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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DOS IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS PELA
GARIMPAGEM DE OURO EM ALTA FLORESTA/MT
J. E. B. MACHADO'. L. H. FARID 1
O presente trabalho descreve as etapas de campo assim como os resultados obtidos no diagn6stico dos impactos ambientais gerados pelo garimpo. A mineralização aurífera em Alta
Floresta/MT, está associada b coberturas aluvio-coluvionues e a atividade garimpeira se
concentra principalmente em garimpos por dragas no rio Teles Pires e em seus afluentes secundários.
A recuperação do ouro é comprometida pela falta de dados sobre o minério e pelas irregularidades nos parâmetros operacionais do beneficiamento (taxa de alimentação, diluição,
granulometria etc).
O assoreamento promovido pelas dragas, resulta da incorporação de grande quantidade de
s61idos às drenagens.
Não sio utilizados, na maioria das vezes, nenhum tipo de equipamento de proteção ambiental ou individual durante as etapas em que se utiliza o mercúrio (am<~lgamação e queima),
resultando em contamin<~ção dos materi<~is rejeitados dur<~nte o processo.
PRELIMINARY DIAGNOSTIC OF ENVIRONMENTAL IMPACTS C~USED BY GOLO
PROSPECTING (GARIMPOS) lN ALTA FLORESTA/MT
The gold miner<~lizations in Alto~ Florest<~/MT, is usoci<~ted with alluvial deposits aver<~ges and
the mining activities in Teles Pires river and his secundaries affluents are done by draes what
cause the rivers assoreament, because there are many solids partides from those activities.
ln these "garimpos" the gold recovery isn't good, because no exist informations about the ore
and the operational p011U1meter of beneficiation (feed rate, dilution, size p<~rticles distribution
etc). Normally no exist equipaments to protect the environment or the people during the
operations that use mercury (amalgamation and born). By away the tailings produced are
polluted with mercury.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho descreve as etapas de campo, assim como os resultados obtidos,
do diagnóstico dos impactos ambientais gerados pela garimpagem de ouro, na região de
Alta Floresta-MT.
No âmbito dos conhecimentos de Engenharia de Minas procurou-se qualificar as transformàções causadas pela. disposição dos rejeitos sólidos e por eventuais perdas de mercúrio
~etálico utilizado na. etapa de ama.lgama.ção. Os trabalhos de campo foram rea.lizados .
entre os meses de maio e junho de 1991.
O objetivo principal foi o de descrever em detalhes os processos produtivos utilizados
pelo garimpo e como ocorrem as interferências no meio ambiente.
Para. levantamento dos dados foram escolhidM a.lgumas áreas a.lvo (Figural) que fossem
representa.tivM dos tipos de garimpo, principalmente, quanto aos aspectos da lavra. e
deposição dos rejeitas. No caso da ama.lgamação, procurou-se quantificar a. relàção entre
ou~ de mercúrio metálico e ouro produzido, observando-se também os pontos possíveis
de emissão de mercúrio para. os compartimentos ambientais (sedimentos e atmosfera.).
TIPOLOGIA DOS DEPÓSITOS AURÍFEROS
A minera.lizàção aurífera. na área de estudo está associada. essencia.lmente às coberturas
a.luvio-coluviona.res as quais serão abordadas adiante segundo os métodos exploratórios
a.tua.lmente vigentes, ou seja, do tipo baizão (empregando desmonte hidráulico) e em rio
·
cauda.loso (através de balsas) (1 ).
A a.tivida.de garimpeira. nos canais dos rios caudalosos do norte matogrossense se faz
com a. utilizow;ão de dragas com mergulhadores, dragas escariantes e escarilanças. A
exploràção se concentra, norma.lmente, a. cerca de 1 a 3m sob o leito do rio. Os depósitos
sã.o a.luviona.res, portanto, secundários onde o ouro é concentrado por processos físicos,
sobretudo a partir da erosão e retra.ba.lhamento de rochas mineralizadas ou de outras
jazidas (2). Esses depósitos podem ser classificados em três tipos:
- de leito atjyo, estabelecidos no interior do cana.! a.tua.l do rio, condicionados por
obstáculos naturais (travessões, cachoeiras, corredeiras, curvas e meandros);
- de planície a.luvia.l, formados pela deposição da carga de materia.l em suspensão,
provocadas pela menor declividade e migração lateral de seu leito, com conseqüente
queda. na energia de transporte; e
.- de terraços, em níveis que correspondem aos antigos depósitos de leito a.tivo, interca.lados com argilas de inundação em meandros. abandonados e pa.leova.les (3).
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GARIMPOS OE BALSAS FLUTUANTES
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.. GARIMPOS OE BAIXÃO
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•

