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RESUMO
Durante as décadas de 70 e 80 o Estado de Rondônia sofreu uma forte imigração devido ao
ouro aluvionar, encontrado na calha do rio Madeira, em grandes quantidades. Durante o
processo de extração do ouro grandes quantidades de mercúrio foram lançadas no meio
ambiente. Soma-se a isso, o enriquecimento de Hg ao longo dos tempos nos solos
Amazônicos e que a partir dos anos 80 passou-se a utilizar e ocupar esse solo
desordenadamente. Devido a estes fatos históricos, os estudos sobre o mercúrio, no meio
ambiente e seus efeitos tóxicos, vêm sendo estudados há mais de 20 anos por vários
pesquisadores na bacia hidrográfica do rio Madeira. Portanto, o presente trabalho tem como
objetivo geral avaliar a distribuição espacial do mercúrio em solos de áreas ripárias do rio
Madeira na bacia hidrográfica do rio Madeira do Estado de Rondônia. A área de estudo
compreende o trecho ao entorno do rio Madeira desde o Distrito de Abunã até o limite do
Estado de Rondônia com o Estado do Amazonas, próximo ao Distrito de Calama. Para a
realização deste trabalho foi reunido dados de solo da bacia hidrográfica do rio Madeira, do
Laboratório de Biogeoquímica Ambiental Wolfgang C. Pfeiffer, e elaborado um banco de
dados georreferenciado. Os dados foram inseridos no programa ArcGis 9 (um total de 49
amostras) separando-os em margem direita (24 amostras) e margem esquerda (25 amostras),
para a realização da análise espacial dos dados. Primeiramente, foi feito uma análise
descritiva dos dados a qual revelou que todos os tipos de solos apresentaram valores
superiores ao preconizado pela CETESB (2005) como Valor de Referência de Qualidade
(0,05 mgHg.kg-1), porém todos estão abaixo do Valor de Prevenção (0,50 mgHg.kg-1). Além
disso, estes valores estão todos dentro do intervalo da média global para mercúrio na crosta
terrestre (0,05-0,10 mgHg.kg-1) apresentados por Fadini & Jardim (2001). Posteriormente, foi
realisada a análise da distribuição normal a qual foi significativamente normal. Desta forma,
pode-se realizar a análise da variância (ANOVA) a qual não identificou diferança estatística
entre os tipos de solos analisados. Para a modelagem espacial foi realizada a Krigagem
Indicativa onde foi atribuído, para a análise variográfica, um nível de corte de 0,0751
mgHg.kg-1 para a margem esquerda e para a margem direita 0,0865 mgHg.kg-1 para os valores
que os excedam. O teste de homocedasticidade indicou que o tipo de solo não influencia na
concentração de Hg no solo. A modelagem espacial indicou que nas áreas próximas aos
centros urbanos as concentrações de Hg são mais elevadas (cerca de 50 a 100 % de
probabilidade de estar superior ao nível de corte de 0,0865 mgHg.kg-1), provavelmente este
fator está ligado à disposição incorreta de produtos que contém Hg em sua composição e a
manutenção de balsas de garimpo em suas margens. Além dessa observação, outro fator foi
apontado pela análise espacial: a altitude. Próximo a Cachoeira de Jirau existe o Morro Três
Irmãos, este local apresentou uma probabilidade de mais de 50% de chance de encontrar
valores de Hg, em seus solos, que excedam o nível de corte de 0,0751 mg.kg-1 de Hg. Dessa
forma, pode-se dizer que a altitude e a proximidade dos centros urbanos são fatores que
contribuem para o aumento das concentrações de Hg nos solos de áreas ripária da bacia
hidrográfica do rio Madeira.

Palavras-chave: Contaminação ambiental, Modelagem, Solos.
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ABSTRACT
During the 70's and 80's the Rondônia state had a strong immigration due to the alluvial gold
found in the Madeira river waterway in large quantities. During the gold mining large
amounts of mercury was released into the environment. Because of this historical fact, studies
on mercury in the environment and its toxic effects have been studied for over 20 years by
several researchers at the Madeira river hydrographic basin. Therefore, this study aims to
evaluate the overall spatial distribution of mercury in Madeira river bank soils at the Madeira
river hydrographic basin at Rondônia State. The study area comprises the stretch around the
Madeira river from the Abunã District to the limits of the Rondônia State with the Amazonas
State, near the Calama district. To carry out this work was collected soil data of the Madeira
river hydrographic basin, of the Laboratório de Biogeoquímica Ambiental Wolfgang
C. Pfeiffer, and elaborate a georeferenced database. Data were entered into the program
ArcGis 9 (a total of 49 samples) separating them in the right margin (24 samples) and left
margin (25 samples) for the spatial analysis of the data. First, we made an exploratory
analysis data to verify the normal distribution. Data from the right bank of the Madeira river
had a normal distribution, but data on the left bank of Madeira river had non-normal
distribution. Was performed analysis of variance (ANOVA) which did not identify difference
between statistical data analysis. Because of the data from the left bank do not have normal
distribution and the data were adjusted better, was chose the geostatistic technique, indicator
kriging. For the analysis variography was assigned a cutoff level of 0.0751 mg.kg-1 of Hg to
the left bank and right bank 0.0865 mgHg.kg-1 to the values that exceed. The
homoscedasticity test indicated that the soil type does not influence the Hg concentration in
the soil. The geostatistical analysis indicated that in areas close to the urban centers, they have
in their soils, higher Hg concentrations, probably this factor is related to the improper disposal
of products containing mercury in its composition and maintenance of mining barges along its
bank. Beyond these observations, another factor has been appointed by spatial analysis: the
altitude. Near the Jirau’s Waterfall exist the Three Brother Hill, this place had a probability
more than 50% of chance of finding Hg values in their soils, exceeding the cutoff level of
0,0751 mgHg.kg-1. Thus, we can say that the altitude and proximity to urban centers are
factors that contribute to increased Hg concentrations in the soils of the Madeira river basin.

