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ABSTRACT 

The small-scale gold mining/prospecting ("garimpos"), in the lower part of the Preto river 
( frontier of the states of MG and RJ), had the boom of activities in 1989-90, with one hundred of 
rafts with dredges in operation. but the "garimpos" in thi s region have stopped the activities since 
1992. The "garimpo", without any environmental control, caused mainly two kinds of impacts: 
the silting up of the drainages (caused by high rates of erosion and sedimentation); and the 
mercury emission (to the atmosphere and to the hydric medi um). 

This study aims to assessment the levei of mercury pollution in sediments, covering 35 Km of 
the Preto ri ver. Twenty six samples of superficial sediments (f1ood plain and current sediments) 
were collected. in low transport energy sites. The highest concentrations of mercury in the 
fraction -200# wen: 1.1 O and 1.90 f!g/g. These v alues are equivalent to the 2nd and Jrd classes of 
the geoacumulation index (/geo). i. e., an intermediate levei ofpollution. 

KEYWORDS: mercury. sediments, go ld mining/prospecting. gcoacumulation 

RESUMO 

A mineração info rmal de ouro (garimpo). no baixo curso do rio Preto (divisa de MG I RJ), 
teve seu auge nos anos de 1989-90. com cerca de I 00 balsas em operação. estando totalmente 
paralisada desde 1992. A atividade garimpeira. sem controle ambiental, impacta o meio ambiente 
principalmente de duas formas: assoreando c alterando o regime hidrológico das drenagens; e 
emitindo mercúrio (para a atmosfera e dirctamente para o meio hídrico). 

O presente estudo objetivou avaliar o grau de poluição por mercúrio nos sedimentos, num 
trecho de 35 quilómetros do rio Preto. Foram coletadas 26 amostras de sedimentos superficiais, 
utilizando-se de amostragens compostas em ambientes de baixa energia de transporte. As 
maiores concentrações de mercúrio, na traçào silto-argilosa ( <200#), foram de I.l O c 1,90 f!g/g, 
o que equivale às classes 3 e 4. respectivamente. do índice de geoacumularão (/r,eo), 
correspondendo a um grau médio de poluição. 

PALAVRAS-CHAVE: mercúrio, sedimentos. garimpo. geoacumulação 
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INTRODUÇÃO 

O munidpio de Rio Preto-MG situa-se na bacia do rio Paraíba do Sul, às margens do rio 

Preto . A garimpagem de ouro aluvionar nessa drenagem, que atualmente encontra-se paralisada, 

teve seu pico nos anos de 1989-1990, com cerca de I 00 balsas em operação. O equipamento 

utilizado pelos garimpeiros era caracterizado por pequenas balsas ponando bombas de sucção, 

para exploração do minério, e calha de concentração gravítica ( cohra fumando) 

O projeto "Diagnóstico Ambiental das Áreas Submetidas à Garimpagem de Ouro em Rio 

Preto-MG", realizado pelo CETEM/CNPq no âmbito do Programa DT A (Desenvolvimento de 

Tecnologia Ambiental). foi motivado por denúncias veiculadas em jornais dando conta de uma 

presumivel contaminação por mercúrio na região, que estaria causando intoxicação humana. 

A atividade garimpeira de ouro aluvionar no Brasil tem se tomado um imponante segmento da 

mineração ao longo dos últimos IS anos, não só do ponto de vista da produção aurífera mas 

também pela capacidade de absorção de mão-de-obra ociosa. Essa atividade consegue viabilizar o 

aproveitamento de ocorrências minerais, na maioria dos casos desinteressantes para as empresas 

de mineração, devido às próprias características geológicas desses depósitos que muitas vezes não 

justificam maiores investimentos nas fases de pesquisa mineral e de lavra. Por outro lado, técnicas 

rudimentares de lavra e beneficiamento de minério são comumente empregadas, refletindo entre 

outras coisas o precário controle ambiental exercido pelos garimpeiros 

A poluição por mercúrio nos ambientes aquáticos próximos ao areas de garimpo ocorre de 

forma mais intensa quando se trata de minério de ouro aluvionar. se comparada com os efeitos 

provocados pelo garimpo de ouro primário e/ou lateritico. Nos depósitos aluvionares. existe uma 

associação estreita do minério com as drenagens, o que tàcilita o acesso desse elemento tóxico ao 

meio hídrico. Também o assoreamento de drenagens se dá de forma mais efetiva em áreas sujeitas 