GARIMPO DE BAIXÀO
(MT-208)

FIGURA 1 - Mapa da localização dos garimpos de Baixi.o ·e das Balsas do ruo Teles.
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MÉTODOS DE LA\"RA
As principais áreas de atuação das balsas são os rios Teles Pires e Peixoto de Auvedo.
No local escolhido para este estudo. observou-se apenas a presença de balsas escariantes.
No rio Teles Pires. os limites de lavra para as balsas tlutuantes são dados por uma carapaça
ferruginosa- conglomerado formado de seixos (matriz) e. óxido de ferro (cimento) -que
·recobre o aluvião na parte superior e por uma rocha localmente denominada lagrese ou
lagre.sia na inferior. Com o deslocamento. frontal e lateral c.ia balsa o operador consegue
lavrar toda extensão da lente do aluvião.
Os garimpos do tipo baixào atuam em drena~~;ens de pequeno porte disseminados por
toda região do :Município de Alta Floresta. sendo comum as pistas de garimpo onde há
concentrações de uni.dades produtivas (pares de máquinas), ou seja vários garimpos em
um determinado ponto. Os limites vão desde o solo até a rocha, localmente denominada
de laje. o material é desmontado por blocos, sendo o volume função da altura..
Nos garimpos de baixão é necessário a utilização de desmonte hidráulico (bico-jato) e
draga para a alimentação da calha.. A captação de água para o desmonte é feita diretamente da drenagem. ou desta pa.ra um tanque e deste para a irente de lavra. A forte
pressão ocasionada no bico-jato desmonta o material empolpando-o. O mesmo monitor
que desagrega o material auxilia no transporte da polpa até a draga. Com o trabalho de
desmonte o monitor passa a trabalhar num nível topográfico mais baixo que a captação
de água, o que auxilia ainda mais na pressão do esguicho. O conjunto de draga e motor
estacionário fica montado sobre um pranchão de madeira sustentado por barrris de 200
litros; a finalidade é a flutuabilidade do conjunto, caso a frente de lavra encha-se de água,
e a facilidade de transporte (Figura 2).
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FIGURA 2 - Desenho esquemático do garimpo de baizão apresentando a. captação di!
água., desmonte hidráulico, dragagem, concentração e dispersão dos rejeitos
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Nas balsas flutuantes a frente de lavra situa-se no leito do rio, tornando o método de
lavra mais simples operacionalmente (apenas uma pessoa comanda a operação), contudo
mais difícil pelo fato do material desmontado estar submerso (depende-se da experiência.
de cada operador).
As balsas flutuantes são, basicamente, estruturas de madeira apoiadas sobre um assoalho e sustentados por 2 flutuadores de metaL As balsas têm usualmente dimensões de
14 x 8 x 5m (comprimento, largura e altura) sendo que as calhas ocupam, lado a lado,
a parte da frente e a estrutura de á.ncoragem a parte posterior. No centro, localiza-se
draga e motor- que fornece movimento a primeira e a balsa - . nas laterais encontram-se
banheiro, cozinha, depósito/ferramentas, e um acesso para o segundo andar. Na parte de
cima estão quartos e às vezes uma pequena área (Figura 3).

FIGURA 3 - Desenho esquemático das instalações de uma balsa com draga escariante
e detalhes da concentração.
METODOLOGIA
Metodologia. de amostragem
Foram realizadas cerca de 20 amostragens de diluição de polpa. da. alimentação e rejeito
para cada garimpo visitado, sendo que, para estas,. não foi rigorosamente observado um
intervalo de tempo.
·
As amostras da alimentação e rejeito de calha foram coletadas simultaneamente através
de bacias e transferidas para recipientes de grande volume (70 litros). Após a integração,
as amostras foram tloculadas em meio ácido, a fase líquida drenada., a. fase sólida. acondicionada em sacos plásticos e estes lacrados.
2

