al., 2015). 

Escavação, remoção e destinação do solo  

A remoção de solo contaminado é considerada uma técnica de remediação apropriada para 

locais onde a contaminação não é profunda, não se move facilmente e apresenta-se como 

fonte secundária, ou seja, o solo esteja impregnado de contaminante e consiste basicamente na 

escavação do solo contaminado e destinação do mesmo para aterro preparado para receber 

resíduos contaminados.  

É uma técnica que a princípio demanda pouca tecnologia, mas deve ser realizada com cautela 

e por pessoas experientes para que o gerenciamento dos resíduos seja realizado de forma a 

minimizar a geração de resíduos perigosos, o que reflete significativamente nos custos de 

transporte e destino. 

ANJOS (2003; 1998) descreve a aplicação e o gerenciamento da remediação do sítio 

contaminado em área da Plumbum, em Santo Amaro  da purificação na Bahia utilizando esta 

técnica.  
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CAPITULO 4  

O OURO EM MINAS GERAIS 

 

4.1.  A Extração de Ouro em Minas Gerais 

A mineração do ouro no Século XVIII foi realizada em dois tipos de depósitos, segundo a 

maneira como se apresentavam: os aluvionais – pelo método denominado como “mineração 

de cascalho” e os das rochas matrizes – lavrados pelo método denominado mineração de 

morro (REIS, 2007). 

Os depósitos auríferos de aluvião, por serem de mais fácil acesso, foram os primeiros a serem 

explorados, correspondendo às jazidas secundárias originárias da decomposição da rocha 

matriz. Os antigos mineradores distinguiam três categorias de depósitos de aluviões, de 

acordo com sua localização: os leitos dos rios, os tabuleiros e as grupiaras (Figura 2)  

 

 

Figura 2 TIPOS DE DEPÓSITOS AURÍFEROS 

Fonte: Oficina 70.com (2017) 

Nos rios, as lavras (catas) eram feitas, pelo método chamado “faiscação” que consistia na 

lavagem do cascalho virgem, usando bateias, mediante o cercamento de uma parte do leito do 

riacho (Figura 3).  
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Figura 3 CERCAMENTO DE PARTES DO RIO PARA A FAISCAÇÃO 

Fonte: Antonil (1711).  

Os tabuleiros são depósitos que ocupam as margens dos rios, em um nível um pouco superior 

aos leitos. Ali, as técnicas de extração do ouro consistiam em usar a água para lavar e retirar 

as camadas de material estéril que cobriam o cascalho aurífero.  

Isso acontecia mediante a abertura de canais paralelos ao leito do rio com cerca de 0,25m de 

profundidade e 2m de largura, onde, de tempos em tempos, fazia-se correr por ali a água do 

rio, anteriormente cercada à montante, que arrastava as areias e seixos e transportava-os para 

fora do canal. Após certo tempo de operação deste processo, o fluxo de água era interrompido 

e o material retido (areias pesadas) era recolhido e levado às áreas de lavação, onde se 

apurava o ouro (REIS, 2007). 

As grupiaras, por sua vez, eram depósitos ainda mais elevados, geralmente ligados aos flancos 

das montanhas, que correspondem ao sedimento aluvionar depositado quando o rio ainda 

cavava o seu leito e corria em uma altura superior. À medida que o rio escavava o leito, os 

primeiros aluviões secaram, deixando restos de materiais depositados acima do nível das 

águas. A extração do ouro ali contido se dava utilizando a água para desmonte e carreamento 

do material até barramentos à jusante, onde se processava a lavagem do material da mesma 

maneira que nos tabuleiros. Para facilitar o desmonte do material, que era mais duro que os 

sedimentos dos tabuleiros, empregavam-se alavancas e cavadeiras de ferro, para fragmentá-lo. 

Para obter força para o desmonte, a água era trazida de lugares distantes e mais elevados que 

as áreas de lavra, ou captada em vários pontos disitintos até se obter quantidade suficiente, 

para depois conduzi-la por bicas ou escavações em rochas, até os locais de desmonte. 
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Com a queda da abundância do ouro, procurou-se aperfeiçoar os métodos de apuração do 

metal, culminando com a utilização do sistema de canoas, que consistia em cavar um buraco 

retangular, às margens dos rios e ribeirões, cujas águas pudessem ser desviadas. 

Essas canoas, com dimensões aproximada de 1,5 m de comprimento, 0,60m de largura e 

0,15m de profundidade, com o fundo ligeiramente inclinado (de 15 a 25º), descendente no 

sentido da corrente, poderiam ser estruturas paralelas, confeccionadas em madeira e revestidas 

com couros de boi, com os pelos voltados contra a corrente, de modo que o ouro contido na 

lama, ao passar pelo couro, ficaria retido nos pelos (Figura 4), onde os escravos lavavam o 

cascalho (ESCHWEGE, 1979). 

 
Figura 4 LAVAÇÃO DE CASCAÇHO AURÍFERO EM CANOAS, JUNTO AO PICO DO ITACOLOMI. 

OURO PRETO 1824 

Fonte: Rugendas (1979) 

A utilização da força hidráulica para alcançar o veio aurífero, muitas vezes possibilitava que 

parte do ouro em pó fosse arrastada pelo fluxo de material, indo depositar-se nos leitos dos 

rios (Reis, 2007). Para reter e recuperar esse ouro perdido, os mineiros construíam na 

extremidade inferior dos canais de recepção grandes mundéus (Figura 5) para a acumulação 
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da lama aurífera. No momento em que os mundéus se enchiam, os trabalhos de desmonte 

eram interrompidos e ali era realizado o processo de apuração, com a lavagem da lama 

acumulada nestes compartimentos. 

 

Figura 5 DESENHO ESQUEMÁTICO DE QUATRO TIPOS DE MUNDÉUS 

Fonte: Adaptado de Reis (2007). 

Quando o material que continha o ouro fosse compacto, era necessário triturá-lo a fim de se 

executar a operação da lavagem. SAINT-HILAIRE (1938) descreveu o emprego de duas 

técnicas de trituração utilizadas na época, da seguinte maneira: 

“ [...] Vi empregar para esse fim dois processos diferentes, um dos quais 

consiste em esmagar o minério, por escravos armados de malhos de 

ferro, recolhiam-se, em seguida, os fragmentos obtidos, e punham-se em 

uma grande cuba quadrada, em que se vertia água. Dois negros 

sentavam-se no chão e cada um deles mantinha entre as pernas uma 

parte do recipiente. Neste estavam dois grandes pedaços de ferro 
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imóveis: cada negro empunhava um outro, e entre este último e a peça 

fixa triturava os fragmentos umedecidos do minério, até reduzi-los a uma 

espécie de pasta destinada a ser submetida à operação da lavagem[...]” 

“[...] e outro, em submetê-lo a trituradoras análogas às usadas pelos 

europeus”.  

ESCHWEGE (1979) descreve essa máquina trituradora como [...] “uma grande laje de pedra 

dura com as seguintes dimensões: 1,0 a 1,46 m de comprimento por 0,60 a 0,70m de largura, 

que repousa sobre um chassi de madeira, inclinado e, sobre esta, outra laje com a metade do 

comprimento, mas de mesma largura, cuja extremidade é conjugada por meio de uma 

manivela hidráulica, que ao ser acionada imprime à pequena laje um movimento de vai e vem, 

forçando a trituração do material que escorre por entre as lajes, carreado por ação da água que 

goteja pelo bicame logo acima daquelas” [...]. (Figura 6). 

A atividade de mineração nesse período caracterizou-se por ações predatórias dos jazimentos, 

com agressão violenta ao meio ambiente, descuidado desequilíbrio que causava 

desabastecimento e, consequentemente, ciclos de fome que castigavam os pioneiros da 

mineração. Isso porque não havia a preocupação com o cultivo da terra e as autoridades 

estavam ausentes nas funções de encaminhar soluções aos problemas, mas muito presentes, na 

cobrança do quinto e na manutenção de seus privilégios corporativistas. 

 

Figura 6 MÁQUINA DE TRITURAÇÃO DE CASCALHO 

Fonte: Eschweg (1979) 
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ESCHWEGE (1979) observou a questão dos impactos ambientais como um problema 

econômico inviabilizando a extração do ouro, da seguinte forma: 

“[...] Revolvendo-se frequentemente as cabeceiras dos rios, estas se carregam 

cada vez mais de lama, a qual se foi depositando sobre a camada rica, 

alcançando de ano para ano maior espessura, tal como vinte, trinta e até mesmo 

cinquenta palmos. Por este motivo, as dificuldades tornaram-se tão grandes, 

que não se pode mais atingir o cascalho virgem [...]” (ESCHWEGE, 1979). 

SAINT-HILAIRE (1938), foi mais além, descrevendo o modelo de lavra praticado como 

sendo predatório tanto economica, quanto ambientalmente. Causando assim o grave problema 

de assoreamento/entupimento do leito dos rios e, consequentemente, provocando danosas 

inundações nas áreas de mineração à jusante. 

“[...] Aquilo em que os mineiros são mais competentes é na técnica de conduzir 

a água para os lugares em que a lavagem do ouro a torna necessária. Quanto 

ao mais a arte de explorar minas não é entre eles mais que uma rotina 

imperfeita e cega, e não existe em seu país escola nenhuma em que possam 

adquirir os conhecimentos que lhes são tão necessários. Sem previdência para o 

futuro, entulham os vales com a terra das montanhas; cobrem com os resíduos 

de lavagens terrenos que ainda não foram explorados, e que contêm também 

grande quantidade de ouro; obstruem o leito dos rios com areia e pedras, e 

comprometem frequentemente a existência dos escravos[...]”(SAINT-HILAIRE, 

1938). 

 

É difícil precisar a data sobre o declínio do primeiro ciclo do ouro, mas acredita-se que seja 

tenha começado em 1780. Essa decadência foi motivada, em parte, pelo esgotamento natural 

das jazidas e pela insuficiência tecnológica para uma exploração de maior profundidade 

(REIS, 2007). 

A literatura relata que a dedicação à atividade mineradora, em Minas gerais, fora observada 

por todos os viajantes estrangeiros da época (ANTONIL, 1711; SAINT-HILAIRE, 1830; 

ESCHWEGE, 1979; COURCY, 1997). Estes autores descrevem a imagem do mineiro, como 
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ávido de enriquecimento rápido, imprevidente, indolente e pouco inteligente, que combinava 

com a mineração primitiva, defasada em suas soluções técnicas, geradora de 

devastação/destruição do meio ambiente e que sustentava a miséria de amplos setores da 

população. Assim, quando esgotadas as possibilidades de encontrar o bem mineral desejado, 

aqueles que buscavam essa riqueza perdiam o interesse por aquela área e buscavam outros 

lugares para continuar suas atividades. 

Outros autores (VASCONCELOS, 1901; CALÓGERAS, 1904; NOYA PINTO, 1979; 

FERRAND, 1998 e COELHO, 2007) descrevem a produção de ouro em Minas Gerais, por 

mineradores artesanais e destacam as perdas sofridas, decorrente das técnicas empregadas na 

mineração ao longo do tempo.  

A partir dos anos 1800, as quedas na produção foram mais abruptas chegando-se, em 1820, a 

diminuir 90% da produção em relação ao pico produtivo (SILVA, 1997; CAPANEMA, 2013) 

em decorrência da exaustão aluviões auríferos. Técnicas mais modernas e eficientes de 

mineração do ouro nas rochas foram, de fato, executadas após a chegada das empresas 

inglesas que passaram a operar minas subterrâneas e aprimoraram os processos de 

amalgamação com Hg (SILVA, 1997; SOUZA, 2009; CAPANEMA, 2013; ALVES, 2015). 

CUNHA e GODOY (2003) destacam que a partir desta queda na produção, houve uma 

modificação na legislação do Império, de forma a permitir a entrada de capital estrangeiro. No 

caso da mineração, houve grande inserção de empresas Inglesas que dispunham de capital e 

tecnologia mineral, proporcionando uma revitalização da produção aurífera no País, pois com 

o esgotamento do ouro aluvial, a atividade mineira teria de ser transferida para as rochas 

matrizes, exigindo, além de diversas instalações, o conhecimento de geologia, química, física, 

engenharia e o emprego de mão-de-obra especializada.  

4.2.  A Extração de Ouro na Região de Descoberto 

No último quartel do Século XVIII, a decadência das minas do Quadrilátero Ferrífero, Região 

Central de Minas Gerais deflagrou a decadência da região, o que levou os mineiros a 

buscarem terras virgens e mais ricas situadas nas “zonas proibidas”, antiga denominação da 

hoje denominada Zona da Mata mineira (COSTA, 2011). 
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RODRIGUES (2003) destaca que a região da Zona da Mata mineira era um ponto nevrálgico 

na capitania, por ser área de fronteira, “eriçada de morros elevados e coberta de vegetação 

espessa. Foi vista desde o início da exploração aurífera como terreno propício ao 

descaminho e contrabando de ouro e pedras preciosas.” Assim, desde o instante em que se 

abriu o Caminho Novo, que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais, em meados do século 

XVII, instalaram-se registros na Serra da Mantiqueira, visando facilitar a fiscalização e 

garantir o pagamento de impostos e encargos, de todo e qualquer comboio que transportasse 

ouro, diamantes e mercadorias que saísse, ou qualquer carregamento que entrasse em Minas. 

Toda a região a leste do Caminho Novo, compreendendo boa parte da atual Zona da Mata 

mineira, ficou conhecida como Áreas Proibidas ou Sertões Proibidos do Leste. Entretanto, 

com o esgotamento das minas auríferas, os “sertões proibidos” passaram a ser cobiçados, 

tanto por suas terras virgens como na esperança de novas descobertas de ouro. Conforme o 

regimento das Minas, o termo descoberto era empregado para designar um achado de ouro 

onde não existia a concessão ou carta aberta (SILVA, 1997). 

Na realidade, foram encontradas por mineradores vindos de Mariana, algumas poucas jazidas 

de ouro e outras pedras preciosas, mas em pequena quantidade, até que a notícia espalhou-se 

por toda a região e levou a exploração a ser autorizada pelo governo, sendo permitido 

somente em algumas pequenas explorações e, consequentemente, o contrabando ilegal de 

ouro fora, de certa forma, permitido. 

O município de Descoberto surgiu da descoberta de pequenas jazidas de ouro encontradas na 

região. Daí a origem do nome da atual cidade de Descoberto advindo do período em que o 

expedicionário e cônsul-geral da Rússia no Brasil, o alemão Grigory Ivanovitch Langsdorff, 

esteve na região que, à época, era conhecida como “Descoberta Nova”, em 12 de julho de 

1824.  

De acordo com SILVA (1997), esta visita aconteceu dois a quatro meses após a descoberta de 

ouro no local, por um agricultor que cultivava em sua fazenda açúcar, milho, feijão e café, e 

teria encontrado, por acaso, ouro em um pequeno riacho de sua propriedade, mas como não 

entendia nada sobre a extração do metal, cometeu a tolice de consultar-se, confidencialmente, 

com um mulato. Este, imediatamente, espalhou a notícia da riqueza dessa descoberta, de tal 

forma que, em dois meses correram, para o local, pessoas dos cantos mais remotos da então 
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Província de Minas Gerais, principalmente mineradores experientes, que deixaram para trás as 

explorações já decadentes do centro da província, mais precisamente no Quadrilátero 

Ferrífero. 

Em Descoberto, o minério de ouro era extraído no colúvio e alúvio de um pequeno riacho. A 

extração ocorria de forma semelhante àquelas do Quadrilátero Ferrífero. O minério extraído 

era lavado em canoas e o ouro concentrado por bateação. A amalgamação ocorria durante a 

concentração por bateias (SILVA, 1997).  

FEAM e CDTN (2006) destacam que o Hg começou a ser usado em Descoberto por volta de 

1850, pela empresa mineradora inglesa H. Milliet, contratada pelo governo imperial para 

assumir a extração de ouro na região, e que lá operou até 1892. 

 

Figura 7 LAVAÇÃO DE CASCALHO AURÍFERO EM DESCOBERTA NOVA. 1824 

Fonte: Rugendas 1979. 
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CAPITULO 5 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O município de Descoberto tem uma população estimada de 5047 habitantes (IBGE, 2017), 

possui uma área territorial de 213.168 km² e tem como coordenadas geográficas: 21,45º S e 

42,96º W. Situa-se na Zona da Mata Mineira, na porção sudeste do Estado de Minas Gerais, 

próxima ao limite com o Estado do Rio de Janeiro, distando 199 km de Belo Horizonte, 76 

km de Juiz de Fora e 260 km de Rio de Janeiro. A região pertence à Meso-região da Zona da 

Mata Mineira que está situada na porção sudeste do Estado de Minas Gerais, sendo formada 

por sete microrregiões: Cataguases, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Ponte Nova, Ubá e 

Viçosa (Figura 8), que juntas agregam 142 municípios. Essa mesorregião recebeu esse nome 

em referência à fisionomia de sua vegetação natural, Mata Atlântica, que a distinguia das 

regiões adjacentes. 

 
Figura 8 LOCALIZAÇÃO DE DESCOBERTO NA ZONA DA MATA MINEIRA 

Fonte: Adaptado de Noce et al. (2003). 
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5.1.  Caracterização Geomorfológica  

 

Clima 

Segundo LOPES e BRANQUINHO (1988), o clima da região, de acordo com a escala de 

Köeppen, é o AW, tropical com verões quentes e úmidos, com alternância de estação chuvosa 

de novembro a abril e seca de maio a outubro e precipitação média anual de 1300mm. A 

temperatura é alta no verão, chegando a 40 ºC, caindo para 20 a 22 ºC no inverno, com média 

de 24 ºC. A amplitude térmica anual varia de 5 a 7 ºC (GONÇALVES et al., 2005). 

Relevo 

O relevo da região é predominantemente montanhoso em 75% do território, possuindo apenas 

5% de áreas planas, com níveis altimétricos variando entre 1.434 m, no Alto da Vista Alegre, 

e 300 m, na foz do ribeirão dos Mineiros (BIOPRESERVAÇÃO, 2013).  

A sede do município está situada na cota 340 m. A bacia do ribeirão do Grama, objeto deste 

estudo, é caracterizada por encostas íngremes, indicativas de forte ação de enxurradas durante 

o período chuvoso, denotando um relevo bastante acidentado característico do domínio 

morfoclimático dos “Mares de Morros”, descritos por (Ab’SABER, 2003 apud IBGE, 2006) 

como parte da grande unidade “morfoclimática e climato-botânica” de domínio das regiões 

serranas, de morros mamelonares do Sudeste do Brasil.  