Keywords: Mercury, Soil, Geostatistics, Indicator Kriging.
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APRESENTAÇÃO
No período de 1972 a 1974 o governo brasileiro visava expandir a economia brasileira
através do estabelecimento de novos centros de desenvolvimento regional na tentativa de criar
condições necessárias para acelerar o crescimento econômico do país. O estabelecimento de
centros de desenvolvimento regionais exigia a ocupação das áreas fronteiriças, até então
consideradas um vazio demográfico, regida pela política de integração nacional nortesul/leste-oeste. Essa política consolidou-se no período de 1975 a 1979 com o investimento de
recursos financeiros para a construção de obras de infraestrutura tanto social, quanto
econômica. No fim da década de 80, especialmente após a abertura e asfaltamento da BR 364,
devido à construção desta obra (o que facilitou o acesso à nova região), um grande número de
migrantes vindos de diversas regiões do Brasil, estabeleceu-se em Rondônia. Porém, a
ocupação e exploração da nova terra não foi adequadamente estruturada e planejada,
resultando em sérios e, na maioria das vezes, evitáveis impactos ambientais e sociais
(RONDÔNIA, 2002).
Em meio a este quadro Sócio-Político-Ambiental, muitos destes migrantes vieram para
o Estado de Rondônia com a esperança de ganhar muito dinheiro, com a mineração do ouro
no rio Madeira, e voltar para sua terra de origem. Este tipo de colonização (colonização de
exploração) ocorrida em Rondônia trouxe riqueza para poucos e miséria para muitos. Além
disso, a região sofreu e ainda sofre diversos impactos ambientais resultantes desta política
governamental mal articulada. Desta forma, o monitoramento ambiental, em especial, na
bacia hidrográfica do rio Madeira é de grande importância para a tomada de decisão a cerca
do Desenvolvimento Sustentável de Rondônia.
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1.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1.1

O RIO MADEIRA
O rio Madeira recebe essa denominação a partir do encontro dos rios Beni e Mamoré

atingindo um comprimento total de, aproximadamente, 1425 km, até a sua foz (cerca de 50
km a montante da cidade de Itacoatiara-AM) na margem direita do Amazonas. Em território
brasileiro, praticamente, toda a área drenada pela bacia hidrográfica está situada na margem
direita do rio Madeira, sobrando na margem esquerda uma pequena faixa inferior a 100 km de
largura. Com isto, os principais rios que drenam para o rio Madeira estão situados na margem
direita, os quais são: Os rios Jaci-Paraná, Jamarí, Ji Paraná ou Machado e o rio Maiamirim,
sendo que, o rio Ji Paraná ou Machado é o mais longo do Estado, com um comprimento maior
de 500 km (RONDÔNIA, 2002).
A bacia hidrográfica do rio Madeira divide-se em alto Madeira e baixo Madeira. O
alto Madeira compreende o trecho desde a nascente (confluência do rio Beni e Mamoré) até
próximo a Porto Velho. Este trecho do rio Madeira compreende 332 km do Madeira e 28 km
do Mamoré com uma declividade média de 20 cm/km e é cortado por 18 corredeiras, o que o
torna não navegável. Porém, neste trecho, está sendo construída duas Usinas Hidréletricas,
uma na cachoeira de Santo Antônio a montante de Porto Velho cerca de 8 km e outra a
jusante da cachoeira de Jirau e a montante da Cachoeira de Santo Antônio, distando cerca de
100 km de Porto Velho. A construção destes dois empreendimentos tornará o alto Madeira
navegável até a Cachoeira Esperanza na Bolívia. O baixo Madeira estende-se a partir da
Cachoeira de Santo Antônio, a montante da cidade de Porto Velho até a sua foz, no Amazonas
(cerca de 1.090 km de extensão e um desnível de 19 m), apresentando uma declividade média
de 1,7 cm/km e não possui corredeiras, o que o torna navegável durante o ano todo
(RONDÔNIA, 2002).

1.2

O CICLO DO Hg NA AMAZÔNIA
O mercúrio é um elemento-traço de massa atômica 200,5 com gravidade específica de

13,6. Segundo Esteves (2011), os elementos-traço são os elementos químicos que ocorrem na
natureza, de um modo geral, em pequenas concentrações, não apresentando quantidades
superiores a 0,1% (1.000 mg.Kg-1). Este metal está naturalmente presente na desgaseificação de
rochas; solo; água; vulcões e nas atividades humanas, como a combustão de combustível fóssil.
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Estes fatores têm aumentado a quantidade de Hg na superfície da terra sendo considerado
atualmente um poluente de caráter global (MASON et al., 1994).

O ciclo global do Hg envolve diversos processos físicos, químicos e bioquímicos
extremamente complexos, e muitos, até então, indefinidos. A dispersão natural do Hg na
crosta terrestre ocorre através de sua evaporação, tanto dos corpos hídricos naturais e solos,
quanto das emanações vulcânicas (BASTOS, 2004). Além das formas naturais de dispersão
do Hg, o homem também exerce uma grande influência no ciclo global do mercúrio através
da queima de combustíveis fósseis, da eliminação incorreta de produtos que contenham
mercúrio, da queima de floresta e da amálgama de ouro, além de muitos outros meios de
dispersão deste metal (BASTOS, 2004). Sendo assim, o garimpo de ouro é considerado uma
das principais fontes antrópicas de contaminação, do meio ambiente, por Hg, porém esta
atividade humana não é responsável pelas altas concentrações de Hg nos solos amazônicos
(ROULET & LUCOTTE, 1995).
As altas concentrações de mercúrio encontradas nos solos amazônicos são em parte
por estes solos terem milhões de anos de idade e virem acumulando mercúrio gradualmente
por deposição atmosférica durante os últimos 30.000 anos como relatado por Lacerda et al.
(1999) e também devido à pedogênese ferralítica (OLIVEIRA et al., 2001) os solos de origem
ferralítica, como por exemplo, os solos lateríticos, possuem óxidos e hidróxidos de ferro que
têm grande afinidade com o Hg complexado com substâncias húmicas (ROULET &
LUCOTTE, 1995). Portanto, os solos lateríticos da Amazônia são importantes reservatórios
de mercúrio retardando, desta forma, a liberação deste elemento-traço no ambiente aquático
(OLIVEIRA et al., 2001) e uma vez no ambiente aquático este mercúrio pode ser rapidamente
biodisponibilizado.
Os solos amazônicos podem entrar em contato com a água por diversas formas,
naturalmente ou por influência antrópica. Uma das formas mais preocupante é a construção de
lagos artificiais, como por exemplo, a construção de usinas hidrelétricas. A construção destes
lagos cria uma camada anóxica no leito do reservatório sobre o solo permanentemente
inundado, além disso, o ambiente lêntico do reservatório deposita uma camada de matéria
orgânica em seu leito tornando este ambiente propício a metilação do mercúrio existente tanto
no horizonte orgânico sedimentado como no horizonte mineral do solo inundado. Segundo
Roulet e Lucotte (1995), a matéria orgânica da superfície do solo inundado possui
pouquíssimo mercúrio quando comparado com o horizonte mineral e a redução dos óxidos e
hidróxidos de Fe libera gradativamente o mercúrio deste horizonte para o ambiente aquático
entrando, desta forma, na cadeia alimentar. Segundo Fearnside (2005), a concentração de Hg
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aumenta dez vezes a cada elo da cadeia alimentar, desde plâncton até peixes e, por último, nas
pessoas que comem os peixes.
A presença do mercúrio no ambiente amazônico é marcante e independente do
homem, porém o homem pode alterar as condições ambientais prejudicando o meio ambiente.
Portanto os estudos prévios a cerca do Hg é de suma importância para a tomada de decisões
antes de realizar qualquer grande empreendimento na região amazônica.

