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PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA

4.1 Sistemática Adotada

4.1.1 Planejamento

Foi elaborado em função de dois (02) objetivos
principais, abrangendo as folhas SA.23 V-D-IV e
SA.23 Y-B-I na escala 1:100.000. O primeiro, de ca-
ráter prospectivo, constou da coleta de sedimentos
de corrente e concentrados de minerais pesados,
com uma densidade média de 01 amostra para 20
km² de área de captação. As amostras foram previa-
mente plotadas em bases cartográficas, na escala
1:100.000. Além da visão regional, foi planejada a
realização de perfís com amostragem de solos a
cada 25,00 m, em áreas comprovadamente minera-
lizadas (garimpos), com o objetivo de verificar a dis-
persão do ouro na região. Dois perfís foram progra-
mados, sendo o primeiro (Perfil A) com uma exten-
são de 03km, sobre litologias do Grupo Gurupi, no
qual se encontram vários garimpos de ouro, condici-
onados a um cinturão de cisalhamento (“Cinturão
Tentugal”). O segundo (Perfil B), com uma extensão
de 7km, também em litologias do Grupo Gurupi, foi
realizado próximo ao garimpo da Serrinha.

Para identificação das amostras, optou-se por
uma seqüência de números a partir de 4001 para

as amostras de sedimentos de corrente, e de 4400
em diante, para os concentrados de minerais pesa-
dos. As replicatas foram identificadas com numera-
ção a partir de 4900.

O segundo objetivo do planejamento foi verificar
o impacto ambiental, em função da contaminação
do mercúrio, na região.

Para esssa avaliação, foram planejadas amos-
tras estratégicas de sedimentos de corrente, com
áreas de captação diferentes, identificadas com
uma numeração de 4100 a 4105, com o objetivo de
verificar o grau e a extensão da contaminação do
mercúrio. Além dessas amostras, foram utilizadas
aquelas previstas para verificação do potencial
econômico da região.

Procurou-se estabelecer este planejamento,
principalmente por tratar-se de uma área onde,
além dos inúmeros garimpos, existe um plano de
colonização agrícola, conhecido como COLONE
(Colonização do Nordeste), implantado através do
Governo Federal, o qual pode ser prejudicado pela
contaminação de Hg nos mananciais.

Deve-se salientar que, para os dois objetivos,
prospecção geoquímica e impacto ambiental, a
metodologia de análises e interpretação dos resul-
tados foi a mesma e será abordada oportunamente.

SA.23-V-D (Turiaçu) e SA.23-Y-B (Pinheiro)
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Ainda no planejamento, além das análises químicas
dos elementos convencionais (Cu,Pb,Zn,Ni,Co,Cr),
optou-se para os elementos As, Sb, e Hg.

4.1.2 Amostragem

Todos os pontos selecionados e planejados fo-
ram plotados em uma base cartográfica, totalizan-
do, na fase regional, 110 amostras de sedimentos
de corrente e 83 amostras de concentrados de mi-
nerais pesados.

As amostras de sedimentos de corrente e concen-
trados de bateia foram coletadas no mesmo ponto.
Foi mantido o princípio de amostragem: composta
para os sedimentos, e amostragem simples para os
concentrados de minerais pesados.

Os sedimentos de corrente foram coletados ma-
nualmente, em leito ativo, normalmente abaixo do
nível d’água, e acondicionados em sacos plásticos;
os concentrados de minerais pesados foram cole-
tados preferencialmente em concentrados natura-
is, com um volume inicial de 10 litros, que após o
bateamento forneceu cerca de 200 a 300 gramas
de minerais pesados, também acondicionados em
recipientes plásticos.

As amostras replicatas foram coletadas em 11
pontos, com o objetivo de testar a consistência dos
dados e o controle de qualidade da amostragem.
Na fase regional, as amostras foram coletadas por
equipes de técnicos de nível médio. Tomou-se o
cuidado, durante a amostragem dos sedimentos
de corrente, de deixar uma lâmina d’água de apro-
ximadamente 1cm, com o objetivo de eliminar a
possibilidade de evaporação do Hg.

Para a mostragem de solo, procurou-se inicial-
mente observar vários perfís, principalmente nas
áreas de garimpo, constatando-se que naquelas
regiões ocorre normalmente o desenvolvimento de
perfís lateríticos pouco evoluídos, do tipo plinti-
to/petroplintito. O horizonte de plintito, mais espes-
so, caracteriza-se pela coloração avermelhada ou
arroxeada, com manchas amareladas e esbranqui-
çada (horizonte mosqueado), argiloso e argi-
lo-aeronoso. As vezes, acha-se recoberto por um
nível concrecionário ou mesmo uma crosta ferrugi-
nosa, correspondendo ao nível de petroplintito; aci-
ma, é comum a ocorrência de um solo amarelo,
com estrutura nodular ou pisolítica, areno-argiloso,
proveniente da destruição dos petroplintitos, o
qual, quando autóctone, acompanha a topografia,
adelgaçando-se nas partes mais altas. Em função
disso, optou-se pela realização da mostragem a
50cm de profundidade, no horizonte plintítico, evi-

tando-se desta forma a amostragem em material
transportado.

Embora admitindo-se que a distribuição do ouro
ainda não é bem conhecida nos perfís lateríticos, al-
guns pesquisadores como COSTA, (1982), COLIN
et al. (1987) e DAVIES et al. (1988), entre outros, ad-
mitem que o ouro pode formar significativas concen-
trações nos horizontes de plintito e petroplintito, re-
fletindo mineralizações primárias em profundidade.

4.1.3 Análises

4.1.3.1 Preparação das Amostras

Sedimentos de Corrente: as amostras foram sub-
metidas à secagem natural, com o objetivo de elimi-
nar a evaporação do Hg. Em seguida, foram peneira-
das para a separação da fração menor que 80 mesh,
que por sua vez foi pulverizada a menos de 150mesh,
e acondicionadas em recipientes plásticos.

Concentrados de bateia: As amostras foram sub-
metidas à secagem em estufa, a 80�C e acondicio-
nadas em recipientes plásticos.

Solos: as amostras foram preparadas em duas
frações (entre 20-80 # e - 80#), com o objetivo de
verificar o contraste dos resultados analíticos entre
as mesmas.

4.1.3.2 Métodos Analíticos

Nas amostras de sedimentos de corrente, foram
utilizados os métodos analíticos apresentados na
tabela II.4.1.