Hidrografia 

A bacia do ribeirão do Grama é drenada por inúmeros cursos d’água (Figura 9), onde os 

pontos numerados destacam os nomes dos principais afluentes, como sendo: o rio Novo(1), o 

ribeirão da Grama(2) e o seu principal afluente, o córrego Pouso Alegre(3), o ribeirão dos 

Mineiros(4) e no seu limite com o município de Itamarati de Minas o ribeirão dos Pires(5). Os 

ribeirões do Grama, dos Pires e dos Mineiros são tributários da margem esquerda do rio 

Novo, que pertence à sub-bacia do rio Pomba(6), afluente da margem esquerda do rio Paraíba 

do Sul(7). 
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Fonte: Adaptado de AGEVAP (2012) 

O ribeirão do Grama é o principal canal de drenagem que recebe o fluxo da área contaminada. 

Possui um curso de escoamento rápido, sendo bem entalhado, com vegetação relativamente 

densa e com muitos blocos rochosos, nas suas nascentes e, um pouco mais largo, e com 

menos blocos e vegetação, no seu médio curso. Ainda, no seu curso médio existe um sistema 

de captação de água, sem nenhum tipo de tratamento, para abastecimento dos municípios de 

Descoberto e São João Nepomuceno. 

As águas da bacia hidrográfica do ribeirão do Grama são utilizadas, além da recreação de 

contato primário, para pesca e para dessedentação de animais, principalmente de gado bovino 

e como o principal manancial de abastecimento para os núcleos urbanos de Descoberto e São 

João Nepomuceno. A zona rural de Descoberto é abastecida por águas provenientes das 

diversas nascentes existentes na região. Em Descoberto, a água captada passa por uma estação 

de tratamento e sua distribuição é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, enquanto que, 

em São João Nepomuceno, esses serviços são de concessão da COPASA. 

Durante o período das chuvas observa-se que as enxurradas descem as encostas íngremes, 

carreando grande quantidade de solo erodido para as drenagens a jusante. No período chuvoso 

 

Figura 9 DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE DESCOBERTO 
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a várzea dos ribeirões recebe uma grande carga de sedimentos, chegando a provocar 

assoreamento de alguns pontos nos leitos desses ribeirões.  

Análises mineralógicas realizadas nos sedimentos da bacia do ribeirão do Grama (FEAM e 

CDTN, 2006), detectaram a presença predominante de óxidos e hidróxidos de ferro e 

alumínio (representados por hematita, gibbsita, caolinita e goethita). Esses minerais possuem 

a capacidade de reter metais, impedindo ou dificultando a liberação dos mesmos para a fase 

líquida. 

Esta conformação morfoclimática favorece a formação de sedimentos fluviais e coluviais, 

conforme descritos por Noce et al. (2003), onde os aluviões compreendem a maior parte dos 

depósitos auríferos e são constituídos basicamente de cascalhos, areias e argilas. Enquanto 

que os depósitos de talus e coluviões estão praticamente restritos nas vertentes mais 

escarpadas e são bastante frequentes nas serras das regiões de Descoberto. São geralmente 

constituídos por blocos e matacões de rochas, por vezes parcialmente cimentados por areias e 

argilas. Já os depósitos eluviais, caracterizados como bauxíticos, são explotados por empresas 

de mineração como a CBA – Companhia Brasileira de Alumínio. 

Solos 

Com base na assembleia mineral identificada por LOPES e BRANQUINHO (1988), e 

confirmada por FEAM e CDTN (2006), os solos da região apresentam a seguinte composição 

mineralógica: > 30%, Quartzo - SiO2; 30-10%, Goethita - FeO.OH e Caolinita - 

Al2Si2O5(OH)4; 10-3%, Gibbsita - Al2O3.3H2O; <3% Sillimanita - Al2SiO5, Muscovita - 

KAl2(AlSi3O10)(OH)2, Microclina - KAlSi3O8, Albita - NaAlSi3O8, Hematita - Fe2O3, 

Ilmenita - FeTiO3, Magnetita - Fe3O4, Calcita - CaCo3 e Monazita - (Ce, La, Y, Th) PO4 (só 

identificada no cascalho), indicando que o substrato local sofreu a ação de processos 

intempéricos extremos, corroborada pelos depósitos supérgenos de bauxita na região. 

Atualmente, a exploração dos depósitos de bauxita constitui a principal atividade mineral na 

área, bem como da região. Tais depósitos desenvolveram-se, principalmente, sobre rochas 

charnockíticas e enderbíticas e estão localizados nos topos e encostas das serras da região, 

entre as altitudes de 700 e 900 m (NOCE et al., 2003). 
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Geologicamente, esta região está inserida nas províncias geotectônicas São Francisco e 

Mantiqueira (Figura 10). A província geotectônica São Francisco é constituída pelas 

sequências greenstones, Complexo Barbacena/Supergrupo Rio das Velhas, Complexo 

Ressaquinha e pelos granitóides Palestina e Ribeirão Laranjeira. A província Mantiqueira 

compreende as rochas do Complexo Juiz de Fora, suíte Metamórfica São Bento das Torres, e 

Complexo Mantiqueira, Complexo Alcalino Mercês-Ubari e granitóides intimamente ligados 

de Silverânia, São José da Soledade e Jacuba (BRANDALISE et al., 1993). 

 
Figura 10 MAPA DAS UNIDADES GEOLÓGICAS DA ZONA DA MATA 

Fonte: Adaptado de CPRM, 2005. 

Nessa região, conforme constatado por BARUQUI et al., (1982), os principais solos das 

elevações são os Latossolos Vermelho-Amarelo distrófico e os Argissolos Vermelho-Amarelo 

predominantemente eutrófico. Nos trechos mais elevados da paisagem geral aparece o 

Latossolo Vermelho-Amarelo húmico. Localmente ocorrem, ainda, Nitossolos associados aos 

diques de rochas máficas. Nas baixadas, na posição de terraço, são encontrados os Argissolos 

Vermelho-Amarelos Câmbico distrófico e eutrófico. Nos leitos maiores dos cursos de água 

ocorrem os solos aluviais, quase sempre eutróficos, e nas partes mais rebaixadas, os solos 

hidromórficos, geralmente distróficos. 
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Com relação ao uso do espaço agrário, os solos do município são utilizados 

predominantemente pela pecuária bovina, avicultura e suinocultura. A atividade agrícola 

desenvolve-se com a produção de cultivares tradicionais, tais como, arroz, banana, café, cana-

de-açúcar, feijão, fumo (tabaco), mandioca e milho.  

Vegetação 

A vegetação original da região era do tipo Mata Atlântica que, segundo BRANDALISE 

(1993), era do tipo mata mesófila, também conhecida pela denominação de subcauducifolia 

tropical, sofreu um intenso processo de degradação, quando do início da mineração de ouro na 

região em meados do Século XIX, seguido da cafeicultura e da pecuária. 

A substituição dos campos cultivados e de parte expressiva da vegetação nativa restante por 

pastagens contribuiu para quase extinção da cobertura vegetal original. Atualmente, 

predominam na paisagem da região as gramíneas formadoras das pastagens, ocorrendo 

algumas manchas da mata tropical, onde a topografia acidentada propiciou a sua conservação. 

Além dessas manchas, normalmente localizadas em reservas naturais, encontram-se, também, 

capoeiras e resquícios de matas ciliares – preservadas graças à intensificação das exigências 

legais e às medidas incentivadoras de proteção ao meio ambiente. 

Descoberto conta com um considerável potencial turístico, principalmente relacionado ao 

ecoturismo e turismo rural. Dentre os principais pontos de atração turística do município, 

destacam-se a Pedra do Relógio, a Serra do Grama, a Reserva Biológica da Represa do 

Grama, a Reserva Particular da Serra do Relógio, a Cachoeira da Fumaça, a Represa Maurício 

e a Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Boa Vista.  
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CAPITULO 6 

ESTUDO DA CONTAMINAÇÃO 

 

6.1.  Localização da Contaminação 

A área no entorno do foco de contaminação por Hg detectado em Descoberto, tem cerca de 

450 ha e é constituída por mata natural, com cachoeiras e diversas espécies da fauna e flora 

típica. Está localizada nas cercanias da serra do Grama, onde, segundo registros históricos, até 

1892 os mineradores extraíram ouro na serra, com a utilização de Hg no processo de apuração 

do metal (FEAM e CDTN 2006). 

A importância dada a esta área é devida ao fato da bacia do ribeirão do Grama ser um 

importante manancial de abastecimento de águas para toda a população ribeirinha e, ainda, o 

principal manancial de abastecimento aos municípios de Descoberto e São João Nepumuceno, 

além de ser um importante afluente do Rio Novo, que por sua vez é afluente do Rio Pomba e 

este, finalmente, afluente do Rio Paraíba do Sul, na divisa dos estados de Minas com Rio de 

Janeiro. Na área da bacia do ribeirão do Grama objeto desse estudo, moram 74 famílias, num 

total de 300 pessoas (Figura 11).  

 

 
Figura 11 BACIA DO RIBEIRÃO DO GRAMA 

 

Essa bacia está inserida no domínio dos solos do tipo Latossolo Vermelho-Amarelo e, mais 

precisamente na área em torno da contaminação. Resultados de sondagens (Tabela 6) ali 

executadas por FEAM e CDTN (2006) descrevem o perfil do solo (Figura 12), onde, 

normalmente encontra-se o solo residual contendo minerais, quase sempre alterados, da rocha 

original: predominantemente quartzo e, minoritariamente, microclina, sillimanita, albita e 

muscovita.  
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Tabela 6 PERFIL DO SOLO NA ÁREA CONTAMINADA 

Profundidade (cm) Descrição do Solo 

0 – 60 De cor preta a marrom escuro, rico em matéria orgânica. Esse intervalo foi 

denominado de Solo Orgânico (SO) 

60 – 100 

 

De cor, predominante, marrom, ora acastanhado ora vermelho amarelado. Ocorrem 

passagens pretas, ricas em matéria orgânica, típicas do SO intercalado com 

fragmentos de rocha e de minerais residuais, característicos do Solo Residual 

sotoposto com a presença de níveis de cascalho. Denominado de Solo de Transição 

(ST), pois se comporta como uma passagem gradacional entre as unidades 

adjacentes.  

100 – 600 

 

De cor variegada, predominando tons amarelados, acastanhados e avermelhados, 

geralmente com pontos esbranquiçados. Esse intervalo é rico em fragmentos de 

rocha e de minerais residuais. Denominado de Solo Residual (SR).  

> 600 Rocha sã ou pouco alterada, intransponível aos métodos de sondagem empregados. 

Adaptado de FEAM e CDTN (2006) 

A Figura 13 mostra que na subsuperfície são identificados predominantemente grãos e seixos 

de quartzo facetados com até 5 cm de diâmetro, provavelmente dos resíduos dos cascalhos 

auríferos, e onde atualmente se encontram as maiores concentrações de Hg na área 

contaminada. 

 
Figura 12 PERFIL DO SOLO 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2014)  

 

 
Figura 13 PRESENÇA DE SEIXOS DE QUARTZO 

NA ÁREA CONTAMINADA 

Fonte: Adaptado de FEAM e CDTN (2006). 
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6.2.  Trabalhos Anteriores 

Desde a exsudação de Hg elementar, em dezembro de 2002, vários estudos (FEAM e CDTN 

2006; FEAM et al., 2005; MARQUES et al., 2006; ALEXANDRE 2006; TINÔCO, 2008; 

DURÃO Jr. et al., 2009, DURÃO Jr., 2010 e OLIVEIRA, 2014), foram realizados na bacia 

do ribeirão do Grama, buscando evidenciar a contaminação por mercúrio ali verificada. Os 

resultados destes estudos confirmam a existência de concentrações significativas de Hg nas 

águas, nos solos e sedimentos desta micro-bacia.  

No entanto, estes estudos focaram, exclusivamente, na questão da presença das diversas 

formas de Hg na micro-bacia do ribeirão do Grama, não tratando de sua origem, do processo 

antrópico que trouxe e liberou o Hg ao meio ambiente nem da proposição de estudos de 

mitigação e/ou descontaminação da área. 

6.2.1. Contaminação do Solo: 

Resultados de estudos anteriores, na avaliação da contaminação da parte superficial do solo 

(entre 0,2 e 100 cm), mostrados na Tabela 7, indicam concentrações médias de Hg variadas, 

como por exemplo, (FEAM et al., 2005 e FEAM e CDTN, 2006) cujas concentrações 

encontradas estão acima do valor orientador recomendado pela CETESB (2010) e COPAM 

(2011), para intervenção em solos agrícolas que é de 12 mg/kg. E, em outros [MARQUES et 

al., (2006); ALEXANDRE (2006); TINÔCO (2008); DURÃO Jr (2010) e OLIVEIRA 

(2014)], foram encontrados valores inferiores ao recomendado como nível de alerta (0,5 

mg/kg de Hg), mas ainda assim preocupantes, por estarem acima do nível de referência. Não 

se verificou contaminação por Hg para níveis abaixo dos 100 cm de profundidade.  

ALEXANDRE (2006) encontrou concentrações superiores ao Valor de Referência de 

Qualidade (VRQ) proposto pela CETESB (0,05 mg/kg) para solos agrícolas, mas abaixo do 

Valor de Prevenção. Apenas uma amostra apresentou concentração superior ao background 

verificado para a região (0,3 mg/kg). Entretanto, esse valor é consideravelmente elevado se 

observado o VRQ sugerido pela CETESB para o Estado de São Paulo. Foi, ainda, observado 

um aumento nos teores de Hg no período de estiagem, decorrente da menor percolação de 

água no perfil de solo e nos sedimentos e, portanto, menor lixiviação de mercúrio. 
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Tabela 7 CONCENTRAÇÃO DE Hg NOS SOLOS 

Local Hg T 

(mg/kg) 

Referência 

Córrego Rico 986 FEAM et al. (2005) 

Bacia do ribeirão do 

Grama 

0,02 a 0,88 FEAM e CDTN (2006) 

Bacia do ribeirão do 

Grama 

0,24 MARQUES et al. (2006) 

Bacia do ribeirão do 

Grama 

0,003 a 0,34 ALEXANDRE (2006) 

Bacia do ribeirão do 

Grama 

0,26 a 0,55 TINÔCO (2008) 

TINÔCO et al. (2010) 

Bacia do ribeirão do 

Grama 

0,2 a 41,0 DURÃO Jr et al. (2009) 

Bacia do ribeirão do 

Grama 

0,2 a 90 DURÃO Jr (2010) 

Bacia do ribeirão do 

Grama 

0,03 a 16,55 OLIVEIRA (2014) 

De acordo com FEAM et al. (2005), em estreitas faixas localizadas nas estruturas 

denominadas “condutos ou canoas”, localizados em profundidades em torno de 50 cm, são 

verificadas as concentrações mais elevadas de Hg total, pontos onde o Hg está intimamente 

associado à presença de cascalho aurífero. Foram identificadas e delimitadas quatro dessas 

estruturas. São trincheiras ou canais escavados no terreno, empregados no processo de 

concentração do minério aurífero, pelos antigos mineradores.  

Análises de solos realizadas por (FEAM et al.; 2005) mostraram valores mínimo e máximo da 

ordem de 0,196 mg de Hg/kg e 825,8 mg de Hg/kg, com mediana igual a 1,86 mg de Hg/kg, e 

um valor de referência (background) de 0,30 mg de Hg/kg. Bem acima do valor orientador 

recomendado para intervenção de 1,2 mg/kg, pela CETESB. Não se verificou contaminação 

por Hg para níveis abaixo dos 100 cm de profundidade. 

DURÃO Jr. et al. (2009) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar o comportamento do 

Hg e suas espécies em diferentes profundidades e frações granulométricas dos solos dessa 

área contaminada. Os teores de Hg total para as amostras encontrados naquele estudo, 

variaram de < 0,2 mg/kg (limite de detecção do método empregado) a 41,0 mg/kg, 

evidencianado a contaminação por Hg na área. Em adição, os autores ressaltam que o Hg 
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metálico (Hg
0
) se apresentava oxidado (Hg

2+
) em alguns pontos do solo. Em camadas mais 

profundas, o Hg
2+

 estava mais fortemente ligado, provavelmente aos óxidos de Fe e Al 

presentes no solo, tornando-se, ainda disponível para possível contaminação de águas 

subterrâneas locais. 

DURÃO JR. (2010) estudou a distribuição do Hg nas diferentes frações granulométricas do 

solo. Segundo o autor, apesar de haver um enriquecimento na fração mais fina (< 0,063 mm), 

como o esperado, a fração arenosa (2 – 0,21 mm) também retém quantidades consideráveis do 

metal, podendo chegar a ser da ordem de 41 mg/kg, com algumas amostras apresentando 

valores da ordem de 90 mg/kg, nas quais o mercúrio se encontra praticamente todo como 

Hg
2+.

 

Outros estudos: CETESB (2005); NASCENTES (2006); MORAES (2007); LINHARES 

(2009); GRAY et al. (2015) e XU et al. (2015), indicam que o solo exerce importante função 

no ciclo biogeoquímico dos elementos químicos, podendo ser um reservatório e emissor 

desses elementos para a atmosfera e ou hidrosfera. Pois, estes elementos naturais e ou 

artificiais podem se acumular no solo, cuja liberação subsequente pode seguir padrões 

diferenciados podendo acarretar múltiplas consequências negativas para a cadeia alimentar e, 

consequentemente, para a saúde do homem, além de todos os outros compartimentos 

terrestres. 

Aqui vale lembrar que, de acordo com UNEP (2002 apud Azevedo, 2003), a maior parte do 

Hg presente no solo está fixada à matéria orgânica nele presente, sobretudo ao material 

húmico, e pode sofrer processos de eluição. Por essa razão, o tempo de retenção do Hg no 

solo é longo, resultando em acúmulo do metal. O que pode implicar seu lançamento para a 

superfície das águas e para outros meios, por longos períodos, possivelmente centenas de anos 

(AZEVEDO, 2003). 