à garimpagem de depósitos de aluvião! li 

As principais características da atividade garimpeira ao longo do rio Preto podem ser descritas 

como a seguir: 

- Exploração associada às drenagens (depósitos de aluvião). 

- Deposição de rejeitos no leito do rio. 

- Amalgamação em circuito abeno. 

- Não utilização de retonas. 
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Para se compreender a dinâmica dos metais pesados em meio hídrico é essencial o 

monitoramento dos parâmetros fisíco-químicos da água que controlam os mecanismos de 

solubilização e precipitação dos metais. O mercúrio e um metal pesado do tipo redutível

sulfetado, que por suas peculiaridades geoquímicas, uma vez em solução, pode precipitar-se 

como sulfeto através da redução de águ:~s oxidantes sulfatadas, usualmente pela ação de bactérias 

sulfato-redutoras 121 

O mercúrio elementar (HgU) que e utilizado pelos garimpeiros para amalgamar o ouro pode, 

por sua vez, ser solubilizado na presença de águas oxidantes, principalmente sob condições 

alcalinas 131. T ambem o vapor de mercúrio emitido durante a queima do amálgama pode ser 

oxidado na presença da radiação ultravioleta. formando íons Hg2+ e Hg22+ 141 Então. segundo o 

autor, haveria a possibilidade de se formar o cloreto mercúrico (HgCiú, que e um composto 

altamente solúvel em água. Além disso. o mercúrio iônico, produto da oxidação do Hg0 na 

atmosfera, é potencialmente suscetível à metilação. Uma vez metilado o mercúrio e facilmente 

incorporado na cadeia alimentar. 

OBJETIVO 

O presente projeto teve por objetivo diagnosticar o grau de contaminação por mercúrio num 

trecho de aproximadamente J 5 km do rio Preto, através da determinação dos niveis de 

hackgruuncl e de fatores de enriquecimento (índices de geoacumulação) de mercúrio em 

sedimentos de corrente. O projeto objetivou também avaliar a evolução temporal dos níveis de 

contaminação por mercúrio no rio, através d~ estudo de testemunhos de sedimentos de planícies 

de inundação. 

ÁREA DE ESTUDO 

Localização 

A área de estudo consiste de um trecho de cerca de 3 5 quilômetros do baixo curso do rio 

Preto. que é um afluente da margem direita do rio Paraibuna. que por sua vez pertence à bacia 

hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O rio Preto é justamente a divisa entre os municípios de Rio 

Preto (no Estado de Minas Gerais) e Valença (no Estado do Rio de Janeiro) O trecho estudado 

estende-se de Santa Rita do Jacutinga até o lugar~jo de São Sebastião do Barreado. A cidade de 

Rio Preto esta localizada entre as latitudes 22°00' e 22° I 5' S e entre as longitudes 43°45' e 44°00' 

W (figura I) 
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Geologia 

Afloram na área rochas tanto do Complexo Juiz de Fora como do Complexo Paraíba do Sul, 

segundo Hassui e/ a/151 e também segundo o Projeto RADAMBRASJLI6l 

O Complexo Juiz do Fora domina a porção oriental da ilrea estudada, apresentando rochas 

metamórficas de alto grau (fácies granulito) de origem tanto magmiltica como metassedimentar 

Sendo dominantes os enderbitos, chamoenderbitos, charnockitos e kinzigitos, e de modo 

subordinado ocorrem quartzitos grosseiros encaixados em falhas . Estruturalmente estes se 

apresentam como gnaisses, migmatitos e cataclasitos. 