Nos concentrados de bateia, em algumas das 83
amostras coletadas, foram inicialmente realizadas
análises qualitativas para estanho. Nas amostras
onde este teste foi positivo ou foi constatada presen-
ça de ouro visível, durante o bateamento de campo,
efetuou-se o quarteamento, sendo uma alíquota
submetida à análise mineralógica semiquantitativa.

As alíquotas dos sedimentos de corrente e con-
centrados de bateia foram arquivadas, para futuros
estudos geoquímicos.

4.1.4 Interpretação dos Dados

Na interpretação dos dados gerados a partir do
levantamento geoquímico regional, algumas con-
siderações devem ser feitas:

1 - Apenas os dados analíticos de sedimentos de
corrente tiveram um tratamento discriminatório. Em
função da geologia disponível, optou-se por apenas
uma população-alvo.
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2 - Apenas a distribuição espacial das amos-
tras com ouro visível foi considerada para gerar
zonas anômalas, relacionadas às suas respecti-
vas áreas de captação. Deve-se, ainda, conside-
rar que alguns garimpos de ouro cadastrados
não coincidem com as zonas auríferas anômalas.
Este fato pode ser explicado ou justificado em
função da não-amostragem em áreas de garim-
pagem, evitando, dessa forma, a coleta de con-
centrados de minerais pesados em áreas “conta-
minadas”.

3 - Foi utilizado o Sistema GEOQUANT para mi-
crocomputadores, desenvolvido pela CPRM, a par-
tir do STATPAC do USGS, para o tratamento estatís-
tico dos dados analíticos.

O roteiro aplicado na interpretação dos dados
analíticos das amostras de sedimento ativo de cor-
rente obedeceu a seguinte ordem:

a. Foi inicialmente criada uma matriz binária com
todas as amostras da área e com todas as variáveis,
e uma segunda com resultados de espectrografia
de emissão ótica, padrão para 30 elementos, das
amostras coletadas.

b. Nas duas matrizes, foi aplicado o programa
STPSORT, para classificá-las por número de cam-
po na ordem alfa-numérica crescente.

c. Em seguida, foi aplicado o programa REPLAC,
que transforma os valores qualificados das matrizes

em valores definidos. Este programa foi aplicado em
virtude de duas amostras (AC - 4002 e AC-4017)
apresentarem valôres para AS iguais a Ga 100ppm,
isto é, acima do limite de sensibilidade do método.

d. Nas matrizes transformadas, foi então aplica-
do o programa STATCOR, com o objetivo de identi-
ficar os parâmetros geoquímicos.

e. Essas matrizes foram então submetidas ao
programa ADDORDEL, que suprime e/ou concate-
na linhas ou colunas de matrizes em um sistema bi-
nário, com o objetivo de compatibilizar apenas as
amostras com informações analíticas obtidas por
ambos os métodos utilizados (absorção atômica e
espectrografia de emissão ótica). A partir desta
compatibilização, as amostras são identificadas
em relação ao indicador primário (número de cam-
po ascendente), sendo então iniciado o tratamento
estatístico propriamente dito;

4 - Considerando apenas uma população-alvo, foi
aplicado na matriz binária o programa SUMEST, que
calcula a estatística básica das variáveis seleciona-
das. A partir da aplicação do SUMEST, foi suprimido
da matriz original um percentual de valores extre-
mos (altos e baixos), com o objetivo de fornecer cál-
culos estatísticos mais compatíveis com a popula-
ção-alvo. Foi aplicado novamente o SUMEST, para
caracterizar as amostras anômalas de primeira, se-
gunda e terceira ordem. Em seguida, aplicou-se o

SA.23-V-D (Turiaçu) e SA.23-Y-B (Pinheiro)
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Métodos Analíticos Amostras

Sedimentos de Corrente Concentrados de Minerais
Pesados

Solos

EE – Espectrografia de emissão, 30
elementos:
Fe, Mg, Co, Ti, Mn, Ag, As, Au, B,
Ba, Be, Bi, Ca, Co, Cr, Cu, La, Mo,
Nb, Ni, Pb, Sb, Sc, Sn, Sr, V, W, Y,
Zn, Zr

AA – Espectrometria de absorção
atômica:

HNO3 a quente (Cu, Pb, Zn, Co, Ni,
Cr)

HBr + Br - Au
Vapor frio-Hg
geração de hidretos (As)
fusão com pirosulfato de potássio +
MIBK (Sb)

Análise mineralógica visual (Binocu-
lar) semiquantitativa

110

110

110
110
110

–

–

–

–
–
–

83

–

175

175
–
–

–

Tabela II.4.1 – Métodos analíticos utilizados.



programa CORREL, que estabelece a matriz de cor-
relação pelo método do momento de Pearson.

5 - Na matriz com resultados analíticos de es-
pectrografia de emissão ótica foi aplicado o pro-
grama PTILES1, que calcula por interpolação line-
ar os percentís das variáveis previamente selecio-
nadas.

4.1.5 Apresentação dos Resultados

Três produtos são liberados:
1. Um texto, onde estão descritas as técnicas uti-

lizadas na amostragem, análises e interpretações
dos dados, os comentários sobre os resultados ob-
tidos, além das conclusões e as recomendações
pertinentes.

2. Uma carta geoquímico/mineralógica, em es-
cala 1:250.000, apresentando as principais zonas
geoquímicas que delimitam bacias contíguas com
amostras anômalas, e os destaques que lhes de-
ram origem. Encontram-se à disposição do usuário,
nos arquivos da CPRM, os Mapas de Serviço, cons-
tando a localização das amostras de sedimentos
de corrente e concentrados de minerais pesados,
além dos resultados analíticos, de acordo com as
associações geoquímicas mais pertinentes. Assim
sendo, os elementos químicos analisados foram
agrupados da seguinte forma:

Absorção Atômica - Mapas de distribuição de
Cu-Pb-Zn/Ni-Co-Cr/As-Au/Hg, além de uma Mapa
Integrado, com tôdas as zonas anômalas e desta-
ques geoquímicos.

Espectrografia ãtica de Emissão - Mapas de dis-
tribuição de Ti-Nb-Zr/V-Sc/B-Ba-Sr/La-Y, além de
um mapa de distribuição do ouro visível, detectado
durante o bateamento dos concentrados de mine-
rais pesados.

3. Um cartograma geoquímico-mineralógico in-
serido no texto, para ilustrar a distribuição das prin-
cipais zonas anômalas (formadas por amostras
anômalas, em bacias contíguas) e os destaques
geoquímicos mais importantes (originados por
amostras anômalas isoladas).