No estudo dos metais pesados nos solos é essencial primeiramente a avaliação dos teores 

naturais, dependentes tanto da geologia como dos processos de formação do solo, 

possibilitando assim, inferências fidedignas quanto aos aportes de origem antrópica dos 

metais no solo. Nesse sentido, MIRANDA et al. (2009) chegaram a um valor de 0,43 mg/kg 

para o background de Hg em solos na bacia do ribeirão do Grama. Estes autores usaram o 

mesmo raciocínio para avaliar os sedimentos e chegaram a um valor de 0,34 mg/kg para o 
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background em sedimentos. Uma questão levantada naquele estudo foi a possível diferença 

entre estes dois valores, visto que pertencem à mesma área. Entretanto, o teste de Student 

(Snedecor, Cochrane 1989) mostrou que não existe diferença significativa entre estas duas 

quantidades verificadas no soloe sedimentos na bacia estudada. 

De acordo com XU et al. (2015), o teor médio de mercúrio em diferentes tipos de solos no 

mundo varia entre 0,58 e 1,8 mg/kg e o teor médio mundial é estimado em 1,1 mg/kg. Vale 

observar que os teores obtidos estão acima do Valor de Referência de Qualidade, VRQ, para o 

estado de Minas Gerais, de 0,5 mg/kg (COPAM, 2010). 

6.2.2. Contaminação da Água 

A Resolução CONAMA N° 396 de 2008 dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais 

para o enquadramento das águas subterrâneas. Os valores máximos permitidos de 

concentração de Hg são classificados segundo 4 níveis: consumo humano, dessedentação de 

animais, irrigação e recreação.  

Com relação às águas superficiais brasileiras, a Resolução CONAMA n°430/2011, dispõe 

sobre condições, parâmetros, padrões e diretrizes para gestão do lançamento de efluentes em 

corpos de água receptores, estabelecendo o nível máximo de mercúrio total como sendo de 

0,01 mg/L para lançamento de efluentes (CONAMA, 2011).  

O monitoramento da qualidade da água em microbacias hidrográficas constitui-se em uma 

ferramenta básica para se avaliar alterações ambientais causadas pela ação humana ou pelo 

próprio ambiente, uma vez que a maior parte das ações desenvolvidas sobre o ambiente acaba 

se refletindo na qualidade dos cursos de água. 

As características físicas, químicas, biológicas e microbiológicas são utilizadas para 

caracterizar a qualidade da água, podendo ainda serem avaliados outros indicadores tais 

como: a temperatura, o sabor, o odor, a cor, a turbidez e a condutividade elétrica.  

A temperatura é uma variável de grande importância, uma vez que sua elevação aumenta a 

taxa de reações químicas e bioquímicas, diminui a solubilidade de gases, como o oxigênio 

dissolvido, causando danos aos organismos daquele compartimento. Já para (CETESB, 2005), 

a condutividade elétrica representa a capacidade de transmitir corrente elétrica em função da 
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presença de substâncias dissolvidas, principalmente inorgânicas, que se dissociam em cátions 

e ânions.  

De modo simplificado, essa variável é um indicativo da concentração total de substâncias 

ionizadas em solução na água ou, de outra forma, de sua salinidade. A condutividade elétrica 

indica a quantidade de sais existentes na coluna de água, além de variações de pH e, portanto, 

representa uma média indireta da concentração de poluentes (CETESB, 2005). 

Dentre as variáveis químicas da água citam-se: o pH, a alcalinidade, a acidez, a dureza, a 

concentração de carbono orgânico total, o ferro, o manganês, o oxigênio dissolvido e 

nutrientes. A influência do pH sobre os ecossistemas aquáticos naturais se dá diretamente, 

devido a seus efeitos sobre a fisiologia das diversas espécies. O efeito indireto também é 

muito importante, já que determinadas condições de pH podem contribuir para a precipitação 

de elementos químicos tóxicos como os metais pesados (CETESB, 2005). 

A Tabela 8 apresenta os valores de concentrações de Hg nas águas superficiais encontrados na 

região de Descoberto. 

Nos estudos realizados por FEAM e CDTN, (2006) e FEAM et al. (2005) foram analisadas as 

concentrações de Hg na água e encontrado o valor de 0,24mg/L nas áreas próximas ao 

córrego Rico e vizinhanças da área foco da contaminação.  

Tabela 8 CONCENTRAÇÃO DE Hg NAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Curso d’água Hg T (mg/L) Referência 

Córrego rico 

Bacia do Ribeirão do Grama  

0,75 

0,02  

FEAM et al. (2005) 

Córrego rico 

Bacia do Ribeirão do Grama 

0,24 

0.02 

FEAM e CDTN (2006) 

Córrego rico 

Bacia do Ribeirão do Grama 

2,98 

0,24 

MARQUES et al. 

(2006) 

Córrego rico 

Bacia do Ribeirão do Grama 

2,83 

0,43 

ALEXANDRE (2006) 

Córrego rico 

Bacia do Ribeirão do Grama 

2,83 

0,43 

TINÔCO (2008) 

TINÔCO et al. (2010) 

ALEXANDRE (2006) constatou uma concentração máxima de 0,43mg/L de Hg na água do 

ribeirão do Grama. TINÔCO (2008) detectou o mesmo valor para aquelas águas, 
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demonstrando que o Hg ainda estava presente neste compartimnto, em suspensão. Os outros 

autores não analisaram o compartimento água. 

6.2.3. Contaminação dos Sedimentos 

Da mesma forma, a análise dos sedimentos é de grande importância no contexto dos estudos 

geoquímicos de uma microbacia, pois este compartimento pode acumular diversas 

substâncias, especialmente metais pesados e compostos orgânicos, construindo, assim, 

grandes reservatórios desses materiais. Podendo até vir a se tornar uma fonte de poluição, 

devido à disponibilização dos metais pesados, em decorrência das variações nas condições 

ambientais, como por exemplo, a mudança de pH (LEMES et al., 2003). 

Para sedimentos, alguns estudos encontraram concentrações acima dos valores de referência e 

abaixo dos valores de alerta (Tabela 9), mas todos dentro da faixa de valores não alarmantes, 

segundo CETESB (2010) e (COPAM, 2010). MARQUES et al. (2006), ALEXANDRE 

(2006) e TINÔCO (2008), observaram nas suas respectivas campanhas de amostragem que 

houve aumento dos valores, no período de seca, em função da redução de percolação de água 

no perfil de solo e sedimentos e portanto, menor lixiviação do mercúrio. 

Tabela 9 CONCENTRAÇÃO DE Hg NOS SEDIMENTOS 

Local Hg T  (mg/kg) Referência 

Córrego rico 

Bacia do Ribeirão do Grama 

0,75 

0,02 a 0.16 

FEAM et al. (2005) 

Córrego rico 

Bacia do Ribeirão do Grama 

0,23 

0,07 a 0,17 

FEAM e CDTN (2006) 

Córrego rico 

Bacia do Ribeirão do Grama 

0,23 

0,02 a 0,06 

MARQUES et al. 

(2006) 

Córrego rico 

Bacia do Ribeirão do Grama  

0,51 

0,02 

ALEXANDRE (2006) 

Córrego rico 

Ribeirão do Grama 

0,42 

0,20 a 0,61 

TINÔCO (2008) 

TINÔCO et al. (2010) 

Córrego rico 

Ribeirão do Grama 

1,67 

0,03 a 0,19 

OLIVEIRA (2014) 

ALEXANDRE (2006) verificou, ainda, valores de Hg total em sedimentos na área entre 0,02 

e 0, 510 mg/kg acima do VRQ aceitável, sendo esses valores consideravelmente altos, 

comprovando a alteração química desse meio. Ainda, de acordo com a autora, foi possível 

verificar que na estação chuvosa ocorreu um aumento nos teores de Hg presentes nos 
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sedimentos e que a diminuição da velocidade de escoamento da água provoca uma 

acumulação de mercúrio neste compartimento, sugerindo que o Hg presente no solo é 

carreado pelas águas para o leito do curso d’água. 

Pelos trabalhos já realizados pode-se afirmar que a contaminação por Hg persiste na área, não 

tendo havido a diminuição da mesma com o tempo, como demonstram os resultados 

apresentados por OLIVEIRA (2014) que destacou o fato do local, passados mais de 12 anos, 

ainda se encontrar completamente abandonado pelas autoridades responsáveis e não ser 

verificada nenhuma ação efetiva por parte do poder público com relação à remediação da área 

contaminada. Em 2013, o Ministério Público Estadual exigiu da Agência Estadual do Meio 

Ambiente responsável, um projeto de remediação para a área contaminada. Nesse sentido, 

após a realização de vários estudos e, considerando a premissa de possibilitar o uso atual e 

futuro do local, evidenciou-se a necessidade de intervenção ambiental. Assim, a GEOKLOCK 

Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda elaborou um Projeto Executivo do Plano de 

Intervenção da Área Contaminada por Mercúrio – Serra do Grama (FEAM, 2013), que foi 

aprovado pelo Órgão Ambiental Estadual e, devido aos trâmites legais, ficou de ser 

implementado a partir de setembro de 2019. 
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CAPITULO 7 

 

CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA DA BACIA DO RIBEIRÃO DO 

GRAMA  

Partindo do pressuposto que uma coleta sistemática e representativa da bacia hidrográfica 

deveria cobrir todos os contribuintes/tributários do ribeirão do Grama, vinte e seis locais de 

coleta foram selecionados de forma a proceder à determinação dos parâmetros físico-químicos 

de água, solos e sedimentos de toda a bacia, sempre tendo a preocupação de locar os pontos 

ao longo de toda a bacia do ribeirão do Grama, buscando atingir os seus principais afluentes. 

Para tanto, foi elaborada uma malha de amostragem de aproximadamente 2 km x 2 km, de 

maneira a cobrir toda a bacia. A Figura 14 mostra os pontos de amostragem usados para 

avaliação de parâmetros, no solo, na  água e nos sedimentos, ao longo de toda a bacia. 

 

 

Figura 14 MAPA DA BACIA DO RIBEIRÃO DO GRAMA, MOSTRANDO OS PONTOS DE 

AMOSTRAGEM. 
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De posse desta malha, partiu-se para o campo visando à coleta das amostras. Sempre que 

possível, foram coletadas amostras de água, solo e sedimento, em três campanhas de 

amostragem, para a realização de ensaios analíticos. Uma em março de 2008 (período 

chuvoso), uma em agosto de 2008 (período seco) e outra em março de 2009 (período 

chuvoso), de forma a perfazer um ciclo hidrológico.  

Os pontos de coleta foram estabelecidos numa avaliação prévia e de reconhecimento de 

campo, onde se buscou a localização o mais próximo possível do centro da quadrícula, 

quando não era possível, estes pontos foram estabelecidos o mais próximo possível das vias 

de acesso, de forma a agilizar o processo de amostragem. 

Alguns parâmetros físico-químicos associados à qualidade da água, tais como temperatura 

(T), pH, Eh, sólidos totais dissolvidos (STD) e condutividade elétrica foram analisados em 

campo, quando da coleta de amostras, utilizando o medidor de campo Ultrameter Mirion L. 

Company, do LGqA da Universidade Federal de Ouro Preto. 

No total, ao longo das três campanhas de amostragem, foram coletadas e analisadas 55 

amostras de água, 55 amostras de solo e 46 amostras de sedimento de corrente. No anexo 1 

são listadas as anotações de campo observadas nestas campanhas. 

A Tabela 11 apresenta as campanhas, juntamente com os números de amostras coletadas em 

cada compartimento. Ressalta-se, que as diferenças, nos números de amostragens foram 

devidas à primeira campanha ter sido realizada como reconhecimento da área, além de ser um 

período chuvoso, dificultando o acesso aos pontos de coleta, por causa do encharcamento do 

terreno e do grande volume de água dos canais de drenagem. Nas outras campanhas estes 

fatos foram corrigidos com o aporte de equipamentos adequados, tipo haste de prolongamento 

para coleta de água e draga para coleta de sedimentos. 

Tabela 10 CAMPANHAS DE AMOSTRAGENS NA BACIA DO RIBEIRÃO DO GRAMA 

 

Campanha/data 

Quantidade de amostras por compartimento 

Água Solo Sedimento 

Março/2008 13 09 11 

Agosto/2008 21 25 19 

Março/2009 21 21 16 

Total 55 55 46 
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7.1.  Procedimentos de Campo 

Os procedimentos de campo para coleta das amostras foram os mesmos para as três 

campanhas e as amostras foram coletadas da seguinte forma: 

Amostras de solos 

Para o compartimento solo, seguiram-se as recomendações de CETESB (2001) e EMBRAPA 

(1997), onde as amostras foram coletadas, com o auxílio de um trado manual de aço, 

aproximadamente, 3 kg de solo até a profundidade de +/- 25 a 30 cm, próximo às margens dos 

cursos d’água (Figura 15), da seguinte forma: 

 Obtenção das coordenadas geográficas através de equipamento de navegação GPS 

Garmin modelo eTrex® H; 

 Limpeza da superfície de amostragem (retirada o mato e raízes); 

 Coleta de aproximadamente 3 a 5 kg de amostras de solos; 

 Armazenamento da amostra em saco plástico de polietileno com etiqueta interna e 

outra externa para garantia da identificação; 

 Acondicionamento em caixa de isopor refrigerada. 

 
Figura 15 COLETA DE AMOSTRAS DE SOLOS 

 

Amostras de sedimentos 

No caso de sedimentos de corrente, seguiram-se as recomendações de CETESB (1991) e 

foram coletados aproximadamente 2 kg de amostra, com o auxílio de uma pá de polietileno, 
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no leito dos cursos d’água ou próximo às margens (logo abaixo da lâmina d’água), juntamente 

com água visando à preservação das partículas em suspensão. Depois acondicionado em saco 

de plástico e devidamente etiquetado, o material (Figura 16) foi acondicionado em isopor com 

gelo. 

 
Figura 16 AMOSTRA DE SEDIMENTOS 

 

 

Amostras de águas superficiais  

No compartimento água, forão coletados, aproximadamente 1000 ml, em cada ponto, 

observando as orientações de armazenamento da CETESB (2001). 

As amostras de água visando ao teste de ICP OES foram coletas da seguinte forma:  

 Ambientação da seringa com três enchimentos e esvaziamentos consecutivos; 

 Coleta da água e transferência para o vidro com membrana de filtragem, até se 

conseguir a quantidade ideal (50 ml); 

 Adição de 3 gotas de HNO3, visando reduzir ou mesmo eliminar a adsorção e a 

hidrólise dos elementos traços. 

  Etiquetagem o vidro e armazenamento em caixa de isopor contendo gelo. 
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As amostras de água visando o teste de CVAAS foram coletadas em vidro âmbar (500 ml) da 

seguinte forma: 

 Ambientação dos vidros com três imersões, agitações e esvaziamentos consecutivos do 

mesmo. 

 Coleta da água até o enchimento parcial do vidro, dispondo sempre a boca do frasco 

contra a corrente. 

 Adição de 10 gotas de HNO3; 

 Etiquetagem e acondicionamento em caixa de isopor com gelo. 

 

 

7.2.  Procedimentos Laboratoriais 

Encerrada a fase de coleta, as amostras de solos e sedimentos foram levadas para uma sala de 

pouca movimentação, colocadas em recipientes adequados (bacias plásticas, devidamente 

lavadas e revestidas com sacos plásticos), etiquetados e dispostos numa estante para secarem 

a temperatura ambiente (Figura 16). Sendo devidamente recobertas com tecido PVA para 

evitar a contaminação por poeiras.  

As amostras de água foram acondicionadas em um freezer, no LGqA, até que pudessem ser 

analisadas. 

 
Figura 17 SECAGEM DAS AMOSTRAS DE SOLOS E SEDIMENTOS 
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Preparação das amostras: 

Depois de secas, as amostras de solos e sedimentos foram desagregadas com o auxílio de grau 

e pistilo de porcelana e fracionadas por peneiramento nas seguintes frações granulométricas: 

< 0,063 mm (250 mesh) e > 0,063 mm. 

Uma alíquota de um (01) grama da fração < 0,063 mm foi utilizada para análise por difração 

de raios-X, no Laboratório de Difração de Raio-X do DEGEO/UFOP. 

Outra alíquota, de cerca de cinco (05) gramas, da fração < 0,063mm foi retirada para a 

determinação de metais por Espectrometria de Absorção Atômica (AAS) e Espectrometria de 

Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES). 

Os metais principais Ca, Mg, K, Na e Hg foram analisados pelo método de Espectrometria de 

Absorção Atômica (EAA) de chama e de geração de vapor a frio, respectivamente, sendo os 

primeiros determinados no espectrômetro Varian, modelo AA-475, do Laboratório de 

Geoquímica Ambiental - LGqA do Departamento de Geologia da UFOP.  

O restante dos metais principais, pesados e outros traços foram analisados pelo método de 

espectrometria de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-AES), com o uso do equipamento 

Spectro Cirus CCD do LGqA. 

Sendo os elementos Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na e Zn analisados por ICP-OES no da Perkim 

Elmer, modelo Optma 3000 e Ba, Co, Cu, Cr, Mo, Ni, Pb, Sc, Sr, Ti, V, Y e Zr por ICP-MS 

da Perkim Elmer, modelo Elan 5000, ambos do  laboratório de Geoquímica do 

DEGEO/UFOP .  

Digestão das amostras 

Para determinar a concentração dos metais foram realizados os procedimentos do método de 

digestão total descritos por Moutte (1990): depois de tomada uma alíquota de 0,2g de 

amostra, esta foi transferida para um frasco de polietileno (savillex) e a ela adicionados 2,5 ml 

de HNO3 (10 mol/L) e 3 ml de HCl (10 mol/L).  

O composto foi colocado aberto na chapa quente a 110ºC e aquecido até secagem incipiente. 

Em seguida, foram adicionados 3 ml de HF concentrado, e o novo composto foi aquecido a 
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140ºC até secagem. Posteriormente foram acrescentados 3 mL de HF concentrado, o savillex 

é firmemente fechado e levado para aquecimento a 140º por 16 horas. 

Após resfriado o savillex, foram adicionados 3 mL de HNO3 (10 mol/L), posteriormente 

aquecido a 110ºC até a secagem total. Na sequência são adicionados 3 mL de HCl (10 mol/L) 

e aquecido a 110ºC por duas horas, para (re)dissolução dos sais. Depois de resfriado, o frasco, 

contendo a solução restante, foi pesado e a solução foi analisada por espectrometria de 

emissão atômica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES), utilizando o aparelho da 

marca SPECTRO, modelo CIROS do LGqA do DEGEO/UFOP. 

A caracterização mineralógica dos solos e sedimentos foi realizada no Laboratório de 

Difração de raios-X do DEGEO/UFOP, utilizando o aparelho RIGAKU, modelo D/Max-2B, 

com radiação CuKα, corrente de 15 mA e voltagem de 40K. 