Deve-se a Ebertl61 a denominação de "Série Juiz de Fora" as rochas da "suíte charnockítica" 

aflorantes na região da cidade homónima, e que se estende para sudoeste até os arredores da 

cidade de Volta Redonda. As rochas desse complexo são de idade arqueana, registrando 

charnockitos datados de 2.650 milhões de anos (resultados de Rb-Sr) Porem, como esse 

complexo ainda não foi datado sistematicamente, acredita-se que essas rochas sejam mais antigas, 

tendo sofrido intenso retrabalhamento no final do Arqueano. 

O Complexo Paraíba de Sul é considerado pelo Projeto RADAMBRAS1LI61 também de idade 

arqueana, sendo porém mais recente do que o Complexo Juiz de Fora. O Complexo Paraíba do 

Sul foi submetido a diversos eventos tectonotermais ao longo de todo o Pré-Cambriano, 

constituindo-se como o embasamento do Cinturão Móvel Atlântico. Constitui-se 

predominantemente de gnaisses bandados, dominantemente tonalíticos. e migmatitos em geral 

estromáticos. com ampla cataclase e recristal ização Ocorrem secundariamente quartzitos. 

calcossiljcáticas, metabásicas. anfibolitos e marmores 

Almeida et a/161, observando o feixe de numerosas fraturas e falhas (inclusive de empurrão). 

de direção NE-SW, denominou-o de Lineamento de Alem-Para•ba. bsc torte hneamemo ira se 

refletir tanto no relevo como na hidrografia da região 

Fisiografia 

A região do vale do Paraíba do Sul apresenta um clima sub-úmido a umido . com mdices 

pluviométricos que variam de II 00 mm a 1700 nm A altitude média do rio Preto é de 500 

metros, sendo caracterizada toda a região do vale do Paraíba do Sul como deprimida com relação 

aos planaltos circundantes. onde as altimetrias ultrapassam os 2500 metros 
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Sobre as litologias anteriormente descritas desenvolveram-se solos dos tipos latossolos 

vennelho-amarelos e podzólicos vennelho-amarelos eutróficos. A cobertura vegetal primitiva de 

Floresta Estacionai Semidecidual e Floresta Ombrófila Densa acha-se hoje em dia 

descaracterizada pela ocupação e atividade humanas, que passou a utilizar a região para 

pastagens, visando à criação de gado leiteiro . 

As drenagens da região em estudo são encaixadas em calhas retilinizadas, refletindo o forte 

controle estrutural de direção predominante NE-SW. 

Segundo o Projeto RADAMBRASILI61 foram individualizadas duas unidades 

geomorfológicas denominadas de Depressão do Médio Paraíba do Sul e Alinhamentos de Cristas 

do Paraiba do Sul . A primeira unidade caracteriza-se por colinas convexas, formando a unidade 

paisagística conhecida por "mar de morros" , com colinas convexas dissecadas pela erosão, sendo 

comuns ravinas e grandes voçorocas. A unidade denominada de Alinhamentos de Cristas do 

Paraiba do Sul é caracterizada pelo forte controle geológico, com orientação NE-Sw. O quadro 

morfológico reflete fortemente as estruturas e as litologias locais, com colinas convexo-cõncavas, 

orientadas e aplanadas num relevo tipo "apalachiano ... 

Figura 1- Mapa de localização das estações de amostragem na bacia do rio Preto 
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!\1A TERIAIS E MÉTODOS 

Como objeto de estudo, foram utilizadas amostras de sedimentos de corrente e de planícies de 

inundação. As estações de amostragem de sedimentos seguiram um espaçamento médio de 3 

quilómetros, tendo sido coletadas um total de 26 amostras em 14 estações distintas (figura 1). Os 

sedimentos de corrente foram coletados superficialmente (até 30 centímetros de profundidade) 

utilizando-se amostragens compostas em ambientes de baixa energia de transporte. Todas as 

amostras de sedimentos foram mantidas congeladas, antes e durante o transporte para o 

laboratório. 