As diferenciações geoquímico-mineralógicas
observadas em uma Zona Anômala permitem deli-
mitar Subzonas, as quais recebem, após integra-
ção com dados aerogeofísicos, um grau de priori-
dade para trabalhos subseqüentes, em escala de
detalhes. Essa prioridade é identificada pela letras
A e B, acopladas ao número de ordem da zona anô-
mala, em função de sua maior ou menor importân-
cia metalogenética.

4.2 Resultados Obtidos

4.2.1 Consistência dos Dados

Foi aplicado o programa ANO1 do sistema
GEOQUANT, que efetua análises de variância de
um fator (“ONE WAY”) até dez níveis hierárquicos
para uma determinada variável (elemento). No pre-
sente trabalho, foram utilizados os resultados analí-
ticos de dez amostras de sedimentos de corrente e
suas respectivas amostras replicadas.

Este programa enquadra-se no modelo proposto
por KRUNBEIN & SLACK (1956) para análise de va-
riância hierárquica segundo uma direção, que per-
mite a estimativa de variabilidade total resultante da
variabilidade devida a efeito naturais, inerentes às
características das bacias amostradas (área, com-
posição litológica, velocidade de fluxo etc.), soma-
dos aos efeitos introduzidos (erros originados na
amostragem e nas análises). O teste foi aplicado
com valores reais e com valores logtransformados.

Como os elementos Ag, As, Au, Be, Bi, Cd, Mo,
Sb, Sn, W e Zn, analisados por EE, apresentaram
alta percentagem de dados qualificados e/ou restri-
ta amplitude de valores não-qualificados, não foram
utilizados no teste, O Pb e Sb, analisados por AA,
também apresentaram grande quantidade de da-
dos qualificados e por isso não foram considerados.

O programa ANOV1, quando aplicado aos valores
reaisemumníveldesignificânciade0,05 revelouque:

1 - Os resultados analíticos de AA, com exceção
do Au e Hg, não apresentaram erros amostrais ou
analíticos importantes, desde que as variabilidades
entre as amostras originais e respectivas replicatas
não são significativos em relação à variabilidade
entre todas as amostras originais.

A variabilidade oscila entre décimos de porcen-
tagem a 2,09%, o que confere alta confiabilidade
nesses resultados para a interpretação geoquími-
ca, principalmente para o Cr, Zn, Cu, Ni, Co e As;

Os resultados para Hg e Au forneceram altas por-
centagens, respectivamente 51,59% e 76,1%, o que
pode indicar erro na componente analítica, já que
para os outros elementos não houve este reflexo.

Analisando os dados logtransformados, con-
clui-se que os elementos analisados por AA conti-
nuam a apresentar variância não significativa (abai-
xo de 10%), com exceção do Au e Hg.

2 - Aplicando o programa ANOV1 para os ele-
mentos analisados por EE, observou-se uma alta
porcentagem da variabilidade total, indicando bai-
xa confiabilidade dos resultados.
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4.2.2 Correlações

Ao adotar-se apenas uma população-alvo, as
associações geoquímicas mais características es-
tão apresentadas através da matriz correlação na
figura II.4.1.

Destacaram-se como principais associações:
1 - Cu-Zn-Cr-Ni-Co - uma das mais consistentes,

característica da Subzona I.3.A, refletindo prova-
velmente tipos litológicos de afinidade básica,
apresentando nos extremos N e S da zona anômala
valores de primeira ordem para Ni-Co-Cr, individu-
alizando, possivelmente, corpos de natureza bási-
co-ultrabásica. A presença do Cu-Zn em toda a
subzona pode ser indicativa de um terreno onde
predominam rochas intermediárias a básicas.

2 - Hg-As-Au-Cr - é característica das mineraliza-
ções conhecidas na área. O Hg correlaciona-se
com o Au, refletindo a atividade garimpeira da re-
gião, ao mesmo tempo em que mostra uma grande
contaminação nas áreas de captação. O Cr, corre-
lacionado muito positivamente com o Ni e menos
com o Au, pode indicar que a fonte original deste
elemento (ouro) está relacionada com rochas de fi-
liação básico-ultrabásica, das quais o ouro primá-
rio teria sido remobilizado durante o evento cisa-
lhante responsável pela implantação do “Cinturão
de Cisalhamento Tentugal” e reconcentrado nos
veios e “boudins” de quartzo, principalmente.

3 - Zr-La-Y V Be - associação de filiação graníti-
ca. São pontuais e devem estar refletindo peque-
nos corpos graníticos, embora o V possa estar rela-
cionado a pequenos corpos básicos (diques).

4.2.3 Estimadores Geoquímicos

A partir do conjunto de elementos analisados na
fase regional, os elementos analisados por AA fo-
ram selecionados para a elaboração das cartas
geoquímicas. Dos elementos analisados por EE,
apenas o Sc, Sr e V, por apresentarem valores mais
significativos e contíguos às àreas anômalas. Sc,
La e Ba, embora tenham sido processados, apre-
sentaram poucos resultados qualificados e foram
considerados como destaques geoquímicos.

Alguns elementos, como Ag, Be e Sn, embora não
tenham sido selecionados, por apresentarem alta
porcentagem de resultados qualificados, mostram
valores significativos. Por isso, os dados não-qualifi-
cados desses elementos foram utilizados também
como destaques geoquímicos, principalmente
quando coincidem com valores anômalos para ou-
tros elementos, na mesma amostra (isolada), ou são

inseridos nas associações geoquímicas que identifi-
cam as zonas anômalas em que tais elementos se
localizam. Para Ag, destaca-se a amostra AC-4002
(1ppm); para o Be, destaca-se o conjunto das amos-
tras AC-4001, AC-4015, AC-4026 e AC-4068 (todas
com 1 ppm); para o Sn, destacaram-se as amostras
TF-73, CL-56 e AC-4945, com respectivamente 50,15
e 10ppm.

O Mg, Ca e Ti não foram selecionados para inter-
pretação; no entanto, seus valores encontram-se
na tabela para estudos comparativos.

A definição das magnitudes das anomalias leva
em conta a média (G) e o desvio geométrico (DG)
calculados, e obedecendo aos seguintes critérios:

- Anomalias de terceira ordem - valores abaixo
de G.DG;

- Anomalias de segunda ordem - valores entre
G.DG e G.DG2;

- Anomalias de primeira ordem - valores acima
de G.GD2.