7.3.  Resultados da Caracterização 

Os resultados destas análises foram tabelados (Anexo 1) e, após analisados foram 

transformados tratados com o auxílio do software GSLIB de forma a facilitar uma avaliação 

sobre o comportamento do mercúrio, em cada compartimento da bacia. A Figura 18 mostra a 

distribuição do elemento mercúrio nos sedimentos, ao longo da bacia e Figura 19 demonstra a 

distribuição do mercúrio nos solos. 

7.4. Análise Estatística 

A análise estatística foi feita usando-se primacialmente o pacote computacional freeware 

Jamovi (THE JAMOVI PROJECT, 2019). Considerando globalmente os 46 pontos amostrais 

os seguintes parâmetros estatísticos foram obtidos para a variável teor de mercúrio: média: 

0,459 mg/kg; mediana: 0,177 mg/kg; desvio padrão: 1,742 mg/kg; faixa: de 0,000 a 

11,921 mg/kg.  
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Figura 18 DISTRIBUIÇÃO DO MERCÚRIO NOS SEDIMENTOS DA BACIA DO RIBEIRÃO DO 

GRAMA 

 
Figura 19 DISTRIBUIÇÃO DO MERCÚRIO NOS SOLOS DA BACIA DO RIBEIRÃO DO GRAMA 
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A análise de regressão não evidenciou nenhuma correlação significativa entre a concentração 

de mercúrio e aquelas dos demais elementos usualmente detectados, conforme mostrado na 

Tabela 11. Isso implica que a dispersão do mercúrio se deu uniformemente nos componentes 

do solo e dos sedimentos, sem interação química (ou adsorção) preferencial.  

Análise de correlação entre os teores de mercúrio e as coordenadas geográficas dos pontos de 

coleta mostra que esse parâmetro não deve ser considerado variável regionalizada, uma vez 

que não se percebe nenhuma tendência: o coeficiente de correlação de Pearson do teor de 

mercúrio com a coordenada geográfica X (latitude em coordenadas UTM) resultou igual a 

0,12578 (com p-value de 0,4049), ao passo que com Y (longitude em coordenadas UTM), 

igual a 0,06616 (com p-value de 0,6622).   

Tabela 11 COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO DE PEARSON ENTRE MERCÚRIO E OUTROS 

ELEMENTOS TÍPICOS DO SOLO E SEDIMENTOS AO LONGO DA BACIA DO RIBEIRÃO DO 

GRAMA (usando O JAMOVI) 

Elemento 

Pearson's 

r p-value Elemento Pearson's r p-value 

Alumínio  -0,02521 0,86791 Níquel  -0,11387 0,45113 

Bário  -0,12831 0,39544 Fósforo  -0,02746 0,85623 

Cálcio  0,06026 0,69076 Enxofre  0,03343 0,82544 

Cobalto  -0,13285 0,37879 Escândio  -0,02712 0,85800 

Cromo -0,01018 0,94644 Estrôncio  -0,10335 0,49429 

Cobre  0,02246 0,8822 Tório  0,14346 0,34153 

Ferro  -0,02624 0,86257 Titânio  -0,00382 0,97987 

Potássio  -0,06414 0,67194 Vanádio  0,02266 0,88115 

Lítio  -0,04451 0,76898 Ítrio -0,14951 0,32134 

Magnésio  -0,02459 0,87116 Zinco  -0,01464 0,92305 

Manganês  -0,16596 0,27034 Zircônio -0,06498 0,66789 

Sódio  -0,04062 0,78868 

    

 



 

CAPÍTULO 8  

 

QUANTIFICAÇÃO PRELIMINAR DO MERCÚRIO LANÇADO EM 

DESCOBERTO 

 

8.1.  Quantificação da Produção de Ouro em Minas Gerais 

Vários estudos (ESCHWEGE, 1979; VASCONCELOS, 1901; CALÓGERAS, 1904; NOYA 

PINTO, 1979; SALLES, 1983; COELHO, 1994 e FERRAND, 1998) descrevem a produção 

de ouro em Minas Gerais, por pequenos mineradores, destacando as perdas sofridas, 

decorrente das técnicas empregadas na mineração ao longo do tempo, até chegar à 

industrialização com a vinda de empresas inglesas que aprimoraram as extrações com técnicas 

e procedimentos avançados, dentre eles a amalgamação com o Hg. 

Estes estudos foram compilados por RENGER (2006), o gráfico da Figura 20 mostra a 

produção de ouro em Minas Gerais, através do rendimento da coroa Portuguesa, pago na 

forma dos quintos de ouro, ou seja, a quinta parte do ouro produzido era recolhida pela coroa 

tendo como unidade a arroba (1 arroba = 15kg), no entanto, o autor ressalta que para o pico de 

1809 (47,6 arr.) não há explicação. 

 
Figura 20 EVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO QUINTO POR MINAS GERAIS 

Fonte: Adaptado de Renger (2006). 

No estudo de NOYA PINTO (1979) percebem-se as quedas das taxas percentuais sobre os 

quintos como: do quinquênio 1745-49 para 1750-54 de 9,6%; deste para o seguinte, 1755-59, 

de 8,7%, reduzindo-se no quinquênio seguinte para 7,7%. A maior queda ocorreu no período 
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de 1765-69, da ordem de 10,0%, passando a 7,2% em 1770-74 e nos quinquênios seguintes a 

queda foi progressivamente acentuada: 1775-79: 10,7%; 1780-84: 11,5%; 1785-89: 28,1%, 

chegando nos dois últimos quinquênios do século a 1790-94: 4,3% e 1795-99: 5,1%. Estes 

dados estão compilados na Tabela 12, cujo gráfico de distribuição da produção de ouro em 

Minas Gerais é apresentado na Figura 21. 

Tabela 12 PRODUÇÃO DE OURO EM MINAS GERAIS 

Período (Anos) Produção (kg/Ano) Taxa de Redução (%) 

1745-49 9446,9 0 

1750-54 7810,9 9,6 

1755-59 7802,2 8,7 

1760-64 7201,8 7,7 

1765-69 5731,8 10 

1770-74 6019,9 7,2 

1775-79 5379,7 10,7 

1780-84 4766,9 11,5 

1785-89 3428 28,1 

1790-94 3282 4,3 

1795-99 3115,4 5,1 

Fonte: Adaptado de Noya Pinto (1979). 

 

 

Figura 21 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE OURO EM MINAS GERAIS 

A partir dos anos 1800, essa queda foi mais abrupta chegando-se ao limite de quase 90% em 

1820, decretando a derrocada da extração de ouro nos aluviões. Exigindo-se assim técnicas 

modernas e eficientes de mineração que extrairiam o ouro dos filões, o que ocorreu com a 

chegada das empresas mineradoras inglesas com os serviços subterrâneos e procedimentos 

inovadores inclusive com a amalgamação com Hg. 
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8.2.  Quantificação da Produção de Ouro em Descoberto 

É muito difícil quantificar a produção de ouro em Descoberto, uma vez que não existem 

registros oficiais. O que se tem são relatos históricos a respeito da localização das lavras, das 

técnicas empregadas e dos teores das principais lavras. A Figura 22 apresenta um detalhe do 

mapa da Província de Minas Gerais, elaborado por HALFELD e WAGNER em 1862, 

destacando a região Descoberto com suas minerações. 

 

 

Figura 22 MAPA DA PROVINCIA DE MINAS GERAIS DESTACANDO A REGIÃO DE 

DESCOBERTO EM 1862 

Fonte: Adaptado de Halfeld e Tschudi (1998). 

SILVA (1997) destaca que Langsdorff, em nenhum momento, faz menção à utilização do Hg 

na apuração do ouro. Nem mesmo cita como o ouro era apurado, pois segundo este relato, 

toda a lavação de ouro, pelo menos aquelas que Langsdorff presenciou, acontecia sem 

nenhum método, “ao Deus dará”. Certamente, era por meio da bateia. No entanto, ele afirma 

que o minerador decidia o momento em que o ouro, concentrado após a lavação do cascalho, 

seria lavado de “forma especial”. Uma hipótese que pode ser levantada é que essa lavação 
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especial poderia ser a apuração do ouro por meio de bateia e amalgamação. Em visita de 

campo, pôde-se, constatar, através de vestígios nas proximidades do córrego Rico, local onde 

ocorre a contaminação por Hg, que houve intensa atividade dos antigos mineradores naquele 

local. 

Dentre os vestígios se destacam uma captação de água no córrego do Realengo, afluente do 

ribeirão da Grama. Para levar a água deste ponto até o local dos trabalhos os mineradores 

abriram um canal localizado exatamente sobre a cachoeira do Realengo, de maneira que parte 

das águas desse córrego era desviada e passava a fluir pelo canal (Figura 23), após escoar por 

cerca de 2 km de extensão e cerca de 50 m de queda altimétrica, desembocava em um ponto 

topograficamente acima do local onde se desenvolveu a lavagem do cascalho, próximo ao 

córrego Rico, mais precisamente, onde hoje está a pilha de seixos de quartzo. O antigo 

traçado desse aqueduto, em boa parte do seu percurso, é facilmente identificável, no terreno, 

uma vez que o mesmo foi construído seguindo as curvas de nível. 

 

Figura 23 CACHOEIRA DO REALENGO. AO LADO DIREITO O TRAÇADO DO ANTIGO 

AQUEDUTO, NO TERRENO. 

Estes vestígios demonstram que ali houve a fixação de uma unidade de cominuição do 

material, possivelmente utilizando a máquina de trituração do cascalho apresentada por 

ESCHWEG (1979), corroborando a atividade da mineradora inglesa H. Miliet, que segundo 

(FEAM e CDTN, 2005) concentrava todo o minério da região naquele ponto.  
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Para melhorar a recuperação de ouro, quantidades consideráveis de Hg líquido podem ter sido 

adicionadas às canoas. Ali, o cascalho e as pedras que entravam nas mesmas provocavam a 

quebra das partículas de Hg, provocando o esfarinhamento deste, aumentando ainda mais sua 

perda para a correnteza. Já que o fluxo da água turbulenta, através das canoas, sem controle de 

vazão, provocava o transbordo de muito material particulado (lamas) que eram desviados para 

fora destas e, consequentemente, para a corrente a jusante.  

Para se fazer a quantificação aproximada de Hg utilizada em Descoberto, foi necessário 

estimar a quantidade de ouro ali retirada. Tarefa muito difícil devido à falta de registros 

precisos.  SILVA (1997) reporta a exploração de ouro em Descoberto, por dois meses logo, 

após a descoberta, sem conhecimento da coroa portuguesa. Nesse período foram extraídas de 

30 a 40 arrobas de ouro. A autora descreve, ainda, que as jazidas de ouro de “Descoberta 

Nova” ocorriam na selva e eram novas e muito interessantes, pois ocorriam numa região com 

a forma de caldeira, situada bem mais abaixo do que a serra do Antônio Velho, um velho 

índio que, dizem, deu o nome a essa montanha, como sendo:  

“[...] o ouro aparecia no sopé de montanhas altas, onde a água, em 

grandes inundações, de repente, depara-se com grandes rochas e tem que 

escoar para uma região mais baixa, adquirindo assim, um fluxo 

consideravelmente mais forte[...]”.  

E as mais ricas lavras de ouro estariam numa localidade conhecida como São José, onde as 

encostas da montanha são bastante escarpadas, abruptas como um muro, e não é preciso muita 

fantasia para se distinguir os diversos saltos e quedas d’água que existem nas vertentes. 

Essa descrição retrata fielmente aspectos da geomorfologia da região da bacia do ribeirão da 

Grama, especialmente de algumas das sub-bacias dos afluentes desse ribeirão, revelando 

características do minério aurífero e do modo como era extraído e lavado na região de 

Descoberto, como sendo: 

“[...] Um vale estreito e íngreme é, no momento, o principal ponto de 

ocupação. Velhos e pequenos revolvem a terra. Cava-se a camada superior 

do barranco, chega-se então, à pedra bruta mais superficial, o cascalho 

grande e, mais embaixo, o cascalho pequeno, misturado com argila, mica, 

fragmentos de cristais, de pedras quebradas, de minérios de ferro, etc. Toda 
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essa massa, normalmente úmida, é amontoada junto a um pequeno riacho, 

a critério do lavador de ouro, e depois despejada nas canoas mais estreitos 

na frente e mais largos atrás – construídas uma após a outra. Lá, ela é 

remexida pelos negros, e com esse procedimento, remove-se toda a terra 

fofa e barrenta, ficando, apenas, as pedras e o cascalho, que são 

oportunamente lavados. O ouro, então, deposita-se no fundo e ali 

permanece, até que se decida lavá-lo de forma especial [...] Toda a lavação 

de ouro, pelo menos a que assisti até hoje, acontece sem nenhum método, 

ao Deus dará. E aqui principalmente, chegou-se à loucura[...]” 

(SILVA,1997). 

 

FERREIRA (1885) descreve as lavras de ouro da região e os teores encontrados como sendo:  

“[...] as minas de ouro existentes na fazenda da Gramma, freguesia do 

Descoberto, Município de São João Nepomuceno, são constituídas por 

extensas e pujantes camadas de cascalho aurífero e assentam sobre quase 

toda a imensa bacia em que nasce e corre o Ribeirão do Descoberto, 

pequeno curso d’água de 2 1/3 a 3 léguas que se lança no Rio Novo pela 

margem esquerda [...]”. 

 

“[...] As camadas do cascalho aurífero nesta região são geralmente 

cobertas por uma crosta de argila; a sua atingência e desmonte são 

portanto, bastante fáceis [...]”. 

 

“[...]Estes cascalhos acompanharam as ondulações mais ou menos 

pronunciadas do terreno sobre que assentam, tem a espessura que varia de 

0,50 a 1,50m e cobrem área superior a 8.286,500m
2
 [...]”  

 

“[...] as camadas principais de cascalho aurífero estavam situadas nos 

lugares conhecidos pelos nomes de: 

 Ribeirão de Descoberto. Em 300 bateadas de 10 Kg de cascalho ou 

3000 Kg (termo médio) 2 gr. 136. 

 Serviço do Carlos nas mesmas proporções 1 gr. 120 

 Córrego do Antonio Ribeiro nas mesmas proporções 7 gr, 363. 

 Córrego de Antonio Maximiliano nas mesmas proporções 21 gr, 

441[...]” 

A partir dos relatos históricos que descrevem a extração de ouro em Descoberto e observando 

os trabalhos de campo realizados neste estudo, foi possível elaborar um esboço da localização 

das lavras, mostrado na Figura 24.  
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A presença de mercúrio no local é relatada a partir de 2002 (FEAM e CDTN, 2006) da 

seguinte forma: “[...um veio de ouro fora explorado utilizando o mercúrio, pela mineradora 

inglesa H. Miliet, contratada pelo governo imperial, durante o período de 1850 a 1892]”. 

 

 

 
Figura 24 RELEVO DA ÁREA DE DESCOBERTO, DESTACANDO AS ÁREAS MINERADAS. 

Fonte: Adaptado de Pereira Filho e Sartori (2013) 

Embora não haja registros formais da presença da empresa inglesa em Descoberto, sua 

atuação é confirmada por LIMA (2000) na descrição do relato da Srª Minervina de Mendonça 

Araújo, moradora de Descoberto, como: 

 “[...] analisando pelo aspecto histórico, tem-se a impressão que toda 

história de Descoberto começou a partir da Região da Grama, com o 

ciclo do ouro. Esgotada essa fase, saturada com a exploração da 

Companhia Inglesa H. Miliet em 1892, o homem foi procurar na lavoura 

o sustento para sua família”. 

Nesse estudo considerou-se que, para melhorar a recuperação de ouro, quantidades 

consideráveis de mercúrio líquido podem ter sido lançadas nas canoas. Tal consideração é 

corroborada por VEIGA e HINTON (2002); MACHADO (2011); COURCY (1997) e 

FERRAND (1989). 
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Ao longo do ribeirão do Grama, percebe-se que estas áreas de extração de ouro distam 4 km 

entre si, aproximadamente. 

Para estimar a quantidade de ouro produzida em Descoberto, foram observadas algumas 

considerações tais como:  

a) a camada mineralizada tinha uma espessura média de 1 m e uma largura de margem de 

aproximadamente 10 m de cada margem, ao longo do canal de drenagem;  

b) o tamanho da área e os teores adotados foram aqueles citados por FERREIRA (1885) o 

que gerou um volume de aproximadamente 8000 m³ para cada lavra;  

c) a densidade de 1,82 t/m
3
 para o cascalho da região para se estimar uma produção de Au, 

para cada lavra.  

Essas considerações foram feitas com base nos relatos de FERREIRA (1885) e foram 

compiladas na Tabela 13, numa tentativa de se estimar a quantidade de ouro produzida em 

Descoberto. Entretanto, com esses valores, ainda era difícil mensurar a quantidade de ouro 

produzida em Descoberto ao longo do tempo. No diário de Langsdorff, citado por Silva 

(1997), é relatado que algo entre 450 e 660 kg de ouro foram produzidos nos dois primeiros 

meses após a descoberta, o que corresponde a uma produção de 2700 a 3600 kg, no primeiro 

ano. 

Tabela 13 TENTATIVA DE ESTIMAÇÃO DA QUANTIDADE DE OURO NAS MINAS DE 

DESCOBERTO 

Lavra Extensão 

(m) 

Largura 

(m) 

Profundidade 

(m) 

Teor 

(g/t) 

Quantidade 

de Au (kg) 

Ribeirão de Descoberto 4.000 20 1 7,1 107.2 

Carlos 4.000 20 1 3,7 56 

Córrego do Antônio Ribeiro 4.000 20 1 24,5 370 

Córrego do Antônio 

Maximiniano 

4.000 20 1 71,5 1080 

Levando-se em consideração a queda média da produção de ouro em Minas Gerais, 

apresentada por NOYA PINTO (1979) como sendo de 10,5% a cada 5 anos (2%/ano), adotou-

se, de forma mais conservadora, uma queda de 10% ao ano para estimar a produção da região 

de  Descoberto, tendo como base inicial a produção de 2700 kg/ano em 1824. Os resultados 

desta estimativa estão compilados na Tabela 14, cujo gráfico é apresentado na Figura 25. 
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Tabela 14 ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO DE OURO EM DESCOBERTO 

Período Produção (kg) 

1824 - 1829 12650 

1830 - 1834 5875 

1835 - 1839 3470 

1840 - 1844 2048 

1845 - 1849 1209 

1850 - 1854 713 

1855 - 1859 422 

1860 - 1864 249 

1865 - 1869 147 

1870 - 1874 86 

1875 - 1879 51 

1880 - 1884 30 

1885 - 1889 18 

1890 - 1892 7 

Fonte: Adaptado de Noya Pinto (1979). 