1.3

O CICLO DO Hg EM RONDÔNIA
A existência de ouro nas terras de Rondônia é conhecida desde 1739 aonde foram

encontrados no rio Corumbiara. Porém apenas em 1979 alguns garimpeiros, atraídos pela
notícia de que o rio Madeira era rico em ouro, chegam a Abunã, área liberada pelo DNPM
para a garimpagem. Após Abunã, outras áreas foram exploradas por garimpeiros como:
Teotônio, Morrinhos, Caldeirão do Inferno, Araras, Penha e Chocolatal (TEIXEIRA &
FONSECA, 2002). Duas portarias do Ministério de Minas e Energia (Nos 1345 de 1979 e
1034 de 1980) delimitam a Reserva Garimpeira do rio Madeira, uma área de 192 km² ao
longo do rio Madeira que se estende desde a Cachoeira do Paredão em Guajará-Mirim até a
Cachoeira do Teotônio em Porto Velho (BASTOS, 2004), porém é comum encontrar balsas e
dragas de garimpo de ouro fora da Reserva Garimpeira do rio Madeira, com isto, a queima do
amalgama do garimpo de ouro é uma das principais formas antrópicas de dispersão
atmosférica do mercúrio na bacia hidrográfica do rio Madeira, juntamente com as queimadas
(BASTOS, 2004), as quais, devido às altas temperaturas, liberam o Hg depositado no solo
para a atmosfera.
Embora toda a região amazônica, a qual a bacia hidrográfica do rio Madeira está
inserida, possua naturalmente elevadas concentrações de Hg o homem pode agravar esta
situação acrescentando (garimpo de ouro) ou biodisponibilizando este metal no meio
ambiente. O uso do solo é uma das principais formas de remobilização e biodisponibilização
do Hg, exercendo grande influência na concentração deste metal principalmente nos corpos
aquáticos. A sua concentração nos sólidos em suspensão e na porção dissolvida aumenta
significativamente. Segundo Lacerda e Malm (2008), o desmatamento, para a agricultura e
pecuária, remobiliza o mercúrio do solo aumentando a concentração do Hg na água, tanto no
particulado em suspensão como na parte dissolvida, sendo este um dos processos
responsáveis pela manutenção dos elevados níveis de Hg no rio Madeira.
Outra forma de disponibilização do Hg no rio Madeira, porém recente, é a construção
de duas grandes usinas hidrelétricas; uma na Ilha do Padre, próximo a Cachoeira de Jirau
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(Usina Hidrelétrica de Jirau) e outra na Cachoeira de Santo Antônio (Usina Hidrelétrica de
Santo Antônio). A UHE de Jirau ainda não está na fase de enchimento, a qual é iniciada após
o recebimento da Licença de Operação (LO) cedida pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), porém o processo de construção da
usina cria uma grande área de desmatamento na margem do rio (Figura 01) o que pode
contribuir liberar o Hg, que durante anos foi acumulado e estocado pelo solo, para o meio
ambiente, tornando-o biodisponível. A UHE de Santo Antônio já possui a LO e o início do
enchimento do reservatório ocorreu no dia 15 de setembro de 2011 (SAESA, 2012). Com o
enchimento do reservatório espera-se observar o aumento das concentrações de Hg na biota,
devido às condições propícias, relatada por diversos pesquisadores (ROULET & LUCOTTE,
1995; FEARNSIDE 2005 e HYLANDER et al. 2006), que um lago artificial proporciona para
disponibilização deste elemento. Devido a estes fatores e ao histórico de garimo de ouro
ocorrido no rio Madeira, é de suma importância o monitoramento ambiental do Hg em toda
região drenada pelo rio Madeira.

Figura 01: Desmatamento causado pela construção da UHE de Santo Antônio.
Fonte: Google Earth acessado em 05-01-2012.
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1.4

O USO DA GEOESTATÍSTICA: KRIGAGEM
Krige, em 1951, trabalhando com dados de concentração de ouro, concluiu que