A tabela II.4.2 reporta os limites destes três níve-
is hierárquicos, que identificam as magnitudes das
amostras (estimadores geoquímicos), para os ele-
mentos analisados.

SA.23-V-D (Turiaçu) e SA.23-Y-B (Pinheiro)
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Quanto aos concentrados de minerais pesados,
as amostras onde não foi detectado ouro durante a
concentração do material, ainda no campo, foram
submetidas à observação em lupa binocular, sen-
do todas selecionadas para análise mineralógica
semiquantitativa (tabela II.4.3).

4.2.4 Discussão das Anomalias

A distribuição das anomalias de primeira, segun-
da e terceira ordem, para elementos que se correla-
cionam positivamente (associações geoquímicas
típicas) em amostras de sedimentos de corrente,
acoplada ao arranjo espacial de amostras de con-
centrados de minerais pesados que apresentam
ouro visível (“pintas”, observadas no campo ou em
lupa binocular), permitiu delimitar três zonas anô-
malas amplas, com predominância espacial de
uma coerente associação geoquímica, que pode
ser subdividida em subzonas, em função do con-
texto geológico ou do tipo de associação geoquími-
ca: (figura II.4.2).

� Zona I - Cu-Ni-Co-Cr-As-Au-Hg;
� Zona II - Ni-Co-Cu-Hg-As;
� Zona III - Hg

Zona I

1 - Localização - NW da Folha SA.23-Y-B (Pinhei-
ro), extendendo-se para SE;

2 - Forma - alongada no sentido NW - SE, em con-
cordância com a orientação preferencial do “Cintu-
rão de Cisalhamento Tentugal”

3 - Contexto Geológico - rochas supracrustais
(Grupo Gurupi) e rochas mesocrustais (Complexo
Maracaçumé e Tonalito Itamoari) envolvidas no
“Cinturão Tentugal”. Subordinadamente, ocorrem
rochas intrusivas da “Suíte Tromaí”, representadas
principalmente por tonalitos, trondjhemitos, e Gra-
nodioritos, em geral com características ígneas
bem preservadas e, raramente, apresentando tipos
miloníticos, de ocorrência restrita.

4 - Contexto Geoquímico - No extremo SE, a as-
sociação Au-As reflete mineralizações típicas de
veios de quartzo em zonas de cisalhamento; na
parte central, a presença do Hg indica uma ativida-
de garimpeira bastante intensa. O Sr pode estar re-
lacionado a corpos graníticos intrusivos, não detec-
tados nesta região durante o mapeamento. No ex-
tremo NW, a associação Cu-Zn Ni-Co-Cr, parece
estar refletindo a presença de metaultramafitos en-
globados no Grupo Gurupi.

É uma zona muito ampla (cerca de 1.850km²),
delimitada por valores elevados de Ni-Co-Cr-Au-As
e Hg, apresentando diferenciações geoquímicas
que permitiram subdividi-la em três subzonas:

5 - Contexto Geofísico - destaca-se pelas feições
magnéticas do domínio MV, que exibem anomalias
circulares e alongadas, distorcidas por esforços
tectônicos com movimentação sinistral. Tais ano-
malias são limitadas por feixes de alinhamentos na
direção NW-SE e são sugestivas de porções máfi-
cas e/ou ultramáficas, além de prováveis concen-
trações ferríferas no Grupo Gurupi.

Subzona I.1A

1 - Localização - parte centro-oeste da Folha Pi-
nheiro, tendo início nas proximidades do Centro do
Guilherme.

2 - Forma - alongada para sul, englobando as
drenagens do rio Maracaçumé, com uma área de
aproximadamente 365km².

3 - Contexto geológico - engloba predominante-
mente uma seqüência supracrustal, representada
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Tabela II.4.2 – Limite (ppm) dos intervalos que definem

a magnitude das amostras anômalas

(estimadores geoquímicos).

� G.GD
3ª Ordem

ppm

G.GD – G.DG2

2ª Ordem
ppm

� G.GD2

1ª Ordem
ppm

Cu/AA 7 8 – 28 29

Pb/AA – 2 – 3 4

Zn/AA 15 16 – 42 43

Co/AA 5 6 – 16 17

Ni/AA 7 8 – 22 23

Cr/AA 32 33 – 119 120

Au/AA – 0.04 – 0.09 0.1

Hg/AA 0.15 0.16 – 0.20 0.3

As/AA 2. 3 – 8 9

B/EE 409 410 – 2.659 2.660

Ba/EE 369 370 – 702 703

La/EE 79 80 – 159 160

Nb/EE 7 8 – 9 10

Sc/EE 14 15 – 33 34

Sr/EE 236 237 – 426 427

V/EE 81 82 – 205 206

Y/EE 27 28 – 55 56

Zr/EE 1.667 1.665 – 3828 3.829

AA – Absorção atômica
EE – Espectrografia de emissão
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Tabela II.4.3 – Resultados de análises mineralógicas semiquantitativas.
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Figura II.4.2 – Mapa de zonas anômalas.



por rochas orto e paraderivadas, de natureza xisto-
sa, com xistos quartzosos à muscovita e/ou biotita
e/ou clorita, com presença de metaultramafitos.
Veios de quartzo boudinados são comumente ob-
servados, cortando a seqüência. Todo conjunto en-
contra-se metamorfizado em condições de fácies
xisto-verde, intensamente deformados. Subordina-
damente, ocorrem rochas mesocrustais, represen-
tantes das unidades Tonalito Itamorai (tonalitos mi-
lonitizados) e Complexo Maracaçumé (gnaisses de
composição tonalíticas a granodiorítica, além de
migmatitos).

4 - Contexto geoquímico
Anomalias de primeira ordem - As,Au
Anomalias de segunda ordem - Au
Destaca-se a amostra AC-4002, com 3,5ppm

para ouro, G-100ppm para As e 0,4ppm para Hg,
em drenagens localizadas na margem esquerda
do rio Maracaçumé, onde, nas proximidades da
vila conhecida como Centro do Guilherme, foi cole-
tada a amostra AC-4104, anômala de segunda or-
dem para Au. Tais resultados estão relacionados
com os garimpos a montante, notadamente os ga-
rimpos Cedral e Nadir.

5 - Contexto Metalogenético - grande potencial
aurífero, tanto em função dos garimpos existentes
na área, como pelos resultados analíticos observa-
dos, com o respaldo da presença de ouro visível
nos concentrados AC-4402 AC-4403.