 
Figura 25 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE OURO EM DESCOBERTO 
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8.3.  Estimativa da Quantidade de Mercúrio na Área Contaminada 

 

O Fator de Emissão (FE) Para Descoberto 

 

8.3.1. Fator de Emissão 

O Fator de Emissão (FE) é uma forma de avaliar a quantidade de Hg liberado no meio 

ambiente para se produzir 1,0 kg de ouro. Essa proporção de Hg consumida na produção de 

ouro, ao longo do tempo, sempre foi função da qualidade do minério e da habilidade dos 

refinadores, resultando em estimativas que variam de 1 a 1,5 kg de Hg por kg de ouro 

produzido (ROBINS e RAGAN, 2012), até valores elevados como de 2,0 a 4,0 kg de Hg por 

1,0 kg de ouro produzido (MALLAS e BENEDICTO, 1986 apud LACERDA e SALOMONS, 

1992).  

No estudo realizado por HACON (1991 apud LACERDA e SALOMONS, 1992), em 800 

pequenas minerações de ouro, o FE médio foi estimado em 1,7 kg de Hg por kg de ouro 

produzido. LACERDA e SALOMONS (1992) lembram, ainda, que a maioria dos estudos 

comprova que o FE de mercúrio para a atmosfera atinge valores da ordem de 65% a 83% da 

emissão total nas minerações que utilizam o processo de amalgamação com Hg, sendo assim 

mais elevado do que para os rios e solo. 

BOWIE (1905, apud ALPERS e HUNERLACH, 2000), destaca que em meados da década de 

1850, a mineração de ouro era feita por calhas concentradoras de madeira, onde ocorria a 

amalgamação, ali a perda de Hg era estimada como sendo de 10 a 30%, resultando em 

sedimentos altamente contaminados. O mesmo percentual é estimado por NRIAGU (1993) e 

ROBINS e RAGAN (2012), enquanto LACERDA e SALOMONS (1992) adotam uma perda 

de 35% de Hg. 

Valores encontrados por VEIGA (1997) descrevem que as perdas de Hg para o meio 

ambiente, nos casos onde não são usadas as retortas ou filtros (autoclaves), correspondem a 

aproximadamente 70% por volatilização durante a queima do amálgama; uma parcela de 20% 

é carreada nos rejeitos da amalgamação, lembrando ainda, que a maioria do Hg emitida da 

queima do amálgama por esse método, é depositada perto da fonte de emissão até 1 km de 

distância. 
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Com o uso de retortas, VEIGA e FERNANDES (1990) confirmam que mais de 95% do Hg 

utilizado no processo de amalgamação de ouro em pequenas minerações, pode ser condensado 

e reusado. No entanto, na época da extração de ouro em Descoberto essa técnica não era 

conhecida e, por isso o uso do Hg não seguia nenhum tipo de protocolo. 

Devido à inexistência de informações precisas sobre a produção de ouro na região de 

Descoberto e, também da quantidade de mercúrio ali utilizada, passou-se a trabalhar com a 

estimativa da quantidade de mercúrio na área contaminada utilizando os procedimentos de 

cálculos com base no Fator de Emissão, que avalia a quantidade de mercúrio utilizada para a 

produção de um quilo de ouro, descritos na literatura.  

Seguindo o raciocínio de cálculo do FE encontrado na literatura (MALLAS e BENEDICTO, 

1986; LACERDA e SALOMONS, 1992; NRIAGU, 1993, 1994; VEIGA, 1997 e ROBINS e 

RAGAN, 2012), adotou-se, neste estudo, um valor conservador para o FE da ordem de 2,0 kg 

de Hg / Kg de ouro, como aquele que foi usado pela H Miliet em Descoberto, na extração de 

ouro no período de 1850 a 1892, com uma perda de mercúrio da ordem de 40% no processo 

de amalgamação e de 0,2% de perda por evaporação, em função das técnicas de mineração 

sem controle, praticadas em Descoberto. Os cálculos desta estimativa são apresentados na 

Tabela 15. 

Assim, usando-se esta estimativa a priori, encontrou-se uma estimativa de perda de Hg, para o 

meio ambiente, na bacia do ribeirão do Grama, no período de 1850 a 1892, um valor da 

ordem de 1273 kg de Hg. 

Tabela 15 ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE MERCÚRIO EM DESCOBERTO 

Anos 
Produção de Au 

(kg) 

FE 

2 (kh Hg/Kg Au) 

Perda 

(40%) (kg) 

- 0,2% de Hg 

Evaporação (Kg) 

1850 - 54 715 1430 572 560 

1855- 59 420 840 336 309 

1860 - 64 250 500 200 184 

1865 - 69 145 290 76 70 

1870 - 74 85 170 68 63 

1975 - 79 55 110 44 43 

1880 - 84 35 70 28 26 

1885 - 89 20 40 16 15 

1890 - 92 5 10 4 3 

Total 1730 3360 1344 1273 
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8.3.2. Estimativa Usando os Teores Médios Encontrados nos Estudos Anteriores 

Esta estimativa se faz necessária, considerando que a quantidade de Hg encontrada, usando o 

método de fator de Emissão, ao longo de aproximadamente 130 anos, sofreu alterações 

devidas a vários fatores, dentre os quais se destacam os diferentes usos do solo, após o 

período de mineração, o que pode ter acelerado o aporte da erosão dos solos marginais, 

provocando a (re) disponibilização do Hg para a atmosfera e cursos d’água, onde foi 

depositado junto aos sedimentos de corrente. 

Nos sedimentos, pode, ainda ter ocorrido a (re) suspensão, a lixiviação e o transporte de 

sedimentos/solos contaminados, decorrentes da grande quantidade de água nos períodos 

chuvosos que acontecem na região. 

Assim, utilizando-se os dados referentes aos estudos de FEAM et al. (2005); FEAM e CDTN 

(2006); MARQUES et al. (2006); ALEXANDRE (2006); TINÔCO (2008); DURÃO Jr 

(2010) e OLIVEIRA (2014), que tratam da contaminação de solos e sedimentos encontrados 

ao longo do córrego Rico, principal foco de contaminação ali diagnosticado, com área 

aproximada de 9000 m² (Figura 26), verificou-se que a contaminação está nos primeiros 100 

cm de espessura, que totalizam 9000 m³ de solo contaminado, com um teor médio de 

mercúrio da ordem de 50 g/t. 

Dessa forma, considerando que 1 m³ de solo da região equivale a 1,82 t, chega-se ao montante 

de 16380 toneladas de solos contaminados, contendo aproximadamente, 819 kg de mercúrio. 

Adotou-se o mesmo raciocínio para os sedimentos do córrego Rico, que tem extensão de 100 

m, largura de 1m e espessura média de sólidos/sedimentos de 0,5 m, ou seja, 50 m³ de 

sedimentos contaminados, com teor médio de 0,36 g/t. Mantendo-se a mesma proporção de 

1,82 t/m³ de sedimentos, resulta em 91 toneladas de sedimentos contendo, aproximadamente, 

0,03 kg de mercúrio. 

Com esses resultados, pode-se considerar que a área próxima ao córrego Rico contém cerca 

de 820 kg de mercúrio.  
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Figura 26 DISTRIBUIÇÃO DO HG E A LOCALIZAÇÃO DAS CANOAS DE LAVAGEM DO 

CASCALHO 

Fonte: Adaptado de FEAM e CDTN (2006). 
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CAPÍTULO 9  

 

ESTUDO DE ALTERNATIVAS DE REMEDIAÇÃO PARA O SOLO DE 

DESCOBERTO  

De acordo com (OLIVEIRA, 2018), as alternativas de intervenção para tratamento de áreas 

contaminadas com metais pesados devem contemplar: a eliminação de perigo ou redução a 

níveis toleráveis dos riscos à segurança pública, à saúde humana e ao meio ambiente; restrição 

dos usos e ocupação do solo e das águas superficiais e subterrâneas; aplicação de técnicas de 

remediação e o monitoramento, se possível técnicas que permitam a recuperação do metal, de 

forma socialmente lucrativa. Já para o Conselho Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais, 

COPAM, o tratamento de áreas contaminadas consiste na aplicação de técnicas, visando à 

remoção, contenção ou redução das concentrações de contaminantes. Para isso, na etapa de 

avaliação de riscos serão definidos os objetivos da remediação, e devem ser selecionadas as 

técnicas mais adequadas entre as existentes (MINAS GERAIS, 2010). 

Nesse contexto, a FEAM, requereu junto ao Governo estadual, em 2008, o processo de 

licitação do termo de referência “Gerenciamento de Área Contaminada por Mercúrio no 

Município de Descoberto” foi concluído satisfatoriamente (Pregão Presencial n.º 

052/2008/FEAM) e a TECNOHIDRO Projetos Ambientais Ltda foi contratada para 

desenvolver os estudos. Após a realização dos estudos descritos e considerando a premissa de 

possibilitar o uso atual e futuro do local, evidenciou-se a necessidade de intervenção 

ambiental (MINAS Gerais, 2014). 

Nesta ocasião visando dar sequência ao gerenciamento desta contaminada foi contratada a 

empresa de consultoria GEOKLOCK para elaboração do Projeto Executivo de Intervenção, 

que após a realização de estudos detalhados apresentou o método de confinamento geotécnico 

do solo contaminado como a alternativa técnica de intervenção mais adequada, no contexto do 

cenário atualizado à época. No entanto, para que houvesse mais de uma opção, a FEAM 

solicitou que fosse incluída a alternativa de remoção e destinação do solo impactado para 

aterro Classe I a ser construídos em Juiz de Fora – MG, cerca de 100 km de distância, de 

Descoberto. Dessa forma, a segunda opção de remoção e disposição do solo contaminado em 

aterro de Classe I, foi analisada e aprovada pela FEAM sem avaliação de outras técnicas 

(MINAS Gerais, 2014).  
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Foi elaborado, então, o projeto executivo da alternativa escolhida que consiste no documento 

“Projeto Executivo do Plano de Intervenção da Área Contaminada por Mercúrio – Serra da 

Grama”, conforme Relatório SP/P6239/R0229-2013, cujas especificações técnicas foram 

apresentadas num termo de referencia para licitação de contratação dos serviços 

especializados de engenharia visando a coleta, tratamento e destinação final de efluentes 

químicos e/ou resíduos sólidos, com prazo final de execução de 2 anos (MINAS Gerais, 

2014). 

O Ministério Público Estadual de Minas Gerais, mediante Ação Civil Pública, em 15 de 

janeiro de 2014, citou o Estado de Minas Gerais e a FEAM como responsáveis pela gestão do 

passivo e exigindo a implementação de um projeto de remediação para a área contaminada, 

adotando a filosofia aplicada para fechamento de mina (MPMG, 2014).  

Essa exigência foi decidida, considerando a situação como emergencial, não só pelo risco que 

encerra, mas também pela degradação das pálidas providências tomadas anos atrás para tentar 

evitar a contínua contaminação do mercúrio. Nela foi estabelecido o prazo de 60 (sessenta) 

dias, para acontraração do projeto executivo de intervenção para a área contaminada, com 

detalhado cronograma de execução, incluindo a proposição, devendo o responsável pela 

elaboração do projeto usufruir comprovada experiência na investigação de áreas 

contaminadas, na avaliação de risco, bem como na elaboração de projetos de remediação. 

Diante desse novo cenário, a FEAM solicitou ao Gverno Estadual, através da Secretaria de 

Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, por meio da Subsecretaria de Serviços 

Compartilhados – CSC, a realização de Consulta Pública via WEB, visando à execução do 

projeto de intervenção da área contaminada por mercúrio de Descoberto/MG com remoção do 

solo contaminado e disposição em aterro Classe I, conforme Projeto Executivo do Plano de 

Intervenção da Área Contaminada por Mercúrio – Serra da Grama – Julho 2013, elaborado 

pela GEOKLOCK Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda, no período de 25 de abril de 

2015 à 15 de maio de 2015 (Minas Gerais, 2015). 

Vale ressaltar que os estudos efetuados pela GEOCLOCK demonstravam que mais pesquisas 

seriam necessárias para avaliar a sustentabilidade geral das abordagens desenvolvidas, de 

modo que todos os três aspectos do tripé da sustentabilidade (social, econômico e ambiental) 
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fossem considerados. Uma vez que o método indicado apenas deslocaria o problema da 

contaminação para outro local, juntamente com os riscos associados ao transporte de solo.  

9.1.  Alternativas de tratamento para o solo de Descoberto 

Diante dos valores estimados da quantidade de mercúrio existente na área contaminada e da 

urgente necessidade imposta pelo ministério público (MPMG, 2014) de se remediar a referida 

área, procurou-se avaliar, na literatura, possíveis técnicas e procedimentos de remediação de 

solos contaminados compatíveis com o caso de Descoberto.  

Assim, de acordo com Sierra et al (2016), existem diferentes processos de tratamento para a 

remediação de um solo contaminado por Hg, tais como: técnicas de 

estabilização/solidificação; de vitrificação in situ; de eletrocinética; de lavagem do solo; de 

biorremediação; de dessorção térmica; de escavação, remoção e destinação do solo, entre 

outros.  

Considerando as condições de caracterização do solo de Descoberto, foram avaliadas as cinco 

alternativas de remediação mais indicadas para serem aplicadas na área ali contaminada, a 

saber: 

 Escavação, remoção e destinação do solo;  

 Fitoorremediação; 

 Eletrocinética; 

 Tratamento térmico; 

 Eletrocinética. 

 

9.2.  Análise de custos eficiência das alternativas propostas 

Somente a análise da aplicação de uma ou mais técnicas, não é fator suficiente para uma 

escolha ideal. Há a necessidade de proposição de um ranking das técnicas, em função de 

custos e ou dos benefícios. Uma vez que, teoricamente, as tecnologias de remoção fossem as 

mais desejáveis porque o Hg pode ser permanentemente removido do local, considerou–se 

que a implementação destas técnicas podem ser de alto custo, além de serem complexas, 

inclusive seus respectivos monitoramentos. Diante disso, buscou-se, avaliar os 

procedimentos, através a análise da relação de suas efetividades em relação aos custos. 
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Diferente da análise custo benefício, que compara os benefícios e os custos de uma técnica, 

expressos em unidades monetárias, a Análise Custo Efetividade, permite a comparação, mas 

em unidades de resultado, permitindo, assim uma tomada de decisão sobre a tecnologia 

escolhida buscando assegurar a obtenção do resultado desejado aos menores custos 

(MIYABUKURO, 2014).  

Desta forma, a técnica selecionada será aquela que apresentar maior eficiência do ponto de 

vista dos custos incorridos para atingir a remediação da área contaminada. Para isso, buscou-

se nessa análise, avaliar a técnica de menor custo para atingir a remediação da área 

contaminada, tendo como indicador determinante a razão (C/E) entre o custo por m
3
 (custo 

em US$ por m
3
) e a eficácia da redução de Hg no solo (efetividade em%). 

A Tabela 16 foi elaborada com base na literatura, para inferir os valores de base para os 

cálculos, utilizando a técnica de Pesquisa Operacional.  

Tabela 16 COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS DE REMEDIAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS COM 

MERCÚRIO 

TECNOLOGIA DE 

REMEDIAÇÃO 

CUSTO  

(US$/t) 

EFICIÊNCIA 

(%) 

Biorremediação 25 a 100  

 (CHEN e LI, 2018) 

24 

(CHEN e LI, 2018) 

Escavação, remoção e 

destinação do solo 

275 

 (CHEN e LI, 2018) 

100 

(CHEN e LI, 2018) 

Tecnologias térmicas 

 

460 

(CHANG e YEN, 2006) 

98 

(CHANG e YEN, 2006) 

Lavagem de solo 270 a 450  

(CHEN e LI, 2018) 

60  

(CHEN e LI, 2018) 

Eletrocinética 30 – 65 

(ROSESTOLATO et al., 2015) 

60 

(ROSESTOLATO et al., 2015) 

As tabelas 17 e 18 mostram um dos critérios de comparação entre os métodos utilizados para 

remoção do Hg do solo. Por este critério, o método mais vantajoso é o de menor custo relativo 

(em US$/%), o qual é calculado dividindo-se o custo absoluto para o tratamento de 1 t de solo 

(em US$) pela eficiência do método (em %). 
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Tabela 17 COMPARAÇÃO DO CUSTO RELATVO PARA OS MÉTODOS ANALISADOS 

UTILIZANDO O MENOR CUSTO ABSOLUTO (DA TABELA 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 18COMPARAÇÃO DO CUSTO RELATIVO UTILISANDO O MAIOR CUSTO ABSOLUTO 

(DA TABELA16) 

Tecnologia 

de remediação 
Custo (máx) 

c em US$/t(solo) 

Eficiência 

e em % 

US$/% 

(para 1t de solo) 

Biorremediação 100 24 4,17 

Escavação/Remoção 275 100 2,75 

Tecnologias térmicas 460 98 4,69 

Lavagem de solo 250 60 4,17 

Eletrocinética 65 60 1,08 

 

Conforme se depreende das tabelas 17 e 18, a técnica eletrocinética é a que, sob o ponto de 

vista do custo relativo, apresenta a melhor relação Custo/Eficiência para o objetivo que se 

almeja, isto é, a descontaminação da área em questão, promovendo-se a remoção do mercúrio, 

adequando a área para fins agrícolas. 

Esta tecnologia, entretanto, não levou em consideração a quantidade de mercúrio residual. 

Dai, com o objetivo de sanar tal deficiência, sugere-se neste trabalho, um novo procedimento 

para indicar a técnica de menor custo para a descontaminação. Para a implementação deste 

novo critério de comparação, o número de ciclos (ou número de vezes que a técnica deverá 

ser utilizada) é calculado admitindo-se uma porcentagem residual de Hg aceitável como dado 

de entrada, a qual deverá ser utilizada para todos os métodos, exceto Escavação/Remoção (em 

que a porcentagem de Hg residual é zero para um único ciclo). 