somente a variância das amostras seria insuficiente para explicar o fenômeno em questão.
Para explicá-lo seria necessário considerar a distância entre as observações e sua dependência
espacial, desta forma, surge o conceito de geoestatística. Matheron baseando-se nas
observações de Krige desenvolve a Teoria das Variáveis Regionalisadas, a qual é uma função
numérica com distribuição espacial, que varia de um ponto a outro com continuidade
aparente, sendo, esta teoria, a base da krigagem (CAMARGO, 1998).
A krigagem é um conjunto de técnicas de estimação e predição baseadas na
modelagem da estrutura de correlação espacial. Este conjunto de técnicas recebe este nome
em homenagem ao Daniel G. Krige, pioneiro na utilização de médias móveis para evitar a
superestimação de reservas em mineração (CAMARGO et al., 2004). Apesar de a krigagem
ter sido criada para a exploração de minérios, a sua grande eficiência de predição, tornou este
conjunto de ferramentas extremamente usadas em diversas áreas, tanto no Brasil como no
mundo. Na área ecológica e ambiental esta ferramenta geoestatística tem provado seu valor na
elaboração de mapas de probabilidade de concentração e risco de poluentes em diversas
matrizes.
Reis e colaboradores (2005), utilizando a técnica de krigagem, elaboraram mapas de
probabilidades de risco ao arsênio no solo de uma antiga mina localizada no norte de
Portugal. Kleinschmidt e colaboradores (2000), na República do Mali localizado na África
Ocidental, elaboraram um mapa de risco de malária. Ferreira e colaboradores (2000)
monitoraram a qualidade do ar de Lisboa durante um dia de trabalho. Carratala e
colaboradores (1998) caracterizaram a composição da chuva na costa oeste da Espanha.
Na Amazônia, Alcântara e colaboradores (2010), utilizando a krigagem, realizaram
uma análise de turbidez temporal e espacial de um lago de planície inundável próximo a
cidade de Óbidos no Estado do Pará. Queiroz e colaboradores (2008) caracterizaram o solo de
uma mina localizada no Distrito de Santana no Estado do Amapá. Sales e colaboradores
(2007) caracterizaram a biomassa no solo de Rondônia e sua proximidade. Almeida (2006)
estimou a probabilidade de concentração de matéria orgânica e mercúrio no sedimento do
lago Puruzinho no Estado do Amazonas. Galvão e colaboradores (2007) analisaram a
distribuição de elementos-traço no sedimento de fundo de um trecho do rio Madeira. Galvão
(2007) também analisou em dois períodos (águas baixas e águas altas) a carga de sólidos em
suspensão e sua concentração de diversos elementos-traço, na água do rio Madeira. Gomes
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(2005) estudando a dinâmica do rio Madeira, no período de vazante e no período de águas
altas, avaliou a carga de sólidos em suspensão e sua concentração de Hg.
A krigagem tornou-se amplamente utilizada pela comunidade científica mundial e,
além disso, é muito importante para a tomada de decisões facilitando o entendimento da
situação analisada. Portanto, devido a sua grande eficiência de predição, a facilidade de
interpretação dos dados estudados e a grande complexidade do ciclo biogeoquímico do Hg, o
uso desta ferramenta levanta informações preciosas para a elucidação da dinâmica do Hg no
meio ambiente.
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2.

OBJETIVOS
2.1. GERAL


Este estudo teve como objetivo avaliar espacialmente as concentrações de mercúrio
em solos de áreas ripárias do rio Madeira no Estado de Rondônia.

2.2. ESPECÍFICOS


Avaliar espacialmente os dados georreferenciados do banco de dados do Laboratório
de Biogeoquímica Ambiental Wolfgang C. Pfeiffer;



Elaborar um mapa temático de probabilidade da concentração de mercúrio em solos de
áreas ripárias do rio Madeira no Estado de Rondônia.
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2.

MATERIAIS E MÉTODOS

2.1

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

2.1.1 Área de estudo
A área de estudo compreende a bacia hidrográfica do rio Madeira a partir do Distrito
de Abunã (que faz fronteira com a Bolívia) ao Distrito de Calama (limite do Estado de
Rondônia com o Estado do Amazonas), como ilustrado na Figura 02. Esta área divide-se em
Alto Madeira e Médio Madeira. O Alto Madeira compreende a região desde a confluência do
rio Beni com o Mamoré (na fronteira com a Bolívia) até as proximidades da cachoeira de
Santo Antônio, uma área de aproximadamente 7037 Km² (RONDÔNIA, 2002). O Baixo
Madeira, trecho estudado, compreende a área próxima a cachoeira de Santo Antônio até o
Distrito de Calama (RONDÔNIA, 2002), uma área de aproximadamente 5735 Km² drenados
pelo rio Madeira (SEDAM, 2002).

Figura 02: Área de estudo com suas sub-divisões.
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2.1.2 Desenho amostral
As coletas foram realizadas em solos de áreas ripárias do rio Madeira nas limitações
do estado de Rondônia (Figura 03), compreendendo desde as proximidades do Distrito de
Abunã até as proximidades do Distrito de Calama, fronteira com o Estado do Amazonas.

Figura 03: Desenho amostral da área de estudo ilustrando a malha amostral.

2.2

PEDOLOGIA DA ÁREA DE ESTUDO

2.2.1 Latossolos

Os latossolos são os tipos de solos predominantes na área de estudo. Geralmente, são
bastante intemperizados, apresentando caolinita, gipisita, minerais amorfos e sesquióxidos de
ferro e alumínio. Além disso, muitos possuem boa drenagem e boa aeração, por outro lado,
apresentam baixa capacidade de retenção de umidade. Esta capacidade assemelha-se aos solos
arenosos, devido a sua estrutura, a qual é resultado da presença dos sesquióxidos que
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favorecem a junção das partículas de argila em agregados bastante estáveis e do tamanho dos
grãos de areia (RONDÔNIA, 2002).
O sistema brasileiro subdivide os latossolos em seis grupos, dos quais se pode destacar
como principais para a área de estudo: os Latossolos Amarelos e os Latossolos VermelhoAmarelos. Os primeiros compreendem os mais freqüentes no Estado de Rondônia, cujas
principais características são os altos conteúdos de caolinita e hidróxidos de alumínio. Já os
Latossolos Vermelho-Amarelos ocupam uma extensão territorial menor da superfície do
Estado, geralmente, esse grupo é pobre, ácido, álico e distrófico, embora seja possível
encontrar áreas com solos de melhores características (RONDÔNIA, 2002).
2.2.2 Solos hidromórficos (Glei,
hidromórficas, plintosolos e outros)