Abacazi é uma broca ~!ativa utilizada para rompimento da carapaça ferruginosa protetora do aluvaao.
.
··
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As amostras de alimentação e rejeito das balsas flutuantes, após análise granulométrlca,
foram integradas para análise química. Para a análise de mercúrio do material alimentado,
todos os garimpos tiveram as faixas granulométricas integradas percentualmente de modo'.
·
a obter-se uma alíquota única para o laboratório.
Em relação às amostras de concentrado de calha e rejeito de amalgamação, foram;
colhidas em quantidades pequenas e em pontos diversos do tanque de deposição do ma:·
teria! deapeacado. Após a amalgamação, procede-se a uma limpeza do material, 8endo·
o rejeito constituído por transbordo. Este foi coletado em intervalos de 30 segundos em'
· sacos plásticos, decantado naturalmente, o sobrenadante extraído e a fase sólida integrada
à. amostra. Igualmente estes materiais foram acondicionados em sacos plásticos e estes
lacrados.
Uma vez que não haja conhecimentos mais profundos sobre um minério aurífero a se
estudar, aa amostragens devem compreender uma grande massa de material. Devido as
dificuldades de obtenção desta quantidade de massa, optou-se por uma amostragem ma.is
seletiva., da. qual pretende-se a melhor representatividade possível.
Metodologia de preparação de amostras
No laboratório de campo em Alta Floresta, as amostras de concentrado de calha e
rejeito de amalga.mação sofreram secagem à temperatura ambiente em recipiente plástico
ou de metal. Procedeu-se à. pesagem, acondicionamento em sacos plástico e estes lacrados.
As amostras da alimentação e do rejeito de calha foram classificadas por via úmida
manualmente. As malhas utilizadas para. o peneiramento de materiais do garimpo de
baizão foram de 5,66; 0,589 e 0,104mm enquanto que para balsas flutuantes apenas 0,589
e 0,104mm pois estas são previamente classificadas em peneiras estáticas com 1/4"' de
diâmetro. Procedeu-se .à. pesagem, acondicionamento em sacos plásticos e estes lacrados.
Metodologia analítica
No CETEM, cada. uma. das amostras foi homogeneizada em pilha alongada e desta
retirou-se uma alíquota de aproximadamente lOOg. Estas alíquotas sofreram cominuiÇão,
em moinhos de disco, até 0,104mm. A fraçã.o 5,66mm não foi enviada. para análise quírruca,
ficando em arquivo.
As amostras, quando da. cominuição, foram separadas em três grupos: para análise de
ouro, mercúrio e ouro/mercúrio, e os lotes enviados separadamente. Deste modo, através
da limpeza efetuada no moinho entre uma amostra e outra, procurou-se minimizar a
contaminação entre amostras.

As análise de ouro foram feitas pelo método fire-usoy e todas as análi~e~ através de
espectrofotometria por absorção atómica..
CARACTERIZAÇÃO DOS MÉTODOS DE BENEFICIAMENTO
O beneficiamento realizado em ·ambos os garimpos é similar (concentração em calha.
inclinada) diferenciando-se em termos de produção, capacidade dos equipamentos e granulometria do material processado.
· ·
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As calhu concentradoras são equipamentos simples, de fácil construção e baixOs custos
de investimento/manutenção. Fabricados gera.lmente em madeira. e inclinados no sentido
do seu comprimento, sendo que a.· polpa. de minério é alimentada. na. parte mais alta. e
desce por gravidade. O a.saoa.lho da. ca.lha. é dotado de carpetes removíveis, presos através
de ripu de madeira, no qual o ouro se concentra.. Estas ripas de madeira. (tali8cas),
servem também como rifles de concentração. Em alguns cuoa estu ripu podem aparecer
associadas a telu de polímeros ou metal entrelaçados, dispostos sobre o carpete. Estas
telu podem, pOr vezes, substituir u ripas de madeira (4).
Nos garimpos de baixão, as dimensões (comprimento, largura e altura) das calhas
variam desde 1,30 x 0,70 x 0,15 até 2,45 x 1,10 x 0,25m. É comum a presença de 2 lances
de calha para o ben~ficiamento. Neste caso a calha superior é ligeiramente menor que a
inferior. A inclinação das calhas dos garimpos de bai:rõo pode chegar até 14° sendo mais
usui.l 7°. Alguns garimpos utilizam um tambor antes da entrada do material na. calha;
são os chamados "'paraquedai'", com a função de quebrar a. velocidade de fluxo da polpa
e concentrar partículas de ouro com granulometria. mAis grossa.. As tcli8cas de madeira.
são colocadas em espaços de 15 a. 50cm entre si.
Nu balsas, a draga alimenta sempre um par de calhas de dimensões bem maiores: 4,30
x 3,15 x 0,20 até 5,30 x 3,30 x 0,30m. A inclinação das calhas pode chegar até 7°, sendo
o maia usual 5°. A alimentação pode ser distribuída para. ambas aá calhas através de
· divisão na tubulação, ou atr&vés de anteparo a.o final da linha de recalque da draga. As
ta.liaca.s de madeira são coloca.du em esp&ços de 70cm &ntre si. Devido a grande largura.
da ca.lha aparecem 1 ou 2 taliaca.s no sentido do comprimento.
Garimpos de baizão
O material que compõe a alimentação é lavrado desde o nível do ~lo até o limite
de profundidade de 5 a 8m aproximadamente. Sua composição. é de' um solo de cor
avermelhada até branco que recobre a camada. composta por cascalhos.
Segundo os garimpeiros é na. faixa de cascalho que estão as maiores concentrações de
ouro. A gra.nulometria do material alirr.enta.do é de até 50,8mm e em ·alguns garimpos
separa-se o material consolidado e não desmontado para moagem e posterior beneficia·
mento.
A diluição da polpa de alimentação medida de campo, pode variar até 60% de sólidos
em peso com uma média de 30%. Forun analisadas 4 faixas granulométricas: + 5,66; +
0,589; + 0,104 e· 0,104mm. Os percentuais encontrados aio apresentados no Tabela. I.
Em um único aarimpo observou-se a presença de material primário associado a veio de
qnruo e que ocorre em profundidade. Nesse caso o primtirio ' estocado em separado e sofre
uma moaaem em moinho de martelos, sendo concentrado em calha separada. Cabe observar,
que esse material apresentou alto teor de ouro (30.2ppm) em 11ma amostraaem realizada na
alimentaçio, mas, nio H conhece a extensão da ocorrência.
3