A expressão (i) é utilizada para o cálculo do número de ciclos necessários até que a 

porcentagem de Hg residual seja menor ou igual a um valor r, em %, especificado. 

n = log (r/100) / log(1 - e/100)      (i) 

sendo: 

Tecnologia 

de remediação 
Custo (mín) 

c em US$/t(solo) 

Eficiência 

e em % 

US$/% 

(para 1t de solo) 

Biorremediação 25 24 1,04 

Escavação/Remoção 275 100 2,75 

Tecnologias térmicas 460 98 4,69 

Lavagem de solo 150 60 2,50 

Eletrocinética 30 60 0,50 
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n: número de ciclos; 

r: porcentagem residual admitida; 

e: eficiência em porcentagem. 

Já o custo total (C) é obtido multiplicando o número de ciclos (n) pelo custo absoluto para a 

descontaminação de 1 t de solo (c) ou, na forma algébrica, C = c x n. 

Considerando que a concentração média de Hg no solo na área em estudo é 50 g/t e que o 

valor de intervenção para solo agrícola é 1,2 mg(Hg)/kg(solo) ou 1,2 g(Hg)/t(solo) (CETSB, 

2016), obtém-se o valor da porcentagem residual permitida de (1,2/50)100 = 2,4%, ou seja, r 

= 2,4%. Assim, o custo por tonelada de solo para a remoção do Hg, sendo admitida uma 

porcentagem residual de 2,4%, foi calculado para cada método (exceto Escavação/Remoção) 

e o resultado é mostrado nas tabelas 19 e 20. 

Tabela 19 COMPARAÇÃO DO CUSTO TOTAL PARA OS MÉTODOS ANALISADOS UTILIZANDO 

O MENOR CUSTO ABSOLUTO (DA TABELA 16) 

Tecnologia 

de remediação 

n
o
 de ciclos 

n 
Custo total 

C em US$/t(solo) 

Porcentagem 

residual final 

Hg residual 

g(Hg)/t(solo) 

Biorremediação 14 350,00 2,14 1,07 

Escavação/Remoção 1 275,00 0 0 

Tecnologias térmicas 1 460,00 2,00 1,00 

Lavagem de solo 4 600,00 2,56 1,28 

Eletrocinética 4 120,00 2,56 1,28 

Verificou-se que, mesmo aplicando o novo procedimento aqui proposto, a técnica 

eletrocinética ainda se destaca como aquela que oferece menor custo total para que se 

alcancem os resultados esperados, em termos de descontaminação da área objeto deste estudo. 

A tecnologia da Eletrocinética apresentou o melhor resultado (US$ 120,00/t). 

Tabela 20 COMPARAÇÃO DO CUSTO TOTAL PARA OS MÉTODOS ANALISADOS UTILIZANDO 

O MAIOR CUSTO ABSOLUTO (DA TABELA16) 

Tecnologia n
o
 de ciclos Custo total Porcentagem Hg residual 

de remediação n C em US$/t(solo) residual final g(Hg)/t(solo) 

Biorremediação 14 1400,00 2,14 1,07 

Escavação/Remoção 1 275,00 0 0 

Tecnologias térmicas 1 460,00 2,00 1,00 

Lavagem de solo 4 1000,00 2,56 1,28 

Eletrocinética 4 260,00 2,56 1,28 
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A tecnologia eletrocinética apresentou o melhor resultado (US$ 260,00/t) dentre as técnicas 

aqui analizadas. Mas, infelizmente, não se pode fazer o compartivo com a tecnologia de 

destinação para aterro de classe I, aprovada pela FEAM, pois a planilha orçamentária 

disponibilizada até o momento da consulta pública, ainda não estava finalizada, apresentando 

falta de complementos como custos e quantitativos para todos os itens do projeto. De tal 

maneira que os dados disponibilizados não oferecem informação suficiente para elaboração 

detalhada dos custos totais inferidos, em especial quanto à questão do tratamento dos 

efluentes gerados durante as escavações. 

Não se pôde realizar a comparação financeira da técnica indicada pela FEAM com outras 

possíveis, pois o Projeto Executivo do Plano de Intervenção da Área Contaminada por 

Mercúrio – Serra da Grama FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente Descoberto – 

MG Julho/2013 apresenta inúmeras falhas construtivas, elencadas pelas empresas proponentes 

à execução do mesmo, conforme a Ata de Consulta Pública (MINAS GERAIS, 2015) tais 

como: 

 Fontes e formas de fornecimento de energia elétrica; 

 Fonte e formas de fornecimento de água, para o processo e formas de destinação das 

águas servidas; 

 Avaliação dos riscos técnicos e ambientais envolvidos com o transporte dos materiais 

escavados para o local de destinação; 

 Avaliação criteriosa dos custos de transporte; disposição dos materiais escavados; 

reposição do solo escavado; recomposição da área; lucros e impostos relativos ao 

transporte e destinação, alé dos custos e riscos com a manutenção dos locais de 

destinação eventualmente licenciados para recebimentos dos materiais escavados; 

 A ampliação do alcance dos riscos a outras comunidades, tendo em vista que 

atualmente o risco está limitado apenas a uma localidade, pois o transporte do material 

esvada terá como percurso outras localidades; 

 Definição da forma de monitoramento da área esvada após a remoção do material 

contaminadoe estabelecimento do período ideal de acompanhamento; 

 Avaliação da realização de confinamento no próprio local, pois podem ser eliminadoa 

uma série de riscos atuais além de se evitar novos riscos e ampliar a área de seu 

alcance. 
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 Dificuldade da localização do relatório SP/6239/R0148-2013 que apresenta os 

argumentos para seleção das alternativas; 

 Disponibilização do orçamento de referência ou do comparativo entre as tecnologias 

de destinação em aterro classe I e de confinamento local; 

 Falta de informações suficientes sobre os dados disponibilizados para elaboração 

detalhada dos custos totais inferidos, em especial quanto à questão do tratamento dos 

efluentes gerados durante as escavações. 

Além disso, a complementação da planila orçamentária, com os quantitativos estimados de 

volumes de águas pluviais ou subterrâneas que venham a ter contato com o solo durante as 

escavações, juntamente com a estrutura necessária e com a metodologia de tratamento, poderá 

auxiliar muito o entendimento de uma parcela importante dos custos. Tal planilha deve estar 

bem orçamentada, não apenas com verba, mas apresentando os quantitativos que possam ser 

alterados uma vez que sua previsibilidade dependerá muito da pluviosidade por ocasião do 

período estipulado para a realização das escavações. 
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CAPÍTULO 10  

 

CONCLUSÕES  

A presença de Hg em Descoberto atesta o fato de que em algum momento os mineradores 

passaram a empregar o processo de amalgamação, com a utilização desse metal, no 

procedimento de apuração do ouro. Uma vez que seu modo de ocorrência está associado ao 

cascalho presente na área onde há os vestígios de antigas canoas uzadas na extração mineral. 

A diferença de 1344 kg de mercúrio, estimados como lançados na área contaminada, e os 820 

kg estimados como ainda existentes no sítio, perfazendo 524 kg pode ser explicada pela perda 

ocorrida ao longo de 130 anos de processo de erosão evaporação, que possivelmente 

transportou parte do mercúrio para outros locais à jusante da área do local da área 

contamianda. 

A biorremediação, embora apresentada como técnica promissora para o efeito de custo de 

remediação de solos rasos, não se mostrou interessante, pois existem poucas espécies de 

plantas adequadas para absorção de Hg, e exige vários ciclos de plantio e colheita para a 

retirada total do Hg da área contaminada.  

O tratamento térmico usando temperaturas reduzidas por mais tempo, pode ser uma 

alternativa viável para remover Hg do solo de Descoberto, no entanto, o solo tratado pode se 

tornar desfavorável para o uso agrícola. Ainda que seguindo a proposta de XU et al. (2015), 

onde uma unidade típica de dessorção térmica para remoção de Hg opera a temperaturas de 

320 °C, o método continua sendo eficaz para remoção do Hg do solo, mesmo exigindo altos 

custos de energia. Embora, como fonte de energia para esse processo, caso fosse utilizado em 

Descoberto, podesse ser sugerida a estruturação de uma unidade de energia solar, compatível 

com a técnica que, posteriormente, pudesse ser destinada para geração alternativa da escola 

próxima à área contaminada, aumentando assim a sustentabilidade do processo. 

A lavagem de solo, além do alto custo e da complexidade das instalações de operações, exige 

o uso de agentes lixiviantes que provocam a melhoria da mobilidade do Hg, o que pode não 

ser aceitável pelos órgãos reguladores, inclusive com o comprometimento da qualidade do 

solo local, para usos agrícolas. 
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O método da eletrocinética é o de menor custo total, uma vez que a concentração de Hg 

residual, após quatro ciclos da técnica, é 1,28 mg(Hg)/kg(solo), ligeiramente superior ao valor 

de intervenção para solo agrícola recomendado, que é de 1,2 mg(Hg)/kg(solo). 

A falta de uma visão holística da questão da contaminação pode ter dificultada a compreensão 

do problema e também limita a escolha da alternativa de remediação adequada, na ocasião da 

exigência do Ministério Publico Estadual de se fazer a remediação da área. 

O método de escavação, remoção e confinamento geotécnico recomendado pela FEAM, 

apenas transfere o problema de contaminação para outro lugar já que pode agravar o processo 

de contaminação do solo em aterro de classe I, uma vez que pode haver reação com outros 

elementos constituintes do solo e, até mesmo, provocar maior dispersão do Hg, exigindo um 

monitoramento mais intensivo e, consequentemente, mais oneroso. Lembrando ainda que, 

futuramente, o Hg, poderá representar o mesmo risco do dia em que foi coletado. 

Finalmente, a correção das falhas elencadas por Minas gerais (2015), permitirá fazer a escolha 

da técnica de remediação ideal, mediante a comparação via análise de custo/efetividade, 

proposta neste estudo, para o caso de Descoberto. 
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ANEXO 
 

Tabelas de resultados de análises geoquímicas em Descoberto MG 



 

SOLOS 
                  

                  Verão 

2008 

                           

Ponto 

Coordenad

a X 

Coordenad

a Y 

Al(mg/kg

) 

Ba(mg/kg

) Bi(mg/kg) 

Ca(mg/kg

) 

Co(mg/kg

) Cr(mg/kg) 

Cu(mg/kg

) Fe(mg/kg) 

Hg(mg/kg

) K(mg/kg) Li(mg/kg) Mg(mg/kg) 

Mn(mg/kg

) 

Mo(mg/kg

) 

Na(mg/kg

) Ni(mg/kg) 

P(mg/kg

) 

Pb(mg/kg

) S(mg/kg) Sr(mg/kg) 

Th(mg/kg

) 

Ti(mg/kg

) 

V(mg/kg

) Y(mg/kg) 

Zn(mg/kg

) 

4 714967 7632274 143321,00 194,20 7,22 761,00 32,26 295,00 123,50 113843,00 0,00 4661,00 8,47 1186,00 812,00 0,00 211,00 77,40 860,00 0,00 506,00 20,20 9,92 7513,00 310,40 13,21 147,70 

8A 715648 7632422 116840,00 111,90 8,08 831,00 30,98 325,10 64,50 86354,00 10,35 2010,00 5,97 1134,00 645,00 0,00 104,10 67,70 666,00 0,00 417,90 14,26 10,53 11053,00 344,80 8,57 117,40 

8B 715638 7632419 135323,00 175,20 14,23 915,00 41,54 438,90 111,20 104445,00 0,00 2613,00 6,88 1306,00 605,00 0,00 421,40 114,70 616,00 0,00 404,20 21,96 6,78 12859,00 401,20 11,74 141,00 

9 716432 7633798 142189,00 117,00 10,00 502,00 45,21 401,60 55,30 113895,00 0,00 1457,00 5,93 833,00 917,00 0,00 190,60 77,10 879,00 0,00 567,00 16,43 10,95 14539,00 413,30 8,90 112,10 

10 715703 7634719 143521,00 176,00 8,81 1769,00 24,09 211,10 94,10 90703,00 0,07 3740,00 9,42 1195,00 690,00 0,00 180,00 76,00 1277,00 0,00 389,60 34,17 9,21 6408,00 254,80 10,32 144,30 

12 712909 7628598 161418,00 151,40 11,71 343,10 25,31 253,30 78,80 106494,00 0,09 2542,00 8,57 807,00 563,00 0,00 137,00 88,20 727,00 1,49 423,10 14,94 9,19 6632,00 268,50 13,49 122,20 

14 711012 7626499 156142,00 65,60 10,61 272,20 65,50 556,00 99,40 130033,00 0,23 417,50 3,32 583,00 741,00 0,00 46,48 514,00 660,00 0,00 234,30 17,42 11,84 15725,00 447,40 6,01 133,20 

16 710378 7624235 154247,00 198,40 7,14 1273,00 48,54 524,00 74,40 109082,00 0,11 1737,00 6,68 1122,00 1256,00 0,00 326,90 161,20 991,00 0,00 345,70 27,30 9,86 11085,00 360,80 10,97 141,70 

17 710331 7625698 149189,00 82,60 8,91 668,00 49,53 400,80 152,70 113075,00 0,07 474,10 3,70 615,00 1125,00 2,90 68,60 96,30 508,00 0,00 218,50 13,69 10,98 17644,00 490,30 5,00 151,60 

LQ     24,92 0,06 7,74 34,25 0,73 1,08 0,60 65,99 0,04 6,17 0,34 1,33 0,97 3,35 45,79 1,60 5,55 6,52 47,51 0,03 1,63 0,64 9,88 0,14 2,70 

           

  

                Análise descritiva  —

Jamovi 

                          

                            Verão 

2008 
    

Al(mg/kg

) 

Ba(mg/kg

) Bi(mg/kg) 

Ca(mg/kg

) 

Co(mg/kg

) Cr(mg/kg) 

Cu(mg/kg

) Fe(mg/kg) 

Hg(mg/kg

) K(mg/kg) Li(mg/kg) Mg(mg/kg) 

Mn(mg/kg

) 

Mo(mg/kg

) 

Na(mg/kg

) Ni(mg/kg) 

P(mg/kg

) 

Pb(mg/kg

) S(mg/kg) Sr(mg/kg) 

Th(mg/kg

) 

Ti(mg/kg

) 

V(mg/kg

) Y(mg/kg) 

Zn(mg/kg

) 

N     9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

Mean     144688,00 141,00 9,63 815,00 40,30 378,00 94,90 107547,00 1,21 2184,00 6,55 976,00 817,00 0,32 187,00 141,00 798,00 0,17 390,00 20,00 9,92 11495,00 366,00 9,80 135,00 

Median     143521,00 151,00 8,91 761,00 41,50 401,00 94,10 109082,00 0,07 2010,00 6,68 1122,00 741,00 0,00 180,00 88,20 727,00 0,00 404,00 17,40 9,92 11085,00 361,00 10,30 141,00 

Minimum     116840,00 65,60 7,14 272,00 24,10 211,00 55,30 86354,00 0,00 418,00 3,32 583,00 563,00 0,00 46,50 67,70 508,00 0,00 219,00 13,70 6,78 6408,00 255,00 5,00 112,00 

Maximu

m     161418,00 198,00 14,20 1769,00 65,50 556,00 153,00 130033,00 10,30 4661,00 9,42 1306,00 1256,00 2,90 421,00 514,00 1277,00 1,49 567,00 34,20 11,80 17644,00 490,00 13,50 152,00 

           

  

                

                            Inverno 

2008 

                           

Ponto 

Coordenad

a X 

Coordenad

a Y 

Al(mg/kg

) 

Ba(mg/kg

) 

Ca(mg/kg

) 

Co(mg/kg

) Cr(mg/kg) 

Cu(mg/kg

) Fe(mg/kg) 

Hg(mg/kg

) K(mg/kg) 

Li(mg/kg

) 

Mg(mg/kg

) 

Mn(mg/kg

) Na(mg/kg) Ni(mg/kg) P(mg/kg) 

Pb(mg/kg

) S(mg/kg) Sc(mg/kg) 

Sr(mg/kg

) 

Th(mg/kg

) Ti(mg/kg) V(mg/kg) 

Y(mg/kg

) 

Zn(mg/kg

) Zr(mg/kg) 

1 714089 7630814 168206,00 156,60 590,00 22,84 303,80 78,30 115900,00 0,10 2514,00 9,81 876,00 281,80 207,10 99,60 1010,00 0,00 727,00 16,39 16,49 8,97 5487,00 291,00 13,73 117,80 65,00 

2 713754 7630587 171020,00 175,40 474,70 29,88 283,30 65,80 135299,00 0,11 2643,00 9,11 855,00 860,00 209,60 93,50 842,00 0,00 492,40 16,84 15,12 9,79 6319,00 272,50 13,02 130,80 77,80 

3 714826 7631756 140737,00 209,60 816,00 55,00 468,70 62,40 119538,00 0,24 1873,00 6,66 1171,00 1759,00 362,10 142,70 971,00 0,00 332,80 16,70 26,42 11,63 14521,00 402,60 10,62 136,30 196,90 

4 714967 7632274 148267,00 186,90 933,00 28,63 298,70 60,50 123239,00 0,00 3552,00 8,88 1053,00 790,00 246,70 81,50 925,00 0,00 561,00 17,52 20,71 11,48 7422,00 309,30 12,36 109,90 124,20 

5 714800 7632648 141550,00 245,90 1646,00 37,92 342,60 60,10 118943,00 0,05 3868,00 9,28 1579,00 883,00 445,70 92,10 928,00 0,00 509,00 17,79 28,45 10,46 9709,00 352,80 15,86 126,30 209,90 

6 715513 7632399 146097,00 117,80 1387,00 36,84 465,60 61,90 131013,00 0,00 2084,00 5,82 1038,00 719,00 234,00 107,80 766,00 0,00 565,00 19,15 20,72 8,87 11837,00 407,90 10,33 109,60 118,20 

7 712726 7627289 168735,00 79,40 1542,00 37,99 767,00 47,66 121278,00 0,22 686,00 4,65 942,00 553,00 185,30 140,20 592,00 0,00 356,90 20,93 19,49 12,62 12785,00 430,10 5,60 88,40 171,20 

8A 715648 7632422 135111,00 93,70 676,00 25,75 314,60 45,70 96540,00 0,96 1708,00 6,25 882,00 424,50 147,30 65,00 523,00 0,00 299,00 14,85 12,23 9,87 10473,00 349,60 5,90 80,90 160,30 

8B 715638 7632419 141707,00 82,30 1130,00 26,64 379,20 58,70 115559,00 11,92 1548,00 5,90 948,00 435,40 140,00 71,80 761,00 0,00 439,80 16,49 14,27 10,79 11006,00 383,20 6,35 105,30 142,10 