6 - Destaques geoquímicos:
Amostra AC-4001, com 1ppm para Be; AC-4002,

com 1ppm para Ag e 100ppm para Sr.

Subzona I.2.A

1 - Localização - abrange a bacia do igarapé Ca-
choeira, afluente da margem direita do rio Gurupi.

2 - Forma - alongada, na direção N-S, com apro-
ximadamente 750km².

3 - Contexto geológico - rochas supracrustais do
Grupo Gurupi, constituíndo uma faixa com largura
média de 2km e extensão de 20km, na direção NW
SE, além da presença de rochas mesocrustais das
unidades Tonalito Itamoari e Complexo Maracaçu-
mé. No extremo-norte, ocorrem rochas da “Suíte
Intrusiva Tromaí”.

4 - Contexto geoquímico
Anomalias de primeira ordem - Hg-Au,As,Sr
Anomalias de segunda ordem - Hg
Os valores mais elevados para Au encontram-se

nas amostras AC-4005 (0,9 ppm), AC-4010 (11ppm),
AC-4017 (0,78ppm) e AC-4025 (0,40ppm). Além dos
sedimentos de corrente, foi detectado ouro visível nas

seguintes amostras de concentrados de minerais pe-
sados: AC-4415; AC-4417; AC-4419; AC-4420;
AC-4423 e AC-4424.

Para Hg, destacam-se as amostras AC-4018
(0,92ppm) e AC-4100 (0,16ppm), sendo essa últi-
ma uma amostra estratégica, pois representa uma
área de captação de 750km², refletindo valores de
segunda ordem para Hg.

5 - Contexto metalogenético - potencial compro-
vado para ouro, em função da presença dos garim-
pos, destacando-se as regiões de Chega-Tudo,
Montes Áureos e Serrinha, além da presença de
ouro visível em 50% das amostras de minerais pe-
sados na área.

6 - Destaques geoquímicos - amostras AC-4004
(5 ppm para Sc), AC-4011 (50ppm de V) e AC-4015
(1ppm de Be).

Subzona I.3.A

1 - Localização - extremo NW da Folha Pinheiro,
abrangendo os Fluentes da margem esquerda do
rio Caramogim.

2 - Forma - alongada, na direção NW-SE, com
aproximadamente 400km².

3 - Contexto geológico - predominância de su-
pracrustais do Grupo Gurupi, constituído por xistos
de natureza diversa, filitos e metadacitos, além de
metaultramafitos. Subordinadamente, ocorrem ro-
chas mesocrustais das unidade Tonalito Itamoari e
Complexo Maracaçumé, este de localização restri-
ta ao extremo-sul da zona anômala. A presença de
valores elevados para Sr (300ppm), Ba (700ppm) e
Be (1ppm), deve estar associada a possíveis cor-
pos granítico (“Granito Maria Suprema”), intrudidos
no Complexo Maracaçumé, conforme já detectado
no médio/alto rio Gurupi.

4 - Contexto geoquímico - associação típica de li-
tologias básicas e ultrabásicas.

Anomalias de primeira ordem - Ni, Co, Cr, Au, As,
V, Sc

Anomalias de segunda ordem - Cu, Zn,As
As amostras AC-4060, AC-4061, AC-4063 e

AC-4064, nas proximidades do garimpo Fogão,
são anômalas de primeira ordem para
Ni-Co-Cr-V-Sc, e segunda ordem para As. Essa as-
sociação geoquímica caracteriza rochas de afini-
dade básico-ultrabásica. Os resultados anômalos
para Co atingem até 80ppm, enquanto para Ni,Cr.V
e Sc chegam até 50,210, 200 e 20ppm, respectiva-
mente.

Na parte central e no extremo SE desta subzona,
o comportamento dos elementos químicos é seme-
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lhante, acrescentando-se uma faixa anômala de
primeira ordem para Cu, representada pelas amos-
tras AC-4046 (35ppm); AC-4058 (40ppm);
AC-4061 (35 ppm) e GC-4060 (50ppm). Contornan-
do esses dois pólos mais básicos, ocorre uma zona
anômala de segunda ordem para Cu e Zn, delimi-
tando o contôrno geográfico dessa subzona. Aco-
plado aos resultados de sedimentos de corrente,
foi detectado ouro visível em 13 amostras de con-
centrados de bateia, das 35 coletadas.

5 - Contexto metalogenético - alto potencial aurí-
fero, em função dos inúmeros garimpos distribuí-
dos na região, corroborado pela presença de ouro
visível nas amostras de concentrados de bateia. A
associação Ni-Co-Cr indica a possibilidade de me-
tais-base.

6 - Destaques geoquímicos - Amostras AC-4022
(1ppm de Be); AC-4021 (20ppm para La e Y),
GC-4042 (10ppm de Sc), AC-4045 (5000ppm de
Cr); AC-4065 e AC-4067 (200ppm de V e 15ppm de
Sc).

Zona II.B

1 - Localização - SW da Folha Turiaçu, incluindo
a área abrangida pelas vilas Alto Bonito (na parte
SE), Amadeu (na parte central) e Olho d’Água (no
extremo NW)

2 - Forma - irregular, com aproximadamente
220km².

3 - Contexto geológico - presença de conglome-
rados paleozóicos (Grupo Serra Grande Indiviso)
formados a partir do retrabalhamento das supra-
crustais do Grupo Gurupi, na porção W da Zona. No
restante, predominam litologias relacionadas à For-
mação Barreiras.

4 - Contexto geoquímico - associação básica,
podendo estar relacionada aos conglomerados for-
mados a partir do retrabalhamento das litologias do
Grupo Gurupi.

Anomalias de primeira ordem - Ni,Co
Anomalias de segunda ordem - Cu, Hg, As
A zona foi delimitada a partir de valores anôma-

los de segunda ordem para Ni e Cr, destacando-se
na sua porção NW, na amostra CL-84, valores anô-
malos de primeira ordem para Ni (55ppm) e Cr
(87ppm). Destaca-se, também, a amostra Cl-106,
com 0,43ppm para Hg, refletindo um contraste de 4
x, em relação à média geométrica.

As amostras CL-84, CL-106 e CL-110, com res-
pectivamente 0,20, 0,43 e 0,26ppm para Hg, foram
coletadas em áreas de captação contíguas e radia-
is, refletindo a presença de garimpos de ouro em

suas nascentes. O As, embora com resultados pou-
co significativos, também foi detectado na zona
anômala, na amostra CL-84 (2ppm).