Paraquuu é a denominaçcio que se dá a um tambor ou c:uizca colocodo• no
ponto de alimentação e que •erve para a quebra de turbulinctca
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TABELA I - Distribuição granulométrica da alimentação .

FAIXA
GRANULOMéTRICA (mil")
+ 5,66
• 5,66; + 0,589
• 0,589 + 0,104
• 0,104

ALIMENTAÇÃO (%)
MIN MÁX M~DIA
6,9
21,6
12,4

43,2
66,2
39,6

10,7

17.3

23,9
39,5
22,8
13,8

Nos demais garimpos de baizão visitados foram amostrados a alimentaçio e o rejeito das
calhas concentradoras apresentando valores relativamente baixos para teores de ouro (Ta bela
11) e, como é característica de aluvi&es, com a maioria do ouro retido acima de 0,104mm
(Tabela III).
TABELA 11 • Teor de ouro na alimentação e rejeito das calhas.

GARIMPOS ALIMENTAÇÃO
DE BAIXÃO .
(ppm Au)
A

0,29

8

0,44
0,37

c

TABELA III -

Distribui~o

REJEITO
(ppm Au)
0,09
1,31
0,20

de ouro por faixas granulométricas da alimentaçio das calhas.

FAIXA GRANUALIMENTAÇÃO(% Au)
Mt:.TRICA (mm) GARIMPO A GARIMPO B GARIMPO C

+ 0,589
- 0,589 + 0,104
- 0,104

11,6

43,1

63,6

35,4

48,1
5,2

24,8

21,6

46,7

G.impos de balsas
O material que compõe a alimentação das balsas são os aluviões ativoa do leito do . rio
Teles Pires. O material dr•gado recebe uma classificação, dada pelos oper•dor• segundo
sua color•ção. São cinco 01 tipos de mateml: br•nco, amarelo, creme, marrom-esverdeado e
· verde. Segundo os operadores, 01 materiais ainarelo e creme sio 01 mais ricoe em ouro.
O material. de alimentação das balus 10fre classificação granulométrica em peneiras de
6,3S.mm, sendo o material superior di$Cittado diretamente no leito do rio.
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O rejeito do beneficiamento é descarregado no leito do no pro2(1mo ao meio da balsa.
Como a sucção da draga estí situada abaixo, após este ponto parte do material grosseiro, que
decanta rapidamente, é novamente succionado para o beneficiamento. Das balsas .visitadas
apenas uma delas tem a entrada de sucção posicionada a frente do ponto de descarte de
rejeitos, próximo ao sistema de ancoragem.
A diluição de polpa nas balsas vai de 5 até 31,5% de sólidos em peso com uma média de
10,8%. Foram analisadas 3 faixas granulométricas: + 0,589; + 0,104 e- 0,104mm. Os retidos
em cada faixa têm seus valores apresentados no Tabela IV.

TABELA IV - Distribuição granulométrica da alimentação.