hidromórficos

cinzentos,

areias

quartzosas

O grupo dos solos hidromórficos inclui: Glei Húmico, Glei Hidromórfico, Glei
Tiomórfico, Podzol Hidromórfico e outros tipos de solos, equivalentes às classes de “solos
aquáticos” da classificação do USDA (United States Department of Agriculture). Estes solos
ocorrem em regiões com excesso de água, ou seja, possuem uma drenagem precária com
níveis extremamente baixos de oxigênio dificultando, desta forma, o crescimento vegetal,
apesar de existirem espécies adaptadas tais como arroz, juta, algumas palmeiras, pastagem e
forrageiras. Mesmo assim, problemas decorrentes do excesso de hidróxido de ferro,
conseqüência do estado de quase permanente redução, dificultam o crescimento de espécies
tolerantes à inundação. Em Rondônia, muitos desses solos se desenvolveram a partir de
depósitos aluviais ao longo dos rios. Além da restrição decorrente do excesso de umidade,
apresentam baixa fertilidade, pH baixo e altos níveis de saturação de alumínio. Dentro deste
grupo é também possível encontrar os Plintossolos mal drenados caracterizados pela presença
de plintita no horizonte B (RONDÔNIA, 2002).
2.2.3 Cambissolos
Este grupo de solos se caracteriza pela presença do horizonte B “câmbico”. Este grupo
de solo desenvolveu-se a partir de rochas ácidas e, devido a isto, possuem baixa fertilidade e
são ácidos. Além disso, são pouco a moderadamente profundos e ocorrem nas encostas das
colinas. Em função do seu relevo bastante acidentado e de suas características físicas, este
solo, se desprovido da sua cobertura vegetal, torna-se muito frágil e suscetível à erosão.
Dentro deste grupo, incluem-se, também, os Cambissolos Profundos assim denominados por
apresentarem características morfológicas semelhantes aos latossolos, mas que não satisfazem
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os requisitos necessários pela classificação brasileira de enquadramento no grupo dos
latossolos ou dos podzólicos (RONDÔNIA, 2002).

2.3

ORGANIZAÇÃO E USO DO BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADO
Antes de iniciar os tratamentos estatísticos foi realizado um levantamento dos dados

de solos superficiais, ao longo do rio Madeira, existentes no Laboratório de Biogeoquímica
Ambiental Wolfgang C. Pffeifer. Estes dados foram reunidos em um banco de dados
georreferenciado elaborado no programa ArcGis 9 (Figura 04).

Figura 04: Planilha do banco de dados no programa ArcGis 9.

Sendo assim, foi reunido dados de solo do Banco de Dados do Laboratório de
Biogeoquímica Ambiental Wolfgang C. Pfeiffer que fazem parte de 3 projetos de pesquisa:
 Avaliação da Contaminação Ambiental e Humana por Mercúrio na Bacia
hidrográfica do rio Madeira – RO (projeto processo Nº. 520352/99-8, vigente do período de
10/1999 a 09/2001) coordenado pelo prof. Dr. Ene Gloria da Silveira. As coletas foram
realizadas em abril de 2001 (final do período de cheia) onde se amostrou o trecho de Porto
Velho-RO a Humaitá-AM, onde foram coletados 39 perfis verticais com frações de 10 cm até
cerca de 80 cm com o auxílio de trado holandês, porém, os perfis amostrados fora do Estado
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de Rondônia não foram utilizados, com isto, 07 perfis foram utilizados para a realização do
presente estudo e apenas a camada superficial de solo;
 Biogeoquímica de Metais Pesados no Alto rio Madeira, firmado através do
convênio de consultoria entre FURNAS/UNIR/RIOMAR, no período de 11/2003 à 12/2004.
As amostragens de solos realizadas neste projeto foram feitas em duas etapas: de 22-11 a 2511-2003 e de 22-02 a 25-02-2004. A área amostrada compreende desde a confluência dos rios
Beni e Mamoré, formadores do rio Madeira, até as proximidades de Porto Velho. As coletas
foram realizadas com trado holandês, sendo amostrada a fração superficial de até + 30 cm.
Durante este projeto foram coletadas 33 amostras de solo, porem, para a realização deste
estudo, foram retiradas as amostras de solos das ilhas totalizando 24 amostras da camada
superficial do solo;
 Hidrobiogeoquímica do Mercúrio e Outros Metais. As coletas foram realizadas em
agosto de 2008 no trecho compreendido do Igarapé Belmont à jusante da UHE de Santo
Antônio até a cachoeira de Jirau à montante da UHE de Jirau. Na amostragem foi utilizada a
técnica de trincheira com auxílio de um enxadão, no total, foram feitos 31 perfis com
aproximadamente 1,5 m de profundidade, porém as amostras coletas nas ilhas do rio madeira
foram retiradas do presente estudo totalizando 18 amostras, além disso, foi utilizada apenas a
camada superficial das amostras;
Após a amostragem, acondicionou-se as amostras em sacos plásticos e armazenadas
sob refrigeração (<5°C) até o processamento em laboratório (CETESB, 1987).
Em laboratório as amostras foram submetidas à peneiração a úmido (fração <
0,075mm ou 200 mesh). Posteriormente, as amostras de solo foram colocadas em graus de
porcelana e levadas a estufas ± 40ºC para secagem. Depois de retirada toda a umidade, as
amostras foram maceradas com pistilos de porcelana e acondicionadas em frascos de
polietileno para posterior análise das concentrações de mercúrio.
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2.4

MÉTODO ANALÍTICO

2.4.1 Extração Química

Em tubos de ensaio, pesou-se aproximadamente 0,5 g de peso seco da amostra e
adicionou-se 01 mL de água ultrapura (MILLI-Q 18.2 MΩ). Em seguida foram acrescentados
5,0 mL de água régia (HCl:HNO 3:1), levando-se ao banho Maria por 15 min. a 60°C. Após
3

resfriadas em banho de gelo, foram adicionados 10 mL de permanganato de potássio
(KMnO ) a 5%, levando-se ao banho maria por mais 30 min. a 60°C. Após os 30 min. no
4

banho maria, as amostras permaneceram em repouso por 12 horas. Posteriormente foi feita
uma neutralização com cloridrato de hidroxilamina (HONH Cl+NaCl) a 12%, e filtrou-se as
3

amostras por gravimetria em papel de filtro (Whatmam 44). As amostras foram aferidas ao
volume final de 14 mL com ácido clorídrico (HCl 0,1N) em tubos de teflon e, na seqüência,
determinou-se os teores de Hg total por espectrofotometria de absorção atômica por geração
de vapor frio (FIMS-400, Perkin-Elmer) (técnica adaptada de Bastos et al., 1998).