5 - Contexto Geofísico - em sua porção central
está situado o contato entre os domínios magnéti-
cos MI e MII, estando também envolvida por um sis-
tema de falhas na direção NW-SE. O domínio MII, é
marcante nessa região, por corresponder à sepa-
ração de dois ambientes de sedimentação, relati-
vos às bacias Bragança-Viseu e São Luís.

6 - Contexto metalogenético - a presença de As,
bem como a contaminação do Hg, parecem refletir
a existência de pequenos núcleos de garimpagem
nessa região, como por exemplo o garimpo de Vila
Amadeu, localizado a W da Zona anômala. Tais nú-
cleos estão geralmente associados aos conglome-
rados anteriormente mencionados.

7 - Destaques Geoquímicos - amostras CL-106
(150ppm de Ba e 2000ppm de B) e CL-107
(200ppm Ba, 2000ppm de B).

Zona III.B

1 - Localização - situa-se na porção centro-oeste
da Folha SA.23-V-D (Turiaçu), limitada a leste pelo
rio Gurupi e a oeste pela rodovia PA-102 (Estrada
do Patrimônio).

2 - Forma - alongada no sentido E-W, com uma
superfície de aproximadamente 160Km².

3 - Contexto Geológico - O extremo SE da Zona en-
globa rochas da “Suíte Intrusiva Tromaí”, constituída
principalmente por tonalitos, trondhjemitos, granitos e
granodioritos; a referida Unidade representa o par
granítico do “Terreno Granito-greenstone do NW do
Maranhão”. No restante da Zona, correspondendo a
cerca de 80% da mesma, ocorrem os clásticos terciá-
rios da Formação Barreiras.

4 - Contexto Geoquímico - Anomalia de segunda
ordem - Hg

A presença do Hg nas amostras TF 063
(0,37ppm), CL-062 (0,11ppm) e CL-067 (0,15ppm),
coletadas em cursos d’água que drenam litologias
da unidade Tromaí, está relacionada com a conta-
minação deste elemento em pequenos núcleos de
garimpagem.

5 - Contexto Geofísico - inserida no domínio mag-
nético MI, típico de calmarias magnéticas. Entre-
tanto, destacam-se no limite leste da zona, expres-
sivas anomalias agrupadas na forma de “cordão”,
na direção NNE-SSW, correlacionáveis a dique de
rocha básica, aflorante ou não.

6 - Contexto Metalogenético - potencial secun-
dário para mineralização aurífera, evidenciado pela
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contaminação do Hg em pequenos garimpos
abandonados.

7 - Destaques Geoquímicos - amostra CL-069
(300ppm de Sr), indicativo de granitóides da “Suíte
Tromai”.

4.2.5 Discussão dos Perfís

Foram realizados dois perfís para a coleta de
amostras de solo, com o objetivo de verificar a dis-
persão do ouro em ambiente laterítico, como tam-
bém dos elementos Cu, Pb, Zn, NI, Co e Cr. O pri-
meiro, a partir do garimpo Chega Tudo, com uma
extensão de 3km, no sentido NE-SW, e o segundo
passando próximo ao garimpo da Serrinha, com
uma extensão de 7km, aproximadamente no senti-
do E-W. As amostras tiveram um espaçamento de
25 metros e foram analisadas a cada 50 metros.

No tratamento estatístico dos resultados analíti-
cos foi utilizado o Sistema GEOQUANT, com apli-
cação dos programas REPLAC, SUMEST e
CORREL, já descritos no ítem 4.1.4. A partir do tra-
tamento, foram confeccionadas as tabelas II.4.4 e
II.4.5, referentes aos perfís A e B respectivamente.

4.2.5.1 Perfíl A

Analisando a tabela II.4.4 observa-se que a fra-
ção entre 20 e 80 mesh fornece resultados mais ele-
vados e, conseqüentemente, maiores contrastes
em relação à média geométrica.

O intervalo entre as amostras GC-700 W e
GC-700 W, destaca-se para Cu, Co e Cr, com valo-
res que variam, para Cu, entre 120 e 180ppm; Co
entre 75 e 120ppm e Cr, entre 360 e 650ppm, suge-
rindo a presença de litologias básicas, refletidas
nas associações geoquímicas a partir da aplicação
do programa CORREL. Teores dessa ordem se re-
petem nas amostras GC-1650 W (140ppm para Cu)
e GC-2000 W (120ppm para Ni).

O chumbo destaca-se no intervalo entre as
amostras GC-400 W e GC-500 W, e o Zinco nas
amostras GC-2900 W (150ppm) e GC-2950 W
(170ppm).

Com relação ao ouro, os resultados mais signifi-
cativos foram detectados no intervalo entre as
amostras GC-1250 W e GC-1450 W (figura II.4.3),
com valores variando entre 0,20 a 0,25ppm. Essa
porção do perfíl corresponde ao prolongamento,
para SE, de uma área presentemente em franca ati-
vidade garimpeira, (garimpo do Nivaldo), com o
ouro primário associado a veios de quartzo boudi-
nados. A principal frente de garimpagem desta cer-

ca de 500 metros a partir do perfíl, no sentido NW,
acompanhando a direção preferencial das supra-
crustais do Grupo Gurupi.

Na fração - 80 mesh, os resultados são repetidos
nas amostras já descritas anteriormente, destacan-
do-se apenas para o Au a amostra GC-2450 W,
com 0,45ppm, o maior valor registrado ao longo de
todo o perfíl.

4.2.5.2 Perfil B

Na tabela, observa-se que, com exceção do Zn e
Co, novamente na fração entre 20 e 80 mesh, a mé-
dia dos resultados analíticos também é maior, apre-
sentando contraste mais elevado em relação à mé-
dia geométrica.

Nesse perfil, podem ser observados cinco inter-
valos com predominância de Cu, Zn, Co e Cr, com
valores de segunda ordem. O Au não apresentou
resultados significativos, razão pela qual não foi
elaborada uma seção esquemática.

O primeiro intervalo, entre as amostras GC-350
W e GC-750 W, destaca-se para Cr, Ni e Zn, com
valores médios de 50, 36 e 85ppm, respectivamen-
te. Apenas nesse intervalo foram detectados dois
valores definidos para ouro, nas amostras GC-450
W (0,06ppm) e GC-600 W (0,02ppm). Ressalte-se,
todavia, que no ponto GC-5750 W, localizado às
proximidades do garimpo da Serrinha, não pôde
ser efetuada a coleta de solo, devido a presença do
nível freático.