As amostras de sedimentos de planícies de inundação foram coletadas em locais onde haviam 

condições morfológicas, nas margens do rio, favoráveis á formação deste tipo de depósito. Assim, 

foram selecionadas as estações RP-08, RP-17 e RP-18 para a coleta dos testemunhos, que foram 

obtidos com o uso de tubos de PVC. 

Em laboratório, as amostras de sedimentos foram secas em estufa a 40°C e peneiradas a seco 

para a separação das duas frações granulométricas, maior e menor do que 74~m (200#), com o 

uso de peneiras de nylon 

As análises de mercúrio total em sedimentos foram executadas por espectrometria de absorção 

atómica com geração de vapor frio . Esse método foi desenvolvido inicialmente por Poluektov & 

Vitkun, 1963 (apud Welz)l71 e baseia-se na geração de vapor de mercúrio por meio de um 

nebulizador inserido em meio aquoso, a partir da redução do mercúrio iónico por uma solução de 

cloreto estanoso. 

A digestão das amostras de sedimentos foi feita com áxua réxlll (HCLHNOJ , 3. 1) a 8ooc 

por 1 hora, conforme adaptação da metodologia utilizada por MüllerlXI 

As concentrações de hackground de mercúrio em sedimentos foram determinadas a partir da 

análise de amostras isentas de contribuições antropogênícas, ou seja, amostras coletadas no trecho 

à montante das areas atingidas pelo garimpo, representadas pelas estações RP-06 e RP-07 

(figura I) 

Neste estudo foram utilizados os índices de xeoacllmula~iío Uxeo) de metais em sedimentos. 

como metodologia de avaliação quantitativa da poluição por metais pesados em meio hidricoiXI 

O Jxeo é definido pela seguinte expressão 
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lgeo = logz Cn I 1,5 :1 Bn 

onde : 

Cn é a concentração do elemento numa determinada fração granulométrica e Bn é o valor de 

backwound do elemento nessa mesma fração 

Adotou-se como objeto de estudo as frações granulométricas maior e menor que 74J.lm de 

sedimentos. por ser a fração silto-argilosa mais representativa dos processos de interação sólido

liquido envolvendo metais pesadosl 91 Além disso, essa fração tem sido usada por diversos 

autores em estudos de avaliação da contaminação por metais pesados em meio hídrico, 

representando deste modo, um bom parâmetro de correlação JIO. II c 121 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Parâmetros Físico-Químicos 

Os valores de pH registrados em águas superficiais da região de Rio Preto, em janeiro de 

1994, apresentaram condições levemente ácidas, variando de 5,3 a 6,15, com valor médio de 5,7. 

Em tais condições de acidez das aguas, para se atingir o campo de alta solubilidade do mercúrio, 

seriam necessários valores de Eh em torno de 400 mY, segundo o diagrama de estabilidade Eh x 

pH elaborado por Hem1 11 Contudo, observou-se que o potencial de oxi-reduçào (Eh) das águas 

variou de 140 a 300 mY. com valor médio de 220 mY (tabela 1). 