9 716432 7633798 191323,00 119,10 546,00 27,23 400,50 62,90 124992,00 0,00 1583,00 8,13 621,00 524,00 152,00 147,50 854,00 0,00 379,30 18,52 12,13 8,88 7549,00 319,30 15,21 121,40 104,00 

10 715703 7634719 147532,00 94,80 952,00 37,57 402,40 48,96 133034,00 0,08 1590,00 5,69 806,00 644,00 293,80 68,80 819,00 0,00 581,00 18,56 17,18 13,89 13086,00 416,00 7,51 101,60 242,10 

11 713551 7631986 182551,00 50,50 869,00 23,56 493,50 62,70 139248,00 0,34 1307,00 7,22 734,00 478,60 126,40 112,20 641,00 0,00 512,00 21,27 13,23 8,61 7929,00 404,00 6,45 91,60 99,10 

12 712909 7628598 146404,00 168,30 780,00 23,89 220,10 59,20 102811,00 0,08 3803,00 10,08 1221,00 621,00 266,90 83,50 807,00 0,00 446,10 14,91 19,04 10,46 6261,00 261,60 11,13 108,60 140,20 

14 711012 7626499 168374,00 77,80 554,00 54,60 507,00 63,10 143049,00 0,06 496,70 3,58 638,00 749,00 201,70 278,70 750,00 0,00 248,10 20,02 20,32 12,24 16682,00 503,00 6,18 99,40 163,90 

15 709016 7622613 135707,00 182,80 456,00 31,37 258,50 54,80 121825,00 0,26 3298,00 8,61 870,00 574,00 200,10 87,70 735,00 0,00 443,00 14,96 16,33 8,73 7243,00 267,90 11,58 110,00 102,50 

16 710378 7624235 165065,00 44,51 1191,00 36,64 321,00 43,66 168844,00 0,34 355,30 2,98 530,00 427,60 88,70 62,70 611,00 0,00 402,30 28,37 20,13 7,35 14911,00 560,00 6,12 92,60 161,00 
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17 710331 7625698 94052,00 60,20 990,00 30,73 222,60 32,12 69414,00 0,19 350,90 3,00 434,20 654,00 101,40 57,00 383,80 0,00 224,30 11,54 13,37 10,65 11328,00 303,00 3,75 72,20 202,60 

18 717688 7634771 135045,00 191,40 1198,00 75,10 677,00 83,40 118785,00 0,30 2610,00 8,81 1549,00 1267,00 484,30 184,80 975,00 0,00 497,20 20,05 26,34 4,47 9817,00 368,90 14,13 113,90 96,00 

19 714188 7634450 171778,00 102,30 636,00 38,32 547,00 54,70 115950,00 0,00 961,00 5,42 754,00 538,00 170,60 126,30 1022,00 0,00 440,10 16,39 19,59 5,97 9308,00 331,90 6,05 79,60 95,90 

20 713998 7633512 164728,00 41,02 405,00 33,33 530,00 59,10 130841,00 0,00 369,00 5,41 588,00 523,00 69,00 124,20 782,00 0,00 398,30 20,49 11,52 5,94 11737,00 411,80 6,99 93,00 136,00 

21 715559 7633018 132365,00 178,30 422,30 18,05 167,80 39,72 78633,00 0,30 4065,00 9,35 922,00 421,70 145,90 63,70 560,00 0,00 347,70 11,41 15,59 9,75 5016,00 215,30 9,41 86,80 127,30 

23 711461 7631355 138046,00 31,52 1113,00 32,08 330,60 50,10 128232,00 0,27 391,60 3,55 574,00 438,70 70,50 78,00 671,00 0,00 343,20 23,25 11,69 5,71 11883,00 443,30 4,05 94,30 114,00 

24 710114 7630154 139320,00 30,65 812,00 26,82 211,60 50,90 88243,00 0,39 382,00 3,99 579,00 459,70 81,40 62,80 286,70 0,00 224,50 17,37 8,87 9,06 10069,00 369,20 2,62 84,50 126,60 

25 708773 7629384 61591,00 163,80 1166,00 87,30 294,00 23,58 88632,00 0,15 2333,00 5,57 1633,00 1085,00 182,90 54,70 535,00 30,94 107,40 10,58 18,90 7,11 35190,00 579,00 12,14 111,80 356,10 

26 708872 7627017 137048,00 31,42 722,00 27,23 213,90 47,33 91935,00 0,34 407,10 4,05 584,00 474,10 90,00 63,10 294,70 0,00 223,00 17,32 8,18 9,42 10419,00 371,20 2,79 85,90 122,80 

LQ     35,80 0,04 16,60 1,49 1,41 0,92 73,30 0,04 6,31 0,91 0,28 0,16 3,91 2,35 5,74 8,30 4,66 0,04 0,03 1,21 1,27 6,38 0,15 0,55 0,38 

                            

                            Verão 

2009 

                           

Ponto 

Coordenad

a X 

Coordenad

a Y 

Al(mg/kg

) 

Ba(mg/kg

) Bi(mg/kg) 

Ca(mg/kg

) 

Co(mg/kg

) Cr(mg/kg) 

Cu(mg/kg

) Fe(mg/kg) 

Hg(mg/kg

) K(mg/kg) Li(mg/kg) Mg(mg/kg) 

Mn(mg/kg

) Na(mg/kg) Ni(mg/kg) P(mg/kg) S(mg/kg) Sc(mg/kg) 

Sr(mg/kg

) 

Th(mg/kg

) Ti(mg/kg) V(mg/kg) 

Y(mg/kg

) 

Zn(mg/kg

) Zr(mg/kg) 

1 714089 7630814 141608,00 171,50 0,00 559,00 33,41 301,30 54,90 110158,00 0,20 2547,00 7,80 1014,00 621,00 352,30 84,00 917,00 387,40 16,47 17,28 8,46 9873,00 321,60 12,40 110,30 190,70 

4 714967 7632274 128969,00 216,20 0,00 823,00 31,06 303,60 58,10 122925,00 0,00 4173,00 7,88 1242,00 775,00 178,00 74,90 903,00 385,90 15,80 19,69 8,31 7227,00 298,20 14,49 117,80 155,30 

5 714800 7632648 125094,00 218,60 0,00 1198,00 36,36 297,60 51,60 106571,00 0,18 3529,00 8,06 1497,00 832,00 200,10 83,80 904,00 491,70 14,92 23,48 8,88 9048,00 315,30 14,40 111,30 214,80 

6 715513 7632399 143832,00 180,50 0,00 437,10 26,81 236,00 53,50 101182,00 0,00 4289,00 7,25 968,00 679,00 0,00 76,70 574,00 245,50 14,66 14,94 8,89 7707,00 274,70 9,77 90,20 160,70 

7 712726 7627289 141582,00 80,50 7,96 703,00 49,24 714,00 60,70 132617,00 0,33 551,00 4,73 759,00 861,00 0,00 158,60 584,00 353,60 19,52 10,71 5,98 11396,00 425,90 5,63 94,90 134,00 

8 715652 7632424 116167,00 75,80 0,00 1061,00 29,30 341,60 43,17 93306,00 1,20 1691,00 5,41 1115,00 493,30 0,00 69,70 620,00 319,50 12,94 11,88 9,51 11502,00 351,60 5,41 94,00 178,70 

8A 715648 7632422 144630,00 104,60 0,00 823,00 26,18 447,40 50,60 130943,00 0,12 1708,00 4,98 913,00 634,00 0,00 82,10 627,00 427,00 17,20 15,24 9,17 8701,00 370,90 8,22 89,30 128,70 

8B 715638 7632419 143911,00 115,00 0,00 617,00 38,92 526,00 52,80 138342,00 0,15 2101,00 5,01 886,00 670,00 0,00 87,40 660,00 283,20 16,82 14,64 9,78 12819,00 441,60 9,44 102,70 266,60 

9 716432 7633798 121959,00 111,40 0,00 913,00 43,48 378,10 45,07 107344,00 0,13 1528,00 5,25 993,00 859,00 22,70 72,50 1017,00 615,00 14,42 18,32 8,93 13973,00 392,90 7,98 107,00 269,20 

10 715703 7634719 127131,00 134,10 0,00 1037,00 25,06 214,90 52,70 96428,00 0,08 3029,00 8,23 1124,00 548,00 0,00 73,90 1034,00 425,10 14,67 18,52 7,40 7368,00 268,70 9,27 106,70 234,70 

15 709016 7622613 149875,00 119,40 0,00 1710,00 37,48 279,50 55,90 102852,00 0,26 871,00 4,93 908,00 778,00 245,60 81,00 623,00 196,20 15,29 30,85 8,49 10178,00 359,70 11,40 97,40 193,10 

16 710378 7624235 133471,00 168,00 0,00 1140,00 48,82 566,00 55,10 123021,00 0,20 1286,00 5,24 1041,00 1328,00 132,70 157,00 1030,00 298,40 15,57 22,57 9,20 12560,00 384,00 8,65 124,10 238,10 

17 710331 7625698 148424,00 46,73 0,00 431,20 34,85 350,90 51,80 115356,00 0,09 269,70 2,98 438,20 638,00 0,00 82,00 448,10 235,10 18,09 10,20 9,88 13262,00 432,00 3,65 87,10 208,40 

18 717688 7634771 144977,00 161,20 0,00 1042,00 69,20 837,00 91,70 126966,00 0,12 2067,00 7,21 1402,00 1238,00 91,00 175,70 1007,00 480,50 19,42 21,77 4,06 10541,00 393,10 13,02 114,10 113,10 

19 714188 7634450 122692,00 327,40 0,00 3181,00 55,70 417,90 57,80 106796,00 0,00 2652,00 5,55 2365,00 1036,00 1074,00 127,80 963,00 568,00 14,01 49,44 4,06 12776,00 357,70 14,97 123,20 199,60 

21 715559 7633018 129045,00 294,70 0,00 315,80 34,75 182,70 53,40 91066,00 0,23 5784,00 10,06 1065,00 812,00 0,00 75,20 614,00 248,10 11,13 14,11 12,35 9215,00 294,10 15,61 101,80 489,00 

22 709952 7627695 163352,00 71,10 0,00 285,70 22,43 379,00 60,70 114724,00 0,43 1268,00 6,72 507,00 443,40 0,00 164,00 642,00 317,80 16,45 7,99 6,73 6167,00 281,30 11,45 119,70 143,20 

23 711461 7631355 162618,00 29,56 0,00 214,20 45,96 346,70 43,74 165575,00 0,17 152,30 2,65 489,40 483,00 0,00 65,40 592,00 322,50 26,69 9,62 6,81 19298,00 649,00 5,34 91,00 222,80 

24 710114 7630154 141199,00 59,40 0,00 924,00 35,54 356,00 32,89 114366,00 0,20 448,10 3,93 647,00 475,30 0,00 76,80 637,00 343,20 14,93 14,37 7,48 13253,00 434,20 6,51 89,30 169,60 

25 708773 7629384 123178,00 264,20 0,00 1190,00 48,97 343,50 61,80 93361,00 0,11 2998,00 8,82 1933,00 1214,00 0,00 91,30 906,00 269,80 13,36 21,05 4,46 10749,00 314,10 21,98 127,80 207,10 

26 708872 7627017 111753,00 29,52 0,00 765,00 40,23 201,00 38,46 82202,00 0,23 331,70 3,60 721,00 603,00 0,00 53,00 267,70 233,80 11,96 8,19 8,79 17079,00 398,60 3,72 84,40 205,80 

LQ     35,80 0,04 6,23 16,60 1,49 1,41 0,92 73,30 0,04 6,31 0,09 0,28 0,16 3,91 2,35 5,74 4,66 0,04 0,03 1,21 1,27 6,38 0,15 0,55 0,38 

 



 

SEDIMENTOS 
                  

                  Verão 

08 
                           

Ponto 

Coordena

da X 

Coordena

da Y 

Al(mg/k

g) 

Ba(mg/k

g) 

Bi(mg/kg

) 

Ca(mg/k

g) 

Co(mg/k

g) 

Cr(mg/k

g) 

Cu(mg/k

g) 

Fe(mg/k

g) 

Hg 

(mg/Kg) 

K(mg/kg

) Li(mg/kg) 

Mg(mg/k

g) 

Mn(mg/k

g) 

Ni(mg/k

g) 

P(mg/k

g) 

Pb(mg/k

g) 

S(mg/k

g) 

Sr(mg/k

g) 

V(mg/kg

) Y(mg/kg) 

Zn(mg/k

g) 

    

1 714089 7630814 134791 164,8 12,18 645,00 46,15 290,90 107,30 

109734,0

0 0,00 2120,00 7,40 1020,00 1413,00 72,20 741,00 0,00 252,90 18,29 353,80 11,23 141,40 
    

3 714826 7631756 125781 196,3 6,43 928,00 42,12 318,20 89,10 
100298,0

0 0,24 3169,00 7,91 1301,00 1010,00 77,90 661,00 0,00 286,80 22,19 341,80 16,22 138,00 

    

4 714967 7632274 111950 233,3 13,94 694,00 49,08 335,10 399,40 

121016,0

0 0,23 4364,00 7,06 1264,00 1317,00 61,50 826,00 0,00 201,70 20,31 398,40 15,66 283,50 
    

5 714800 7632648 137275 228,4 16,14 763,00 48,03 353,20 161,90 
126856,0

0 0,07 2995,00 8,11 1195,00 1681,00 88,20 882,00 0,00 277,00 22,29 353,30 14,20 180,20 

    

6 715513 7632399 116223 155,6 4,774 558,00 67,30 361,10 339,30 

106047,0

0 0,22 2970,00 6,46 1226,00 861,00 61,70 617,00 27,21 113,10 15,35 567,00 12,37 257,70 
    

7 712726 7627289 137939 95,7 12,12 780,00 62,10 783,00 80,40 
122867,0

0 0,50 804,00 4,92 904,00 953,00 145,30 462,00 0,00 154,80 14,21 522,00 5,49 128,00 

    

8 715652 7632424 145284 122,6 14,99 805,00 64,60 743,00 87,80 

164123,0

0 0,26 1590,00 3,76 1005,00 1031,00 89,10 751,00 0,00 228,10 21,44 647,00 10,24 157,00 
    

9 716432 7633798 133634 85,7 6,09 631,00 66,10 421,50 56,70 
124332,0

0 0,06 1129,00 5,06 792,00 809,00 61,60 705,00 0,00 271,00 15,01 569,00 6,98 132,30 

    
10 715703 7634719 147762 161,5 8,88 610,00 29,64 220,00 113,30 98831,00 0,13 3839,00 10,54 1213,00 689,00 83,00 525,00 0,00 202,70 16,10 298,60 12,35 149,90 

    

11 713551 7631986 129337 108,6 11,58 759,00 65,80 385,10 246,40 

127630,0

0 0,25 1267,00 6,42 1089,00 1205,00 79,70 710,00 4,34 227,50 17,06 569,00 11,64 213,70 

    

14 711012 7626499 123396 211,8 10,75 1860,00 84,50 530,00 64,60 
119877,0

0 0,07 2063,00 4,89 1465,00 1581,00 101,70 582,00 4,44 90,20 35,39 679,00 9,16 159,60 

    
LQ     24,9 0,063 7,74 34,25 0,73 1,08 0,60 65,99 0,04 6,17 0,34 1,33 0,97 1,60 5,55 6,52 47,51 0,03 9,88 0,14 2,70 

    

                            Invern

o 2008 

                           

Ponto 

Coordena

da X 

Coordena

da Y 

Al(mg/k

g) 

Ba(mg/k

g) 

Ca(mg/k

g) 

Co(mg/k

g) 

Cr(mg/k

g) 

Cu(mg/k

g) 

Fe(mg/kg

) 

Hg 

(mg/Kg) 

K(mg/k

g) 

Li(mg/k

g) 

Mg(mg/k

g) 

Mn(mg/k

g) 

Na(mg/kg

) 

Ni(mg/k

g) 

P(mg/k

g) 

Pb(mg/k

g) 

S(mg/k

g) 

Sc(mg/k

g) 

Sr(mg/k

g) 

Th(mg/k

g) 

Ti(mg/kg

) 

V(mg/k

g) 

Y(mg/k

g) 

Zn(mg/k

g) 

Zr(mg/k

g) 

1 714089 7630814 148544 186 609 41,83 321,30 62,90 

150286,0

0 0,30 2362,00 9,02 939,00 1298,00 238,10 89,90 806,00 0,00 396,20 17,13 16,70 10,29 8751,00 335,60 12,79 116,90 143,20 

2 713754 7630587 128843 248 711 46,64 283,80 53,30 

180454,0

0 0,21 2778,00 8,20 932,00 1857,00 296,70 82,30 733,00 0,00 406,00 14,87 18,53 8,61 7780,00 287,60 12,11 113,70 110,40 

3 714826 7631756 146520 232 766 42,21 224,50 58,10 

121605,0

0 0,27 3761,00 10,17 1188,00 2274,00 207,70 82,30 651,00 0,00 252,80 16,36 16,72 11,49 8114,00 295,80 15,24 114,30 231,60 

4 714967 7632274 132064 164 1646 42,18 318,00 50,70 

164111,0

0 0,24 2822,00 8,15 862,00 911,00 240,50 73,10 676,00 0,00 326,40 16,48 17,48 12,21 12094,00 374,30 11,29 123,40 295,40 

5 714800 7632648 138696 249 852 44,63 389,20 77,70 

139199,0

0 0,30 4149,00 9,81 1366,00 929,00 368,20 90,00 908,00 0,00 304,00 19,98 20,44 13,40 10720,00 395,80 19,20 144,10 255,70 

6 715513 7632399 138493 223 1297 77,40 672,00 60,70 

191238,0

0 0,22 2436,00 5,22 1365,00 2463,00 285,90 103,70 834,00 0,00 213,60 20,32 23,74 13,48 25115,00 649,00 16,79 155,90 332,60 

7 712726 7627289 138263 164 1038 66,40 901,00 47,89 

144182,0

0 0,33 1272,00 5,90 1143,00 1245,00 466,40 171,70 496,60 0,00 172,00 18,21 18,59 10,21 22077,00 550,00 7,00 121,60 250,00 

9 716432 7633798 136837 109 1301 45,37 390,00 75,80 

172095,0

0 0,31 1256,00 5,66 733,00 783,00 192,10 72,90 797,00 0,00 430,70 17,89 19,52 12,30 13213,00 403,10 7,48 133,30 251,70 

10 715703 7634719 127975 224 585 43,12 290,30 49,65 

173734,0

0 0,24 3289,00 8,44 944,00 1509,00 252,10 79,80 678,00 0,00 332,70 15,34 17,61 9,13 8167,00 297,50 12,36 107,10 128,30 