O segundo intervalo compreende uma faixa mais
ampla, entre as amostras GC-700 W e GC-1650 W,
com predominância de Cu, Zn, Ni e Cr, onde os valo-
res para Cu encontram-se acima da média, atingin-

SA.23-V-D (Turiaçu) e SA.23-Y-B (Pinheiro)

– 113 –

Figura II.4.3 – Perfil transversal ao trend do Cinturão
Tentugal, na região do garimpo do Chega Tudo, mos-

trando os resultados mais expressivos para ouro
(em amostras de solo), em ambiente laterítico.
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Tabela II.4.4 – Sumário estatístico do Perfil A das frações (-80mesh) e (20-80mesh).

Fração (-80mesh)

Parâmetros
Estatísticos Vmin. Vmax. G DG

Grau de
detecção

%
Vmin. Vmax. G DG

Grau de
detecção

%

E
le

m
en

to
s

A
na

lis
ad

os

Cu 3 200 29 1,8 100 4 180 33 1,9 100

Pb 4 12 6 1,4 27 4 17 6 1,5 100

Zn 3 180 22 2,4 100 3 170 24 2,4 100

Co 1 100 8 2,4 100 2 120 11 2,4 100

Ni 2 85 16 2,3 100 4 120 20 2,6 100

Cr 5 500 26 2,6 100 7 650 38 2,6 100

Au 0,02 0,45 0,04 2,5 24 0,02 0,25 0,03 2,3 100

Valores Anômalos (ppm)

Magnitude
Elementos
Analisados

1ª
Ordem

2ª
Ordem

3ª
Ordem

1ª
Ordem

2ª
Ordem

3ª
Ordem

Cu � 94 52-93 � 51 � 119 68-118 � 67

Pb � 12 8-11 � 7 � 13 9-12 � 8

Zn � 127 53-126 � 52 � 138 58-137 � 57

Co � 46 19-45 � 18 � 63 26-62 � 25

Ni � 85 37-84 � 36 � 106 46-106 � 45

Cr � 175 68-174 � 67 � 257 99-256 � 98

Au � 0,25 0,1-024 � 0,09 � 0,16 0,07-0,15 � 0,06

Tabela II.4.4 – Sumário estatístico do Perfil A das frações (-80mesh) e (20-80mesh).

Fração (-80mesh)

Parâmetros
Estatísticos Vmin. Vmax. G DG

Grau de
detecção

%
Vmin. Vmax. G DG

Grau de
detecção

%

E
le

m
en

to
s

A
na

lis
ad

os

Cu 2 170 21 2,5 100 1 200 20 2,6 100

Pb 4 20 6 1,7 48 4 28 7 1,7 56

Zn 1 300 19 3,8 97 1 230 20 3,2 96

Co 1 116 7 3,6 82 1 275 8 3,5 89

Ni 1 124 12 3,0 77 1 132 11 2,9 84

Cr 4 496 25 2,3 100 4 500 26 2,4 99

Valores Anômalos (ppm)

Magnitude
Elementos
Analisados

1ª
Ordem

2ª
Ordem

3ª
Ordem

1ª
Ordem

2ª
Ordem

3ª
Ordem

Cu � 131 52-130 � 51 � 135 52-134 � 51

Pb � 17 10-16 � 9 � 20 12-19 � 11

Zn � 274 72-273 � 71 � 205 64-204 � 63

Co � 91 25-90 � 24 � 98 28-97 � 27

Ni � 108 36-107 � 35 � 92 32-91 � 31

Cr � 132 57-131 � 56 � 150 62-149 � 61



do até 152ppm na amostra GC-1600 W, fornecendo
um contraste de 7,6 x a média geométrica. O Zn tam-
bém encontra-se com valores acima da média, com
destaque para a amostra GC-1400 W, com 230
ppm, refletindo um contraste de 11,5 x, quando
comparado com a média geométrica. O Ni desta-
ca-se na amostra GC - 950 W, com 230ppm, refletin-
do um dos mais altos contrastes, de 21 x a média
geométrica, enquanto que o Cr distribui-se em todo
o intervalo, com valores médios de 80ppm, desta-
cando-se a amostra GC-1350 W, com 180ppm.

O terceiro intervalo engloba as amostras
GC-2300 W a GC-2550 W, anômalo de segunda or-
dem para Pb,Zn e Ni, com valores médios de 20
ppm, 70ppm e 50ppm, respectivamente, desta-
cando-se a amostra GC-2400 W com 106ppm.

O quarto intervalo situa-se entre as amostras
GC-4550 W e GC-4775 W, com valores também de
segunda ordem, onde predominam os elementos
Pb, Zn e Ni. Finalmente, o quinto e último intervalo,
também amplo, situa-se entre as amostras
GC-5100 W e GC-5850 W , apresentando uma as-
sociação geoquímica semelhante ao segundo in-
tervalo, refletindo prováveis litologias de rochas in-
termediárias.

Como pontos isolados, destacam-se valores re-
lativamente elevados para Cu nas amostras
GC-6100 W e GC-6150 W, com 102ppm e 202ppm
respectivamente.

4.3 Impacto Ambiental

O uso indiscriminado do Hg tem sido intensamen-
te comentado pela imprensa, de modo preocupante.

A grande ambição do homem tem colocado em
risco a pureza da água e do ar, além da qualidade
do solo, elementos de extrema necessidade para a
preservação da vida saudável e exuberante.

A contaminação dos seres vivos por agentes
químicos derivados do Hg, fatalmente, dentro de
um prazo relativamente curto, refletirá nos seres
humanos, quando da grande probabilidade da
ocorrência de toxidade ambiental em limites inde-
sejáveis.

Os metais pesados, altamente tóxicos, têm sido
responsabilizados pelo crescimento das taxas de
retardamento mental em regiões da Polônia e, parti-
cularmente, pelo desastre ecológico da baía de Mi-
namata, no Japão, onde a poluição por Hg marcou
o quadro neurológico de pescadores intoxicados
pelo consumo de peixes seriamente contaminados
por esse elemento.

A forma mais tóxica do Hg é o metil mercúrio e,
segundo MILLER & AKAGI (1969) e ROGER (1979),
a metilação do Hg pode ocorrer abioticamente, me-
dida por concentração de óxidos orgânicos fúlvi-
cos e húmicos, sendo, geralmente, acelerada em
ambientes ácidos (pH = 6).