FAIXA
GRANULOMÉTRICA (#)

+ 0,589
- 0,589; + 0,104
- 0,104
Os baixos teores de ouro encontrados na alimentação dos garimpos em balsas flutuantes
são equivalentes aos de baizão (Tabela V).
TABELA V· Teor de ouro na alimentação, rejeito e concentrado das calhas.
GARIMPOS EM
BALSAS
FLUTUANTES

ALIMENTAÇÃO
(ppm Au)

E
F
G
H

0,20
0,06
1,00
3,70

REJEITO CONCENTRADO
(ppm Au)
(ppm Au)
0,33
0,17
0,75
0,25

68,00
1.050,00
1.640,00

O que se pode observar nas amostragens de produtos da usina de concentração dos garimpos
' que pela ocorrência de efeito pepita• e da operação sem controle dos parimetros como
diluição (% de sólidos na polpa), taxa de sólidos alimentada, teor de ouro na alimentação e
granulometria torna-se inviável qualquer cálculo cujo objetivo ~eja o balanço metalúrgico do
ouro na instalação.
AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE AMALGAMAÇÃO
..

Durante a fase de campo, pode-se acompanhar detalhadamente as etapas de amalgamaçio
efetuadas em alguns garimpos de baizõo e em balsas flutuantes-do Rio' Teles Pires. Observa-se,
nos aarimpos visitados, o pouco cuidado no manuseio do merc~rio - nas fases de amalgamaçio
e na queima do amálgama :.. e também na contenção dos reje!tel!_contaminados.
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A polpa de mmeno é concentrada nos carpetes e obstáculos da calha e o tempo de
despescagems varia com a capacidade do equipamento. Dependendo do material, o garimpeiro
de baixão faz a despescagem em torno de 7 a 12 dias, sendo que o usual é que isso ocorra
após o desmonte de um bloco médio de 4 x 10 x 10 (altura, comprimento e largura). Nos
garimpos que utilizam paraquedu o material concentrado é despescado em intervalos menores
(2 ou 3 vezes entre a despescagem dos carpetes). Nas balsas o tempo é de 1 dia par;a cada
despescagem (de 18 a 20 horas efetivamente trabalhadas), sendo que em alguns casos a última
faixa de carpetes só é despescada ao final de 30 dias.
Nos garimpos de baizào o método de amalgamação é semelhante ao utilizado em balsas
flutuantes, diferindo principalmente, por ser totalmente manual. Após a retirada, o concentrado é misturado com o mercúrio metálico em tambores e transferido para S:eparação em
batéias ou cuias. A separação do amálgama e excesso de mercúrio adicionado é executada, na
maioria das vezes, em drenagens naturais ou barragens de captação de água para desmonte
hidráulico. Isto explica a contaminação encontrada no material alimentado na calha de um
dos garimpos (1,24ppm Hg) que usava a mesm• barragem para am•lg•m•ção e captação de
água.
Foram observados casos de garimpos que adicionam mercúrio nos fervedouro;> com intençlo de promover, previ•mente, a amalg•maçio. Eventualmente, o mercúrio pode ser adicionado na própria calha de concentração. Esse procedimento não foi observado em campo,
sendo conhecido através de informações verbais dos garimpeiros.

A filtragem do mercúrio adicionado em excesso é feita em pedaços de tecido de algodão
e o filtrado pode ser reutilizado nas próximas operações de amalgamação. Usa-se limpar o
mercúrio com auxOio de sabão em p6 ou detergente, após algumas recidagens no processo de
amalgamação, com o objetivo de melhorar a recuperação. Nos garimpos de baizão visitados a
queima do amálgama era executada ao ar livre, sem uso de qualquer equipamento de proteção
ambiental ou ocupacional. O processo de a malga mação em garimpos de bai:tão é representado
esquemáticamente na Figura 4.
4

Efeito pepita é a interferência que a distribuição heterogénea do ouro grosseiro
provoca nu análises químicu, Para contornar esse efeito seria necessário
coletar uma amostra de volume muito maior que a usual para os métodos de
análise laboratorial.

5 Despencagem

é a denominação tlada, localmente, ti operação de retirada do
concentrado contidos no paraquedu, nos carpetes e na própria calha.

8

Fervedouro é uma espécie de recipiente em meia cana onde é adicionado o
mercúrio no início da alimentação.

760

MERCÚRIO LÍOUIDO

TAMIIOR
JIMALGAMAÇÂO

o/

~g "L'""'" ®
~·

~
~-~-m

CUIA)

OURO QUEIMADO

FIGURA 4 •

Esquem~

de

QUEIMA AR LIVRE
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em guimpos de bo.izão.