2.5

MÉTODOS ESTATÍSTICOS

2.5.1 Análise Exploratória
Após a elaboração do banco de dados, foi utilizado o programa Statistica 7 para
realizar a análise exploratória dos dados. Neste programa, foi realizada a análise da variância
(teste ANOVA) e o teste de normalidade de Shapiro-Wilk. O teste de normalidade de
Shapiro-Wilk (S-W) é um dos melhores testes de normalidade existente na literatura. Segundo
este teste quando W é significativo rejeita-se a hipótese de que os dados têm distribuição
normal (STATISTICA, 2004). O teste ANOVA é utilizado para comparar todas as médias em
um teste visando identificar a existência de ao menos uma diferença entre grupos, porém para
que os resultados da ANOVA sejam válidos, é necessário que as variâncias amostrais sejam
semelhantes nas diferentes amostras e estas tenham distribuição normal (CALLEGARIJACQUES, 2003).
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2.5.2 Análise Geoestatística
O termo geoestatística é aplicado para o estudo das variáveis regionalizadas (teoria
desenvolvida por Matheron), ou seja, variáveis com condicionamento espacial. Atualmente o
termo geoestatística é um tópico da estatística aplicada que trata de problemas referentes às
variáveis regionalizadas, as quais são constituídas por duas características contraditórias: a
característica aleatória e a estrutural. A característica aleatória apresenta irregularidades e
variação impossíveis de ser avaliada de um ponto para outro, mas sua característica estrutural
apresenta relações existentes entre os pontos no espaço. No estudo do comportamento das
variáveis regionalizadas a ferramenta fundamental é a análise variográfica (LANDIM, 2010).

2.5.3 Análise Variográfica
A análise variográfica mostra a medida do grau de dependência espacial entre
amostras ao longo de um suporte específico, portanto, o variograma é uma medida da
variabilidade geológica condicionada pela distância, dessa forma, os variogramas expressam o
comportamento da variável regionalizada mostrando o tamanho da zona de influência em
torno de uma amostra, a anisiotropia (a qual mostram diferentes comportamentos para
diferentes direções de linhas de amostragem e de estudo da variável) e a continuidade
(LANDIM, 2010). Seu calculo é realizado de acordo com a fórmula (LANDIM, 2010):

O variograma possui os seguintes parâmetros (mostrados na Figura 05) que nos
auxiliam no estudo das variáveis regionalizadas:
 Alcance (a): distância dentro da qual as amostras apresentam-se correlacionadas
espacialmente (CAMARGO, 1998).
 Patamar: é o valor do variograma correspondente ao seu alcance. Deste ponto em
diante, considera-se que não existe mais dependência espacial entre as amostras
(CAMARGO, 1998).
 Efeito Pepita (C0): idealmente, (0)=0. Entretanto, na prática, à medida que h tende
para zero, (h) se aproxima de um valor positivo chamado Efeito Pepita, que revela a
descontinuidade do variograma para distâncias menores do que a menor distância entre as
amostras (CAMARGO, 1998). O efeito pepita pode ser atribuído a erros de medição ou pelo
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fato de a amostragem não ter sido feita em intervalos pequeno o suficiente para captar a
variação de pequena escala (CAMARGO, 1998).


Contribuição (C): é a diferença entre o patamar e o Efeito Pepita (CAMARGO,
1998).
Patamar
Campo Aleatório

C
Campo
Estruturado

C0

a
Alcance
Figura 05: Representação do variograma e de seus parâmetros.
Fonte: Adaptado de Landim (2010).

De posse do variograma experimental é necessário ajustá-lo a um modelo teórico que
definirá os parâmetros “efeito pepita”, “alcance” e “patamar” (LANDIM, 2010). Desse modo,
somente certos modelos podem ser usados e para este estudo o modelo que melhor modelou
os dados foi o modelo gausiano. O calculo do modelo gausiano é dado pela fórmula abaixo
(LANDIM, 2010):

2.5.4 Krigagem Indicativa
Segundo Landim (2010), a krigagem é o processo de estimativa geoestatístico de
valores de variáveis distribuídas no espaço, e/ou no tempo, a partir de valores adjacentes
enquanto considerados como interdependentes pelo variograma. Existem vários algoritmos
conhecidos como, por exemplo, a krigagem simples; krigagem ordinárioa; krigagem
universal; krigagem indicativa; entre outra, porém, para a realização deste estudo foi utilizada
a krigagem indicativa por ter se ajustado melhor aos dados amostrados.
A krigagem indicativa (KI) tem como objetivo evidenciar locais em que um
determinado fator Z(x) é inferior ou superior ao nível de corte (ZK) adotado, sendo assim, o
que interessa não é inferir exatamente um determinado valor, mas definir áreas com maior ou
menor probabilidade de ocorrência de um determinado fator em estudo (FELGUEIRAS,
2004).
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A KI trabalha com valores binários (0 e 1), onde o conjunto amostral por indicação
é processado para cada nível de corte (ZK) adotado da seguinte forma:

Fonte: Felgueiras (2004)
Dessa forma o variograma pode ser expresso da seguinte forma:

Fonte: Felgueiras (2004)
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3.

RESULTADOS
Inicialmente foi realisada a análise descritiva, representada na tabela 01. Esta análise

revelou que os pontos coletados ao longo do rio Madeira (N=49) possui uma média de 0,081
± 0,032 mgHg.kg-1, sendo que na margem esquerda (N=25) a média é de 0,076 ± 0,030
mgHg.kg-1 e na margem direita (N=24) é de 0,086 ± 0,034 mgHg.kg-1.
A análise descritiva da tabela 01 referente a cada solo revelou que os Cambissolos
(N=08) apresentaram valores médios de 0,082 ± 0,038 mgHg.kg-1; os Gleissolos (N=16)
apresentaram 0,081 ± 0,029 mgHg.kg-1; os Latossolos (N=24) apresentaram 0,081 ± 0,034
mgHg.kg-1 e a única amostra de Areias Quartzosas apresentou um valor de 0,105 mgHg.kg-1.
Nesta mesma tabela, podemos observar que na margem esquerda os Cambissolos
(N=05) apresentam valores médios de 0,077 ± 0,039 mgHg.kg-1; para os Gleissolos (N=04)
foi encontrado valores médios de 0,077 ± 0,023 mgHg.kg-1 e os Latossolos (N=15) 0,073 ±
0,030 mgHg.kg-1. Já na margem direita os Cambissolos (N=03) tiveram valores médios de
0,087 ± 0,044 mgHg.kg-1; os Gleissolos (N=12) 0,082 ± 0,031 mgHg.kg-1 e os Latossolos
(N=09) 0,092 ± 0,039 mgHg.kg-1.
Tabela 01: Análise descritiva dos dados.
-1