Tabela 1- Parâmetros fisico-quimicos no rio Preto (Janeiro de 1994) 

~o Eh I pH I Condutividade I Turbidez I O. D,(l) I Temper.l Salinid. 
(m\') I 

RP-0(, 140 ~.5'' 
RP-07 170 ~.80 

RP-08 270 6,) ~ 

RP-09 Jl)~ ~.80 

RP-10 200 5.85 
RP-15 '270 5.30 

RP-I5t2l :wo 
til oxigénio dissolvido 

t2 l na -=orrent eza 

I (mS/cm) I 
0,012 
0,014 
0,013 
0.01:1 
0,013 
0,013 

(NTU) I (~gJI) j (O() I % 
lO 8,30 26,0 o 
lO 9.1~ 25,3 . o 

125 9,88 24,0 o 
460 8.85 24.3 o 
450 8,20 24,6 o 
90 7,65 24,7 o 

8,20 

O dia~rama de estabilidade !'h \ pll do mercúrio revela a estabilidade do mercúrio metálico. 

II!!" aquns<' . para as nmdiçôcs encontradas no rio Preto, o que confere uma baixa solubilidade 

( ::; pph l <1<1 metal que foi despejado diretamente no rio. como efluente liquido do processo de 
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amalgamação do concentrado de ouro. Entretanto, como as determinações foram feitas em um só 

período do ano, na estação cheia, deve ser considerada a possibilidade de que durante a estação 

seca, as condições fisico-quimicas das águas se alterem significativamente. Como de fato , foi 

demonstrado por Rodrigues Filholll que os valores de Eh obtidos em drenagens da região de 

Poconé-MT, revelaram um potencial mais oxidante durante a estação seca. 

Os dados obtidos com relação á condutividade elétríca mostraram-se extremamente baixos e 

constantes (13 ~S/cm em média), refletindo a pequena disponibilidade de ions tais como Na+, K+, 

Mg2+, Ca2+, CJ-, S042-, HC03- Essa baixa condutividade, que na verdade é uma medida 

indireta de salinidade, foi confirmada pelas medidas diretas de salinidade, que ficaram abaixo do 

limite de detecção do aparelho utilizado (ou seja, menor que 0,01%) 

Os valores de turbidez nas estações de amostragem RP-08, RP-09 e RP-10 (125, 460 e 450 

NTU, respectivamente) apresentaram-se muito acima dos valores registrados nas estações de 

amostragem RP-06 e RP-07 (I O NTU), devido ás fortes chuvas que caíram na noite entre um dia 

e outro. O fato dos valores medidos no dia após as chuvas serem até 45 vezes maiores do que os 

registrados na véspera, demonstra a estreita dependência desse parâmetro com a pluviosidade. 

Essa relação é confirmada com a queda significativa da turbidez na estação de amostragem o RP-

1 5 (90 NTU), medida dois dias após as chuvas. 

Sedimentos 

As determinações de mercúrio em sedimentos de corrente não afetados pela atividade de 

garimpo, amostras RP-06/B e RP-07, revelaram uma concentração média de Hg, na fração <74 ~l 

m, de 0,12 ~glg. Essa concentração foi utilizada neste estudo como a concentração de 

hackground na área. A amostra RP-06/ A foi descartada para o cálculo do valor médio por 

apresentar uma concentração mais elevada (0,35 ~g/g), que provavelmente está influenciada pelas 

emissões atmosféricas de uma unidade da Companhia Paulista de Ferro-Ligas, em Santa Rita do 

Jacutinga. Por isso, destaca-se a necessidade da execução de uma pesquisa mais detalhada 

objetivando uma melhor caracterização do hackgrozmd de mercúrio na área de estudo 

As maiores concentrações de mercúrio em sedimentos de corrente foram encontradas nas 

estações RP-12 e RP-18, apresentando respectivarr.ente 0,65 e 0,67 ~g/g na fração silto-argilosa 

(<74 ~m), o que representa um Igeo na classe 3 (grau médio de poluição). Nos demais pontos 

estudados do río, as concentrações de mercúrio encontradas estiveram mais baixas, com média de 

0,40 ~g/g narração <74 ~m. representando um lgeo na classe 2 (tabela II) 
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Na amostra RP-14/arr observou-se um acumulo de rejeitos (arroto ele draga) provenientes do 

processo de concentração gravítica do minério. Nesse material a concentração de mercurio foi de 

2,11 Jlg/g, indicando a presença também de rejeitos do processo de amalgamação. Mesmo sendo 

esta uma concentração elevada, verifica-se que a magnitude dos impactos causados pela 

garimpagem no rio Preto não é comparável com àquela observada em algumas áreas de garimpo 

de aluvião da Amazônia . Pois, em Alta Floresta-MT as concentrações de mercurio nos rejeitos 

depositados no rio Teles Pires variavam de 6,3 a 12,4 Jlg/g [131. 