Em três garimpos de b~lus flutu~ntes do Rio Teles Pires houve o ~companhamento sistemático (pesagem e descrição detalhada) da etapa de amalgamaçio. Nesse acompanhamento
procurou-se quantificar a entrada, saída para o meio ambiente e eventual reciclagem do
mercúrio durante o processo. Em outras balsas não foi possível esse ~companhamento e
obteve-se apenas a descriçio verbal da operação. Através das informações obtidas pode-se
fazer as seguintes observações:
• a relação entre mercúrio met41ico e concentrado gravítico ficaram entre 1:400 e 1:100
aproximadamente;
• o descarte dos rejeitas contaminados - e teor variando de 5 a 134ppm Hg - provenientes
da amalg~mação não possuem, nenhum controle, sendo· lançados diretamente na calha
do rio; .
• o mercúrio obtido na etapa de filtragem representa, em média, 80% do utilizado inicialmente;
• a relação entre o ouro produzido pelos trh sarimpos e ~ mercúrio perdido para o meio
ambiente foram de 1:1,32, 1:1,45 e 1:1,47.
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O processo de ilmalgamaçio em balsas é apreSentado esquemíticamente na Figura 5.

MERCÚRIO

LIMPEZA 00 CARPETE
IDeapucoveml

QUEIMA AO AR LI'JRE
OU RETORTAGEM

AMÁLGAMA

~-

OURO QUEIMADO

FIGURA 5 • Esquema de amalgamação em garimpos de balsas flutuantes .
.Os locais de operação das balsas flutuantes sio caracteriudos por grande aglomeração e por
operações sucessivas ao longo dos anos. Esta situação provoca a contaminação acentuada dos
sedimentos de fundo destes locais, o que se pode comprovar pela contaminação de mercúrio
encontrada na amostragem de alimentação e concentrado de calha das balsas (Tabela VI).
TABELA VI· Concentração de mercúrio dosado em balsas flutuantes.
GARIMPOS EM

BALSAS
FLUTUANTES
E

F

o
H

ALIMENTAÇÁO
(ppm Ha)
0,41
2,34
0,42
0,64

CONCENTRADO
(ppm Ha)

REJEITO DE
AMALGAMAÇÃO (ppm R&)

.•
5,211

21,00
16,40

4,911
89,&0
174,84
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Emissão de mercúrio para o me1o amo1ente
Durante as observacõe's e medidas feitas. em garimpos de baixão e em balsas flutuantes do
Rio Teles Pires, verificou-se que não existem. na maioria das vezes, cuidados com o controle da
emissão de mercúrio para o meio ambiente. tanto para o compartimento atmosférico (durante
a queima) quanto para as drenagens (através dos sedimentos). A exposição dos operadores
durante a queima de am~lgama, por sua vez, é total. não sendo habitual o uso de retortas
e também há inadequação do local onde se processam sitemáticas operações de queima,
chegando a serem utilizados para tal fogões da cozinha do garimpo.
Em um único caso observou-se que, o material contaminado, rejeitado e proveniente da
amalgamação, foi acondicionado em sacos plásticos com a intenção de evitar o descarte direto
na drenagem. Esta seria uma medida eficaz para o caso das balsas flutuantes mas, pelo que se
constatou, necessita de maior ·divulgaç:ão pela cooperativa que iniciou esse processo. Deve-se
observar ainda que essa medida torna-se ineficaz desde que não sejam 'tomadas providências
para evitar a saída de sólidos por transbordo durante a fase de separação do amálgama. Em
análise de laboratório, estes sólidos carreados por transbordo apresentaram teor de 5ppm de
mercúrio e eram diretamente descartados no rio.
As operações de amalgamação que foram acompanhadas apresentaram quantidades relativamente pequenas de mercúrio adicionado para a massa de conê'entrado obtida (1:400 à 1:100
quando o usual é entre 1:50 à 1:20). Isto claramente implica em menor eficiência da amalgamação, o que se comprova durante o acompanhamento de uma segunda etapa executada
sobre o rejeito da primeira e que obteve ainda recuperação significativa de ouro. Essa segunda
operação se constituiu em uma amalgamição executada de forma pouco convencional ou pelo
menos curiosa, pois o merc4rio foi adicionado ao rejeito seco e a separação feita através da
ação do ar, por meio de sopros e abanos. O que se deve observar é que a nível ambiental
o importante é o contrGlle das emissões de mercúrio, quer seja na fase da queima ou por
arraste nos rejeites sólidos e líquidos. nunca à quantidade de mercúrio inicial pois esta deve
corresponder, isto sim, à eficiência do processo de amalgamaç:ão.
Quanto a adição de mercúrio na etapa de concentração, deve-se ressaltar que ·consiste
em procedimento totalmente ineficaz quanto ao processo de amalgamaç:ão - a 'eficiência está
relacionada com a proporÇão de mercúrio/concentrado e com o tempo de contato da misturae de alto risco ambiental por permitir a contaminação de praticamente todo o rejeito primário.
Outro ponto a se considerar é que, por não existirem formas de contenção desses rejeitos sólidos
primários, es.s a contaminação é seguida de grande dispersão do mercúrio pelo ambiente, por
estes depósitos de rejeitos contaminados estarem intimamente associados às drenagens.
Nos garimpos de baizão ou de balsas flutuantes um grande fator de dispersão de mercúrio
para o meio ambiente é a etapa da queima do amálgiilma sem o uso de retortas pois, este
após a volatilização, pode atingir através da atmosfera grandes extensões inclusive aquelas
... uja iníluência Jo 11.arirnpo .; inóir~,a.
Com relação à proporção de mercúrio emitido durante a ·etapa de queima de amálgama,
esta atinge entre 70 e 75% do mercúrio perdido para o ambiente. As outras perdas se devem
a contaminação dos rejeites sólidos (20 à 25%) e na purificação em casas compradoras (0,5 à
5%).
.
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AVALIAÇÃO DOS REJEITOS SÓLIDOS- DISPOSIÇÃO, DISPERSÃO E ASSOREAMENTO