Fator 01
Total
Margem
Margem
Solo
Solo
Solo
Solo
Margem*Solo
Margem*Solo
Margem*Solo
Margem*Solo
Margem*Solo
Margem*Solo
Margem*Solo

E
D
Cambissolo
Gleissolo
Areias Quartzosas
Latossolo
E
E
E
E
D
D
D

Fator 02

N

Cambissolo
Gleissolo
Areias Quartzosas
Latossolo
Cambissolo
Gleissolo
Latossolo

49
25
24
08
16
01
24
05
04
01
15
03
12
09

mgHg.kg
mean
0,081340
0,076532
0,086348
0,082579
0,080822
0,104955
0,080288
0,079934
0,077139
0,104955
0,073342
0,086988
0,082050
0,091865

-1

mgHg.kg
std.desv.
0,032091
0,029718
0,034299
0,037812
0,028621
0,033967
0,038834
0,023386
0,029883
0,044061
0,031004
0,038897

Devido à existência de apenas uma amostra de Areia Quartzosa, esta foi retirada das
análises seguintes, exceto para o teste de normalidade de Shapiro-Wilk e para a Krigagem.
A figura 06 representa o teste de normalidade de Shapiro-Wilk o qual apresentou, ao
nível de significância (

de 0,05, um índice de Shapiro-Wilk (W) de 0,97856 com uma

significância estatística (p) de 0,50638.
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Shapiro-Wilk W=,97856, p=,50638
Curva Normal
14

Número de Observações

12

10

8

6

4

2

0
0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

-

mg.kg ¹

Figura 06: Teste de normalidade de Shapiro-Wilk.
No teste ANOVA da tabela 02 pode-se observar a comparação das variáveis (margem,
solo e margem-solo) ao nível de significância de 0,05, com seus respectivos parâmetros (soma
dos quadrados, grau de liberdade, média dos quadrados, a razão de variância e a significância
estatística).

Tabela 02: Teste ANOVA ao nível de significância de 0,05.
Soma dos
Grau de
Média dos
quadrados
Liberdade
Quadrados
(SQ)
(GL)
(MQ)
0,000890
1
0,000890
Margem
0,000093
2
0,000047
Solo
0,000432
2
0,000216
Margem*Solo

Razão de
Variância
(F)
0,7998
0,0419
0,1943

Significância
Estatística
(p)
0,376263
0,959031
0,824149

Foi elaborado 3 gráficos para melhor visualização das comparações realizadas pelo
teste ANOVA com um intervalo de confiança de 95% para todos. A figura 07 representa o
teste ANOVA para todos os solos amostrados na margem esquerda com todos os solos
amostrados na margem direita.
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Figura 07: Teste ANOVA comparando os solos da margem esquerda (E) com os solos da
margem direita (D).
A figura 08 representa o teste ANOVA para todos os solos amostrados
independentemente da margem coletada.

Figura 08: Teste ANOVA comparando os solos de ambas as margens.
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A figura 09 representa o teste ANOVA para os tipos de solos com suas respectivas
margens.

Figura 09: Teste ANOVA comparando os tipos de solos e suas respectivas margens. Margem
direita (D) e Margem esquerda (E).

A tabela 03 representa uma síntese do teste de hocedasticidade Post Hoc de Fisher
LSD entre as médias ao nível de significância de 0,05.

Tabela 03: Teste de homocedasticidade Post Hoc de Fisher LSD.
Legenda: MG = margem; SL = solo.
{1}
MG
SL
0,07993
-1
mgHg.kg
1
E
Cambissolo
2
E
Gleissolo
0,901204
3
E
Latossolo
0,703867
4
D
Cambissolo 0,773578
5
D
Gleissolo
0,905732
6
D
Latossolo
0,524865

{2}
0,07714
-1
mgHg.kg

{3}
0,07334
-1
mgHg.kg

{4}
0,08699
-1
mgHg.kg

{5}
0,08205
-1
mgHg.kg

0,840649
0,701028
0,800002
0,466669

0,521259
0,503992
0,194989

0,819707
0,827490

0,508251

{6}
0,09186
-1
mgHg.kg
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A tabela 04 representa o teste de homocedasticidade dos grupos avaliados pelo teste
Post Hoc de Fisher LSD ao nível de significância de 0,05.
Tabela 04: teste de homocedasticidade dos grupos avaliados.
3
2
1
5
4
6

Margem

Solo

E
E
E
D
D
D

Latossolo
Gleissolo
Cambissolo
Gleissolo
Cambissolo
Latossolo

Média de Hg
-1
(mgHg.kg )
0,073342
0,077139
0,079934
0,082050
0,086988
0,091865

1
****
****
****
****
****
****

Após as análises exploratórias dos dados, iniciaram-se as análises geoestatísticas. A
figura 10 representa o variograma ajustado para a margem direita do rio Madeira e a figura 11
representa o variograma ajustado para a margem esquerda.

Figura 10: Análise variográfica da margem direita para os valores que excedem o nível de
corte de 0,0865 mgHg.kg-1.

Figura 11: Análise variográfica da margem esquerda para valores que excedem o nível de
corte de 0,0751 mgHg.kg -1.
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A tabela 05 representa os parâmetros dos variogramas ajustados. O variograma da
margem direita foi ajustado com um patamar de 0,54136; efeito pepita de 0,19117 e alcance
de 53632 metros. Já o variograma da margem esquerda foi ajustado com um patamar de
0,5219; efeito pepita de 0,1776 e alcance de 65883 metros.

Tabela 05: Parâmetros dos variogramas ajustados.
Nível de Corte
Margem
Patamar
(mgHg.kg-1)

Efeito Pepita

Alcance (m)

Direita

0,0865

0,54136

0,19117

53632

Esquerda

0,0751

0,5219

0,1776

65883

A tabela 06 representa os valores da Validação Cruzada para os variogramas
ajustados. Para a margem esquerda o erro médio foi de 0,02739; a raiz quadrada da média foi
0,5167; o erro padrão da média foi de 0,5264; a média padronizada foi de 0,02644 e a raiz
quadrada da média padronizada foi de 1,014. Já para a margem direita o erro média foi de 0,0008736; a raiz quadrada da média foi de 0,5446; o erro padrão da média foi de 0,5568; a
média padronizada foi de 0,003328 e a raiz quadrada da média padronizada foi de 1,037.
Tabela 06: Validação cruzada para os modelos variográficos ajustados.
Margem
Parâmetros da Validação Cruzada
Direita

Margem
Esquerda

Média

-0,0008736

0,02739

Raiz Quadrada da Média

0,5446

0,5167

Erro Padrão da Médio

0,5568

0,5264

Média Padronizada

0,003328

0,02644

Raiz Quadrada da Média Padronizada

1,037

1,014
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A figura 12 representa o mapa de distribuição da probabilidade de concentra de Hg nos solos
ripários do rio Madeira elaborado através da técnica geoestatística krigagem indicativa.