No caso da garimpagem de ouro, a contamina-
ção do Hg ocorre também de maneira rápida, dire-
ta ou aguda. No processo de amalgamação, o ho-
mem está em contato com o Hg metálico, havendo
uma assimilação desse elemento em sua pele, em
quantidades baixas. Porém, durante o processo de
“queima”, sem o devido cuidado, o vapor de Hg é
inalado e diretamente captado pelos tecidos pul-
monares, que podem reter índices superiores a
70%. GONÇALVES (1987), através de amostras de
sedimentos de corrente, na região de Paracatu
(MG), registrou valores de até 62,01ppm de Hg, em
análises colorimétricas.

No Brasil, em especial na Amazônia, a intensa
utilização do Hg em equipamentos de garimpagem
vem contribuindo de forma decisiva para a conta-
minação das áreas onde se processam essas ativi-
dades. No âmbito do Projeto, a região compreendi-
da entre os rios Maracaçumé e Gurupi (quadrante
NW da Folha Pinheiro) vem sendo objeto de intensa
garimpagem há, pelo menos, um século.

De certa maneira é difícil estimar a quantidade
de Hg despejada no meio ambiente, como resulta-
do da utilização desse elemento nos garimpos da
região. Contudo, existe uma forte correlação entre
Au-As-Hg nas amostras de sedimentos de corren-
te, indicando a presença desses elementos nas ba-
cias dos rios Maracaçumé e Gurupi.

Na bacia do rio Maracaçumé, a já comprovada
contaminação por Hg assume proporções alar-
mantes, uma vez que, naquela região, o Governo
Federal instalou recentemente um Projeto de Colo-
nização Agrícola (COLONE), ocasionando um
grande incremento populacional, em decorrência
do assentamento de centenas de famílias de pe-
quenos agricultores.

Como vários núcleos de garimpagem estão ins-
talados dentro dos limites da área da COLONE,
principalmente ao longo dos tributários do rio Mara-
caçumé, os quais atravessam a referida área de co-
lonização, já era previsível a contaminação por Hg
na região. Assim, as análises de amostras de sedi-
mentos de corrente, por absorção atômica, regis-
tram até 0,4ppm de Hg (igarapé Cedral), o que re-
presenta um valor situado quatro vezes acima do li-
mite tolerável (em sedimentos de corrente), estabe-
lecido pela Organização Mundial da Saúde. No
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próprio rio Maracaçumé, uma amostra de sedimen-
to de corrente coletada nas proximidades da vila
denominada Centro do Guilherme, registrou um va-
lor considerável de Hg, da ordem de 0,17ppm.
Como agravante, deve ser destacado que a referi-
da amostra representa uma bacia de captação
com cerca de 750km².

Convém ressaltar que grande parte da popula-
ção utiliza-se das águas fluviais para consumo pró-
prio, tendo também no pescado uma de suas fon-
tes de alimentação. Diante deste quadro, é facil-
mente presumível avaliar o alto risco de contamina-
ção mercurial a que estão expostos os habitantes
daquela região.

Além da contaminação pelo Hg, um outro fator
que está contribuindo para a degradação ambien-
tal é o intenso, extenso e desordenado desmata-
mento, causado pela permanente retirada de ma-
deiras de lei, bem como pela implantação de gran-
des fazendas para a criação de gado bovino.

Uma vez que o desmatamento é realizado de for-
ma desordenada, não fica preservada, sequer, a
vegetação que ocorre ao longo dos rios e que cons-
titui a mata-galeria. Assim, durante o período de in-
verno, as águas pluviais carreiam enormes quanti-
dades de material terrígeno para os cursos d’água,
causando o assoreamento dos mesmos. O rio Ma-
racaçumé constitui um exemplo típico, pois, de um
curso d’água outrora de águas límpidas e bastante
piscoso, razoavelmente navegável, mesmo no pe-
ríodo de estiagem, hoje resta apenas um rio alta-
mente assoreado, com freqüentes barras fluviais,
de águas turvas e poluídas, onde a pequena quan-
tidade de pescado que ainda resta, encontra-se,
provavelmente, contaminada pelo Hg, proveniente
das regiões de garimpo.

A “morte” paulatina do rio Maracaçumé pode as-
sumir conseqüências ainda mais graves, uma vez
que o mesmo contribui com um considerável apor-
te de nutrientes orgânicos, que são despejados di-
retamente no oceano Atlântico, sendo, em parte,

um dos responsáveis pelo reconhecido potencial
pesqueiro e camaroneiro do litoral maranhense.

Com relação à bacia do rio Gurupi, os valores
para Hg mostram-se mais elevados em relação
àqueles registrados na bacia do rio Maracaçumé.
Os mais expressivos (anomalias de primeira or-
dem) foram obtidos no igarapé Moça, afluente da
margem esquerda, com 0,82 e 1,00ppm de Hg, ou
seja, cerca de 8 a 10 vezes o limite estabelecido
pela O.M.S.; na bacia do igarapé Cachoeira, aflu-
ente de grande porte, pela margem direita, com va-
lores entre 0,54 e 0,92ppm de Hg.

Embora não se tratando de uma região com um
projeto agrícola oficialmente implantado, a bacia
do Gurupi abriga, além de uma crescente popula-
ção garimpeira, pequenos núcleos populacionais
que desenvolvem uma agricultura de subsistência.
Pelas mesmas razões expostas anteriormente,
toda essa população (garimpeiros e colonos) está
sujeita ao risco de contaminação mercurial.

Torna-se necessário, portanto, a adoção urgente
de medidas de proteção e/ou controle ambiental na
bacia do rio Gurupi, na tentativa de impedir a repeti-
ção dos fatos que levaram à quase completa conta-
minação o rio Maracaçumé. Como agravante, des-
taca-se o fato de o rio Gurupi possuir uma popula-
ção ribeirinha bastante expressiva, incluindo a ci-
dade de Viseu, sede do município homônimo.

Em Face do exposto, torna-se urgente o controle
do uso do Hg em toda a região, tendo-se especial
cuidado quanto aos rejeitos lançados nas drena-
gens mais importantes.

Os produtores e compradores de ouro devem
ser orientados para não “queimar” o amálgama em
locais abertos, sem utilização de equipamentos de
proteção adequados (máscaras, luvas, capelas,
retortas etc.), com o objetivo de minimizar os efeitos
poluidores. A emissão de Hg para a atmosfera, sem
utilização de um eficiente sistema de condensação
e filtragem dos gases efluentes, é a principal fonte
de poluição mercurial.
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