Os garimpos de ouro da região de Alta Floresta possuem, como exposto anteriormente, a
característica de trabalharem com a lavra de aluviões situados em drenagens ou próximo destas
(ativos ou inativos). A forma de descarte dos rejeitas do processo de concentração é, no caso
das balsas flutuantes, di reta nos rios ou podendo atingir as drenagens, no caso dos garimpos de
ba&zão. Procurou-se através de informações, estabelecer-se uma prévia quantificação desses
sólidos que assoream e causam transformações nas características físicas e químicas destas
drenagens.

Assoreamento pela garimpagem do leito de drenagens por balsas flutuantes

.Após o beneficiamento do material de aluvião, o rejeito de concentração é lançado diretamente no curso d'igua. O deslocamento lateral das balsas ·em sua atividade de extração,
promove o revolvimento de material por toda a extensão de uma seção transversal do rio.
Considerando-se a maior velocidade do fluxo de água no centro, e que esta diminui em
direçio ~s margens, a quantidade de material que se deposita nas laterais dos rios é consequentemente maior. Esta deposição diferenciada, devido às características próprias das
drenagens, promove o assoreamento, que em primeiro momento, muda o contorno natural da
calha do rio e influi na capacidade e competência de transporte de sólidos em suspensão.

As balsas denominadas escarilançu lavram materiais situados for<~ do leito do rio, promovendo um desmonte meânico. das margens. Isto ocuion<~ a formação de remansos no
local da frente de l<~vra, ficando as m<~rgens e vizinhanças expostas, sem a cobertura vegetal
inicial. Os rejeitos deste processo <~cumulam-se em bancos nas laterais do rio, aparecendo
quando o nível da igua é baixo e recebem localmente <1 denominação de arroto.
Para analisar o efeito do assoreamento na calha de uma drenagem, deve-se considerar
su<1 capacidade e competência de transporte. Capacidade refere-se a quantidade de massa
sólida em suspensão (mg/1) que uma drenagem pode transportar em função de sua vazão e a
competência, ao tamanho do sólido transportado em função da energia cinética da água.
A velocidade do fluxo aliada a existência de obstáculos - ilhas, àfloramentos rochosos,
curvas, etc-, que originam descontinuidades no escoamento da.água, são f.atores que provocam
o aparecimento de turbulências e ao regime turbulento está associado variações de velocidade
do fluxo (5).
Com o aumento da energia cinética ocorre o aumento da competência de transporte da
drenagem ocasionando os processos de erosão. Por sua vez, a perda de velocidade dá origem
ao assoreamento pela diminuição da competência.
Com a dragagem, por sucção do leito do rio, a configuração da calha é continuamente
alterada, originando reentrincias no assoalho. Comparativamente, estas reentrincias seriam
rugosidades macroscópicas que provocam perturbações na dinimica do fluxo de água e novos
pontos de assoreamento ou '!rosio (5).
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DISCUSSÃO DOS RESULTA DOS