11 713551 7631986 141853 110 607 55,80 431,00 56,10 

171455,0

0 0,28 1106,00 6,41 866,00 1573,00 170,90 88,80 807,00 0,00 317,70 20,31 14,73 11,72 18787,00 537,00 11,63 122,40 267,00 

14 711012 7626499 135996 339 1678 86,60 543,00 65,10 

150059,0

0 0,26 2697,00 7,06 1677,00 2170,00 987,00 137,60 701,00 15,59 183,00 18,93 36,91 9,74 19938,00 535,00 14,12 131,10 236,70 

15 709016 7622613 144265 217 1735 62,50 526,00 59,20 

129990,0

0 0,25 1679,00 6,88 1164,00 1929,00 410,80 160,80 1094,00 0,00 372,80 17,55 31,20 11,21 15049,00 429,30 10,77 137,10 240,10 

16 710378 7624235 118175 173 1726 60,40 548,00 45,78 

116451,0

0 0,25 1554,00 6,17 1162,00 1076,00 467,40 158,20 1000,00 0,00 282,90 15,15 29,53 9,99 18260,00 436,20 8,92 133,70 321,20 

17 710331 7625698 124344 153 1509 61,10 304,90 49,26 
118753,0

0 0,23 1028,00 5,18 875,00 910,00 326,00 80,60 664,00 0,00 206,90 16,70 23,76 9,74 16779,00 434,20 7,09 110,40 257,40 

19 714188 7634450 160175 81,6 1080 36,52 448,50 48,83 

135681,0

0 0,31 403,40 5,28 902,00 549,00 132,00 86,20 747,00 142,40 232,10 19,32 28,47 5,82 13776,00 440,00 6,90 103,60 160,80 

20 713998 7633512 111792 55,4 666 42,67 432,10 33,89 
105891,0

0 0,24 396,30 4,52 725,00 837,00 101,00 93,80 579,00 0,00 160,50 15,83 12,55 4,71 14260,00 391,00 6,84 86,40 121,10 

21 715559 7633018 129650 354 491 29,41 133,10 53,80 

133918,0

0 0,17 7520,00 10,52 1106,00 1500,00 190,00 72,20 511,00 0,00 246,50 12,61 18,11 8,20 3581,00 188,40 21,96 105,40 140,80 

23 711461 7631355 139466 113 1026 51,80 395,40 46,22 
143717,0

0 0,00 556,00 4,08 924,00 1116,00 182,80 80,10 662,00 0,00 325,00 22,52 19,56 7,56 15973,00 494,40 7,54 94,20 212,70 
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24 710114 7630154 124981 114 948 58,40 364,50 37,29 

136649,0

0 0,22 506,00 5,20 753,00 1018,00 173,30 80,20 697,00 0,00 416,70 19,93 15,97 7,94 18730,00 493,30 7,68 106,10 184,20 

LQ     35,8 0,0406 16,6 1,49 1,41 0,92 73,30 0,04 6,31 0,91 0,28 0,16 3,91 2,35 5,74 8,30 4,66 0,04 0,03 1,21 1,27 6,38 0,15 0,55 0,38 

                            

                            Verão 

2009 
                           

Ponto 

Coordena

da X 

Coordena

da Y  

Al(mg/k

g) 

Ba(mg/k

g) 

Ca(mg/k

g) 

Co(mg/k

g) 

Cr(mg/k

g) 

Cu(mg/k

g) 

Fe(mg/kg

) 

Hg 

(mg/Kg) 

K(mg/k

g) 

Li(mg/k

g) 

Mg(mg/k

g) 

Mn(mg/k

g) 

Na(mg/kg

) 

Ni(mg/k

g) 

P(mg/k

g) 

Pb(mg/k

g) 

S(mg/k

g) 

Sc(mg/k

g) 

Sr(mg/k

g) 

Th(mg/k

g) 

Ti(mg/kg

) 

V(mg/k

g) 

Y(mg/k

g) 

Zn(mg/k

g) 

Zr(mg/k

g) 

1 714089 7630814 119912 179 864 48,84 333,60 48,56 

129401,0

0 0,21 2237,00 6,42 1073,00 1551,00 390,00 76,60 755,00 0,00 220,60 14,92 19,02 7,64 12267,00 361,30 11,20 111,10 213,50 

2 713754 7630587 126875 173 1252 46,88 336,90 47,97 
125585,0

0 0,20 2277,00 6,52 1261,00 1338,00 277,80 79,30 781,00 0,00 329,00 15,18 19,21 7,99 12223,00 371,60 11,64 124,10 215,90 

4 714967 7632274 102048 213 771 41,61 362,60 81,00 

137714,0

0 0,25 3979,00 6,50 1515,00 1099,00 227,70 58,90 870,00 0,00 174,30 17,89 17,34 7,60 9200,00 345,90 14,49 131,30 252,60 

5 714800 7632648 125221 171 1013 52,30 378,90 48,40 
118332,0

0 0,15 2389,00 7,26 1271,00 928,00 224,80 89,50 735,00 0,00 244,20 14,40 19,17 8,76 15677,00 428,00 11,04 117,40 391,50 

6 715513 7632399 134856 210 567 44,47 342,70 62,00 

136178,0

0 0,11 4082,00 8,47 1180,00 901,00 45,46 81,50 836,00 0,00 177,70 17,37 16,15 10,57 10581,00 368,10 15,70 122,40 349,20 

7 712726 7627289 126412 167 928 60,80 800,00 46,03 
130135,0

0 0,18 1397,00 5,21 888,00 1447,00 254,60 161,90 510,00 0,00 221,60 15,70 18,29 5,83 14348,00 434,20 6,37 104,00 170,50 

8A 715648 7632422 116531 285 1219 72,60 515,00 62,40 

160701,0

0 0,21 4990,00 5,11 1560,00 1997,00 72,60 94,70 863,00 0,00 132,80 18,22 25,14 9,04 19645,00 559,00 24,70 164,70 349,20 

9 716432 7633798 119834 91,0 502 56,30 385,80 44,09 
128011,0

0 0,25 1310,00 4,66 908,00 610,00 0,00 57,30 743,00 0,00 308,90 14,78 12,67 11,21 20987,00 492,20 6,86 105,90 473,80 

10 715703 7634719 134974 179 683 38,18 271,00 61,20 

119447,0

0 0,22 3360,00 8,60 1177,00 870,00 0,00 83,60 734,00 0,00 182,30 16,24 16,38 7,98 8860,00 335,80 15,55 115,70 298,40 

14 711012 7626499 118382 238 1189 85,00 477,50 44,39 
133461,0

0 0,12 2117,00 5,55 1417,00 1688,00 607,00 116,10 634,00 9,02 101,20 16,78 28,48 9,46 25602,00 589,00 9,37 131,00 421,20 

15 709016 7622613 139165 217 1074 62,90 489,90 61,60 

127167,0

0 0,20 1683,00 6,20 1097,00 2204,00 125,30 150,20 1030,00 0,00 330,20 15,87 25,81 9,98 15294,00 418,60 10,24 133,20 246,50 

17 710331 7625698 109169 155 937 84,90 428,20 40,44 
120847,0

0 0,18 963,00 4,10 975,00 2031,00 40,42 91,30 544,00 17,47 31,42 14,18 18,98 11,35 30255,00 618,00 6,87 133,20 626,00 

19 714188 7634450 131599 339 2662 53,40 467,90 75,70 

110532,0

0 0,19 2384,00 6,23 2376,00 1009,00 918,00 149,60 1049,00 0,00 385,20 15,61 46,44 3,66 10563,00 330,70 13,61 130,00 116,20 

21 715559 7633018 133987 376 584 47,38 147,00 78,30 81600,00 0,06 9094,00 12,17 1292,00 1081,00 0,00 97,60 469,50 0,00 103,00 12,70 13,53 8,08 5893,00 228,60 30,48 145,10 262,30 

22 709952 7627695 125321 202 856 46,62 332,90 57,90 

131313,0

0 0,84 1763,00 8,14 994,00 1313,00 0,00 129,30 1065,00 0,00 441,40 14,96 18,33 5,95 7045,00 277,00 19,82 124,00 116,80 

23 711461 7631355 143773 87,3 820 50,70 426,20 43,42 

143670,0

0 0,00 523,00 3,49 884,00 860,00 0,00 80,30 611,00 0,00 264,00 21,53 16,06 7,26 18760,00 552,00 5,78 98,10 320,20 

LQ     35,8 0,0406 16,6 1,49 1,41 0,92 73,30 0,04 6,31 0,09 0,28 0,16 3,91 2,35 5,74 8,30 4,66 0,04 0,03 1,21 1,27 6,38 0,15 0,55 0,38 
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Verão 2008                               

Ponto Coordenada X Coordenada Y Al(mg/L) Ba(mg/L) Ca(mg/L) Fe(mg/L) K(mg/L) Mg(mg/L) Mn(mg/L) Na(mg/L) S(mg/L) Si(mg/L) Sr(mg/L) Ti(mg/L) Zn(mg/L) 

1 714089 7630814 11,38 13,62 0,98 420,50 0,53 0,86 78,90 1,32 0,11 3,37 10,66 0,00 0,00 

2 713754 7630587 0,00 13,29 0,98 350,50 0,53 0,84 86,40 1,35 0,11 3,26 10,71 0,00 0,00 

3 714826 7631756 0,00 13,33 1,01 497,60 0,52 0,86 79,40 1,30 0,09 3,40 10,84 0,00 0,00 

4 714967 7632274 39,55 12,97 0,99 562,00 0,52 0,85 67,70 1,35 0,09 3,44 10,65 9,05 0,00 

5 714800 7632648 0,00 9,99 0,92 50,40 0,40 0,83 8,37 1,26 0,10 3,32 9,82 0,00 0,00 

6 715513 7632399 0,00 13,24 1,01 683,00 0,57 0,88 53,50 1,36 0,07 3,48 11,24 0,00 0,00 

7 712726 7627289 0,00 14,40 1,27 271,80 0,30 1,61 14,55 1,73 0,00 4,60 10,80 0,00 0,00 

8 715652 7632424 14,71 15,08 1,52 212,70 0,81 1,27 53,60 1,71 0,14 4,55 13,40 0,00 0,00 

9 716432 7633798 15,59 11,84 0,82 1533,00 0,54 0,71 42,29 1,21 0,00 3,02 9,41 0,00 5,95 

10 715703 7634719 38,13 8,61 0,88 181,30 0,70 0,84 41,44 1,46 0,17 3,52 10,28 0,00 0,00 

11 713551 7631986 25,88 9,47 0,92 119,90 0,31 0,80 14,19 1,27 0,00 3,02 8,63 0,00 7,54 

12 712909 7628598 18,82 13,00 1,06 393,10 0,50 0,90 79,40 1,33 0,11 3,25 11,32 0,00 0,00 

14 711012 7626499 16,57 11,40 1,31 388,20 0,56 1,03 29,30 1,50 0,16 3,47 12,36 0,00 5,36 

L.Q.     11,19 0,81 0,05 12,08 0,07 0,01 7,48 0,03 0,07 0,16 0,56 7,04 4,25 

                                

                                

Inverno 2008                             

Ponto Coordenada X Coordenada Y  Al(mg/L) Ba(mg/L) Ca(mg/L) Co(mg/L) Fe(mg/L) K(mg/L) Mg(mg/L) Mn(mg/L) Mo(mg/L) Na(mg/L) S(mg/L) Sr(mg/L) Ti(mg/L) 

1 714089 7630814 15,57 14,80 0,95 0,00 155,90 0,58 0,83 51,10 0,00 1,48 0,08 10,44 0,00 

2 713754 7630587 0,00 13,83 0,95 0,00 115,80 0,55 0,81 50,60 0,00 1,46 0,08 10,00 0,00 

3 714826 7631756 0,00 14,00 0,96 0,00 259,00 0,56 0,82 54,90 0,00 1,39 0,07 10,01 0,00 

4 714967 7632274 0,00 15,50 0,96 0,00 361,00 0,58 0,82 49,71 0,00 1,52 0,11 10,37 0,00 

5 714800 7632648 12,71 12,44 1,02 0,00 64,10 0,57 0,89 0,00 0,00 1,36 0,10 10,38 0,00 

6 715513 7632399 39,90 21,61 1,63 0,00 207,10 0,49 1,38 33,20 0,00 1,94 0,11 13,72 9,32 

7 712726 7627289 22,08 14,78 1,37 0,00 148,60 0,30 1,62 0,00 0,00 2,00 0,09 10,99 0,00 

9 716432 7633798 0,00 9,62 0,57 0,00 710,00 0,36 0,51 14,69 0,00 1,11 0,00 6,62 0,00 

10 715703 7634719 0,00 16,52 1,25 0,00 40,74 0,79 0,96 35,14 0,00 1,72 0,11 13,35 0,00 

11 713551 7631986 15,62 11,39 0,89 0,00 86,40 0,40 0,78 12,98 0,00 1,32 0,00 8,04 0,00 

12 712909 7628598 15,41 11,60 1,04 0,00 73,80 0,54 0,87 23,51 0,00 1,40 0,11 10,59 0,00 

14 711012 7626499 0,00 11,63 1,16 0,00 170,50 0,57 1,02 19,10 22,38 1,61 0,13 11,13 0,00 

15 709016 7622613 14,35 18,62 1,65 0,00 182,70 0,73 1,36 48,16 0,00 2,22 0,17 14,54 0,00 

16 710378 7624235 0,00 18,67 1,63 0,00 176,70 0,85 1,26 58,80 0,00 2,61 0,28 14,49 0,00 

17 710331 7625698 0,00 23,18 1,71 0,00 141,70 0,63 1,17 48,79 0,00 2,07 0,19 13,88 0,00 

19 714188 7634450 0,00 8,63 0,82 17,63 30,80 0,25 0,62 0,00 0,00 1,06 0,00 9,13 0,00 

20 713998 7633512 0,00 5,40 1,27 0,00 32,22 0,37 1,09 11,92 0,00 1,46 0,08 11,93 0,00 

21 715559 7633018 0,00 15,06 0,67 0,00 305,60 0,80 0,71 39,74 0,00 1,32 0,21 7,84 0,00 

22 709952 7627695 0,00 28,60 1,90 0,00 172,70 0,69 1,85 60,10 0,00 2,19 0,00 18,65 0,00 

23 711461 7631355 12,18 10,66 1,06 0,00 46,88 0,30 0,93 0,00 0,00 1,52 0,08 10,28 0,00 

24 710114 7630154 15,73 8,86 1,05 0,00 76,30 0,25 0,85 0,00 0,00 1,41 0,00 8,90 0,00 

L.Q.     11,2 0,81 0,05 14,2 12,1 0,07 0,01 7,48 21,6 0,03 0,07 0,56 7,04 
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Ponto Coordenada X Coordenada Y  Al(mg/L) As(mg/L) Ba(mg/L) Ca(mg/L) Fe(mg/L) K(mg/L) Mg(mg/L) Mn(mg/L) Na(mg/L) S(mg/L) Si(mg/L) Sr(mg/L) Ti(mg/L) 

2 713754 7630587 78,00 0,00 15,37 1,03 1494,00 0,44 0,80 98,50 1,23 0,09 4,04 10,16 0,00 

3 714826 7631756 22,37 45,65 14,71 1,20 970,00 0,46 0,93 125,50 1,31 0,09 4,28 11,72 0,00 

4 714967 7632274 57,80 0,00 14,90 1,02 1414,00 0,46 0,80 58,60 1,25 0,10 4,21 10,38 0,00 

5 714800 7632648 33,16 0,00 10,90 0,94 174,40 0,45 0,78 10,12 1,22 0,10 4,15 9,02 0,00 

6 715513 7632399 89,50 0,00 14,65 0,99 1566,00 0,52 0,78 52,30 1,24 0,08 4,15 10,13 0,00 

7 712726 7627289 51,40 0,00 15,17 1,34 526,00 0,24 1,55 17,18 1,64 0,07 5,66 10,65 0,00 

08A 715648 7632422 67,40 0,00 17,26 1,60 641,00 0,36 1,23 49,18 1,61 0,08 5,69 13,62 0,00 

08B 715638 7632419 41,55 51,20 13,51 1,00 1338,00 0,54 0,80 46,09 1,26 0,11 4,33 10,26 0,00 

9 716432 7633798 87,60 32,98 13,48 0,91 2205,00 0,36 0,73 45,70 1,06 0,00 3,70 9,55 0,00 

10 715703 7634719 19,78 0,00 17,76 1,08 313,60 0,70 0,84 60,00 1,41 0,14 4,10 11,54 0,00 

11 713551 7631986 143,80 0,00 10,38 0,95 569,00 0,32 0,77 26,54 1,21 0,08 3,69 8,01 0,00 

12 712909 7628598 238,60 0,00 6,95 0,88 917,00 0,42 0,80 15,90 1,26 0,11 4,15 8,71 7,46 

14 711012 7626499 49,15 0,00 13,52 1,26 856,00 0,42 1,01 50,40 1,35 0,12 4,27 11,57 0,00 

15 709016 7622613 114,90 0,00 20,26 1,66 1493,00 0,49 1,23 74,40 1,63 0,11 4,76 14,27 0,00 

16 710378 7624235 270,90 0,00 21,15 1,68 1684,00 0,53 1,20 86,20 1,83 0,19 4,77 13,98 7,67 

17 710331 7625698 150,00 39,91 23,53 1,84 1909,00 0,46 1,18 87,30 1,65 0,10 4,51 14,36 0,00 

19 714188 7634450 22,52 0,00 6,73 0,72 35,19 0,17 0,62 2,67 1,20 0,00 3,05 6,76 0,00 

20 713998 7633512 75,30 0,00 8,46 0,90 48,73 0,16 0,70 2,68 1,15 0,10 3,73 8,84 0,00 

21 715559 7633018 33,20 49,61 18,60 0,59 406,60 0,76 0,65 35,57 1,08 0,12 4,00 7,47 0,00 

22 709952 7627695 98,90 0,00 20,53 1,46 1562,00 0,43 1,31 90,90 1,44 0,08 4,81 13,03 0,00 

24 710114 7630154 78,30 35,95 8,54 0,87 477,80 0,20 0,68 9,50 1,03 0,00 3,44 7,40 0,00 

LQ     10,5 35,3 0,342 0,0134 8,53 0,0583 0,00140 0,388 0,050 0,070 0,160 0,290 7,04 



 

 