No entanto, algumas semelhanças ·podem ser observadas entre as duas áreas citadas, 

especialmente quanto à distribuição das concentrações de mercurio por rrações granulométricas. 

Em Alta Floresta, as concentrações do metal tendem a se associar preferencialmente à rração 

silto-argilosa, principalmente, nos trechos do rio Teles Pires mais afastados das fontes de 

emissãol13J . O mesmo comportamento foi observado no rio Preto, onde as concentrações na 

rração silto-argilosa são significativamente mais elevadas que aquelas relacionadas à rração 

grosseira. Essa evidência explica o fato do mercurio metálico emitido pelos garimpeiros 

encontrar-se disseminado ao longo da calha do rio, além de indicar que o metal está sendo 

adsorvido aos sedimentos tinos (gráfico 1 ). 

SEDIMENTO DE CORRENTE 

Concentrações de Hg por fração 

~2500 ~-------------------------------. 
s 
i?2000 +---------------------~~----~ 

~ 1500 +------------------------.... -------1 
o 

~1000 +------------------------.... -------1 

c 
Q) 500 
" c 
o 
o 0~~~~~~~~~ .. ~~- ~. ~~.~ .. ~~~ 

Estações (sentido jusante ==>) 

I• F ração <200# IIII F ração > 200# I 

Gráfico I - Distribuição longitudinal das concentrações de Hg em sedimentos de corrente 

por frações granulométricas 
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Tabela 11 -Distribuição das concentrações de mecúrio total 

por frações granulométricas 

SEDIMENTO DE CORRENTE 
Amostras Concentração média de Hg 

(ppb) 
Fração <200# I Fração >200# 

RP- 06/ A 349,7 57,3 
RP-06/B 62,4 10,5 
RP- 07 185,3 50,5 
RP -08 230,3 51,4 
RP- 09 329,8 147,0 
RP- 10 116,2 45,7 
RP- 11 120,2 85,5 
RP- 12 649,7 199,7 
RP- 13 346,8 56,4 
RP- 14 177,0 155.0 
RP- 14/arr 2. 114,0 225,5 
RP- 16 488,3 168,5 
RP- 18 666,3 135.5 
RP- 19 234.0 74,9 

Os testemunhos de sedimentos coletados em planícies de inundação revelaram um nttido 

enriquecimento quanto às concentrações de mercúrio, da base para o topo, reforçando a indicação 

de que há transporte de mercúrio adsorvido ao material particulado em suspensão . Além disso. o 

mercúrio adsorvido ao particulado estaria disponível aos processos de metilação, pois 

corresponderia à forma iônica do metal. Ainda que essas hipóteses tenham sido reforçadas pela 

ocorrência de algumas concentrações anômalas de mercúrio em peixes, destaca-se a necessidade 

de um estudo mais abrangente para a confirmação das mesmas, com um maior universo amostral 

e que contemple a especiação quimica de mercúrio em sedimentos 

O testemunho RP-08 , coletado numa planície de inundação próxima à Fazenda Santa Clara. 

foi analisado segundo intervalos de 4 centímetros de profundidade. No segmento superior (0 - 4 

cm) a concentração de mercúrio representa um IReo na classe 3 (1,07 J,lg/g): no segmento 

subjacente (4- 8 cm) observou-se um Ixeo na classe 2 (0,47 ~tg/g), e nos segmentos inferiores as 

concentrações revelaram um Jxco médio na classe I (gráfico 2 e tabela III) 
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Gráfico 2 - Distribuição vertical das concentrações de Hg total em planície de inundação -