As análises químicas revelaram teores. de mercúrio nas amostras de alimentação de calhas
concentradoras (0,41 a 2,34ppm ). Os fatores , possivelmente, responsáveis por tal dispersão
são a limpeza do material amalgamado em tanques de captação de água para desmonte
hidráulico, a utilização de equipamentos do processo (calha e fervedouro) como recipientes de
amalgamação, a queima de amálgama ao ar livre e o descarte do rejeito de amalgamaç:ão feito
de forma aleatória ( bai.xào) e diretamente na drenagem (balsa flutuante) .
As anál ises de ouro, tanto por faixas como por integração . de alimentação e rejeito de
calha concentradora, demonstraram irregularidades de teores- chegando o rejeito apresentar
em análise química mais ouro que a alimentação - ficando, portanto, inviável a montagem
de um bala[,I ÇO metalúrgico. Os concentrados de calha (somente de balsas) apresentaram
teores entre 68 e 1640ppm demostrando uma relação direta com os respectivos valores de
~imentação e rejeito.
O beneficiamento possui fatores que comprometem a concentração gravítica, ou seja, alimentação descontínua e variável quantitativamente, alta variação na diluição da polpa e material de granulometria grosseira incompatível com o equipamento. As curvas granulométricas
percentuais de alimentação e rejeito estão bem próximas, quando levados em consideração a
média entre os garimpos estudados, demonstrando que a amostragem em relação a granulometria, apresentou boa resposta .
Para a diluição de polpa, levando-se em consideração a méd ia da amostragem , observouse números igualmente próximos para a alimentação e rejeito de calha em amostragem nos
diverso~ garimpos. Mesmo que os números sejam próximos. nota-se uma variação pequena
para granulometria e grande para diluição de polpa ao longo da operação. .Quandç há o
retorno do processo, após uma parada, a diluição da polpa e a velocidade de fluxo são' altas.
provocando um turbilhonainento na calha (ta/iscas ejou telas) o que pode promover um
arraste das partfculas de ouro já concentrados.
Toda lavra de um jazimento mineral requer previamente um planejamento, por mínimo que
seja, e no caso do garimpo de Alta Floresta esse planejamento não existe e é substituído por
parâmetros éonseguidos experimentalmente. Assim sendo o material pode eventualmente ser
lavrado e, condicionado a uma reconhecida ineficiência do equipamento de concentração, sofrer
novos repasse$. Essa operação de retomada do material já previamente beneficiado promove
maior dispersão dos rejeitos sólidos, recobrindo outras áreas, podendo chegar a inviabiliza r
novas frentes de lavra . A inexistência de qualquer controle na deposição dos rejeitos primários.
com teores de ouro ainda significativos, acarreta prejuízos econômicos, pela diluição destes
teores relativamente altos em rejeitos praticamente estéries e prejuízos ambientá is pela extensa
área coberta por esses rejeitos e conseqüente assoreamento das drenagens. Em relação as
balsas flutuantes o levantamento detalhado da emissão de rejeitas sólidos, da capacidade dos
equipamentos e das condições hidráulicas ~~~ drenagens podem levar a um prognóstico do
nível de assoreamento.
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CONCLUSÕES
. Os garimpos de Alta Floresta não possuem dados de pesquisa geológica, e seus depósitos
são lavrados aleatoriamente, segundo parâmetros de lavra conseguidos experimentalmente
na região, o que promove a lavra de depósitos de dimenssões e teores nem sempre viáveis
economicamente.
. A lavra. e conseqüente beneficiamento, sofre várias interrupções, fornecendo a alimentação um caráter descontínuo com larga variação na diluição de polpa e nível de produção
comprometendo a recuperação do ouro
. O assoreamento em ambos os tipos de garimpo é grande. As balsas flutuantes promovem
mudanças constantes no leito de rios e margens, alterando a dinâmica da água, elevando a taxa
de material s61ido em suspensão. Os garimpos de baixão lavram áreas próximas das drenagens
não protegendo as mesmas e ocasionando queda da vazão natural de água e mudanças no
curso natural (quando o a_ssoreamento atinge a drenagem) .
. Na maioria dos garimpos não são utilizados, atualmente, nenhum tipo de mecanismo ou
procedimento para proteção ambiental ou individual durante etapas em que se utiliza mercúrio
promovendo assim a contaminação ambiental com ampla dispersão através das drenagens e
pela via atmosférica, durante a queima do amálgama.
. O equipamento usado para concentração (calha) apresenta pouca eficiência quanto à ·
recuperação de ouro, devendo seu uso à grande facilidade de deslocamento, exigida pela
dinâmica dos garimpos de aluvião .
. Deve-se consorciar à concentração gravÍtica, uma prévia classificação granulométrica, o
que já é usual em balsas, descartando a fração grosseira (representada por seixos transportados
durante a formação aluvionar) e que é, devido ao tamanho, incompatlvel com a concentração
gravÍtica .
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