RP-08 (fração <74 !lm) 

Tabela UI - Distribuição das concentrações de Hg em planícies de inundação 

AMOSTRAS DE TESTEMUNHOS 

Sedimentos de planícies de inundação 

Amostras Concentração média de Hg (ppb) 

Fração <200# Fração >200# 

RP- 08- TI 1.078,0 88, I 

RP- 08- T2 472,8 47,3 

RP- 08- T3 295,0 43,5 

RP- 08- T4 314,5 40,9 

RP- 08- T5 172,3 33,3 

RP- 08- T6 229,8 41,0 

RP- 17- TI 270,5 153,0 

RP- 17- T2 216,5 155,0 

RP-18-T1 251,5 109,5 

RP- 18- T2 167,0 145,5 

RP- 18- T3 291,5 237,5 
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O testemunho RP-17, coletado numa planície de inundação próxima à localidade de São 

Sebastião do Barreado, foi analisado segundo intervalos de I O centímetros de profundidade, o que 

parece ter causado uma diluição das concentrações. No segmento superior (O - 10 cm) a 

concentração de mercúrio representa um lgeo na classe I (0,27 j.!g/g), e no segmento inferior a 

concentração de 0,22 j.!g/g revelou um lgeo também na classe I (gráfico 3) 

0,4 

j; 
~ 
~ 
.~ 0 .2 

f 
u 

o 

15 

Profundidade (cm) 

Gráfico 3 - Distribuição vertical das concentrações de Hg total em planície de inundação -

RP\7 (frac;ão < 141J.m) 

O testemunho RP-18, coletado cerca de 2 kilõmetros a jusante da estação RP-17, foi analisado 

segundo intervalos de 5 centímetros. No segmento superior (O - 5 cm) a concentração de 

mercúrio encontrada foi de 0,25 j.!g/g (lgeo na classe I), enquanto que no segmento basal (I O - 15 

cm) houve um acréscimo na concentração de mercúrio (0,29 j.!g/g), que parece representar 
flutuações de hackground (gráfico 4 ). 
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Gráfico 4- Distribuição vertical das concentrações de Hg total em planície de inundação

RP-18 (fração < 74~m) 
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CONCLUSÕES 

Como trata-se de um diagnóstico ambiental preliminar, verifica-se que os resultados obtidos 

neste estudo devem ser complementados por um trabalho de pesquisa mais extensivo, onde se 

possa caracterizar com mais precisão as concentrações litogênicas de mercúrio, bem como as 

formas químicas assumidas pelo mercúrio antropogênico 

As concentrações de mercúrio encontradas em sedimentos de corrente e de planícies de 

inundação mostraram valores máximos correspondentes ao /geo na classe 3. Isso demonstra que 

mesmo com a ativídade garimpeira paralisada, os efeitos da poluição por mercúrio ainda são 

verificados. Entretanto, o lgeo médio de mercúrio em sedimentos de corrente, na classe 2 (grau 

baixo de poluição), indica que a magnitude dos impactos ambientais nessa área foi relativamente 

pequena, se compararmos com os efeitos provocados pelo garimpo de ouro na Amazônia. 

Foram encontrados indícios de que o mercúrio emitido pelo garimpo está sendo remobilizado 

através do material particulado em suspensão, não só pela existência de concentrações elevadas 

em planícies de inundação, mas também pelo fato das concentrações anómalas em sedimentos de 

corrente estarem disseminadas por toda a extensão estudada do rio. Por isso é razoável esperar-se 

que o mercurio gerado nessa área esteja sendo exportado para os rios Paraíbuna (distante cerca de 

20 quilómetros) e Paraiba do Sul (distante cerca de 40 quilómetros) . 
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