Figura 12: Mapa de probabilidade das concentrações de mercúrio nos solos ripários do rio
Madeira. A margem esquerda representa os valores probabilísticos de ocorrência de solos com
concentrações acima de 0,0751 mgHg.kg-1. A margem direita representa os valores
probabilísticos de ocorrência de solos com concentrações acima de 0,0865 mgHg.kg-1.
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4.

DISCUSSÃO
De acordo com a análise exploratória na tabela 01 pode-se observar que as

concentrações de Hg nos solos amostrados estão abaixo do Valor de Prevenção estabelecido
pela CONAMA (2009) a qual estabelece como valor limite de 0,5 mgHg.kg-1. Além disso,
estes valores estão todos dentro do intervalo da média global para mercúrio na crosta terrestre
(0,05-0,10 mgHg.kg-1) apresentados por Fadini & Jardim (2001).
A análise descritiva da tabela 01 mostrou que as concentrações médias de Hg nos
solos da margem direita do rio Madeira possuem concentrações mais elevadas que os solos da
margem esquerda. Este resultado pode ser reflexo da ação antrópica, uma vez que a margem
direita do rio Madeira é mais povoada que a margem esquerda. Além disso, a margem direita
é aonde ocorre com mais freqüência manutenção e atracamento de dragas de garimpo de ouro.
Fazendo uma comparação dos tipos de solo com a concentração de mercúrio (tabela
01) podemos observar que o solo que apresentou a maior concentração de Hg foi a Areia
Quartzosa, porém, foi amostrado apenas uma localidade com este tipo de solo. O próximo foi
o Cambissolo seguido do Gleissolo e do Latossolo todos com médias muito próximas, dessa
forma, a concentração média (juntando os solos das duas margens) de Hg está disposta da
seguinte forma: Areias Quartzosas > Cambissolo > Gleissolo > Latossolo.
Comparando os tipos de solos da margem esquerda podemos observar que a
concentração de Hg, também segue a disposição: Areias Quartzosas > Cambissolo >
Gleissolo > Latossolo. Já na margem direita não foi amostrada as Areias Quartzosas e sua
configuração em relação à concentração de Hg é diferente. O solo que na margem esquerda
apresentou a menor concentração de Hg na margem direita foi o que apresentou a maior
concentração, sendo assim, a configuração da concentração de Hg na margem direita está
disposta da seguinte forma: Latossolo > Cambissolo > Gleissolo.
Além da análise descritiva, também foi realisada a análise de distribuição normal dos
dados (figura 06). Para testar a normalidade dos dados foi realizado o teste de Shapiro-Wilk.
Este teste revelou que as concentrações de Hg nos solos das áreas ripárias da bacia
hidrográfica rio Madeira possui distribuição normal.
Para avaliar se estas observações são estatisticamente significantes, foi realizada uma
Análise da Variância (ANOVA). Vale ressaltar que as amostras de solos utilizadas neste
estudo foi apenas a camada superficial e o solo Areia Quartzosa foi retirado do teste de
homocedasticidade (ANOVA) por se tratar de apenas uma amostra e por não ter como realizar
comparações. O teste de homocedasticidade (tabela 02 e figura 07) revelou que os solos da
margem direita em comparação com os solos da margem esquerda possuem concentrações
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médias de Hg muito próximas, ou seja, as diferenças não são estatisticamente significativas.
Comparando os tipos de solos (tabela 02 e figura 08), igualmente à comparação anterior, não
se observa diferença significativa entre estes e o mesmo acontece ao se comparar os solos da
margem direita com os solos da margem esquerda (tabela 02 e figura 09).
Ainda avaliando se as observações são estatisticamente significativas, foi realizado o
teste de homocedasticidade post-hoc de Fisher LSD. Este teste avalia a significância
estatística comparando as médias de cada solo. Com este teste (tabela 03), pode-se observar
que os solos não possuem diferenças significativas entre suas médias, sendo assim, formam
um grupo homogêneo, representado na tabela 04.
Após as análises exploratórias dos dados, iniciaram-se as análises geoestatísticas.
Devido ao fato de os dados terem se ajustado melhor na krigagem indicativa, esta foi
escolhida para representar os dados deste estudo.
Para a estimação das probabilidades de concentrações de Hg foi realizada a análise
variográfica, sendo que o modelo que melhor se ajustou aos dados foi o modelo gausiano. Foi
modelado dois variogramas um para a margem direita (figura 10) e um para a margem
esquerda (figura 11). Para a modelagem dos variogramas a mediana, de cada margem, foi
estabelecida como nível de corte para os valores que a excedam (para a margem esquerda
0,0751 mgHg.kg-1 e para a margem direita 0,0865 mgHg.kg -1). Os seus parâmetros estão
representados na tabela 05.
Segundo Johnston et al. (2003), para que o modelo variográfico seja validado os
parâmetros da validação cruzada deve ter os seguintes valores:


A média e a média padronizada deve ser próxima a 0;



A Raiz Quadrada da Média e o Erro Padrão da Média devem ter valores aproximados;



A Raiz Quadrada da Média Padronizada próximo a 1.

Desta forma, podemos considerar os variogramas válidos, uma vez que os valores da tabela
06 estão próximos aos valores citados por Johnston et al. (2003).
A figura 12 ilustra a distribuição espacial das concentrações de mercúrio. Através
desta análise, podem-se observar três áreas com concentrações de Hg mais elevadas.
Seguindo o curso do rio temos a primeira área na margem esquerda na região do Morro Três
Irmãos com probabilidade superior a 50% de chance de ser obtido valores de Hg superior ao
nível de corte (0,0751 mgHg.kg-1). Herrmann (2008), estudando a bacia hidrográfica de
Corumbiara, ao fazer uma krigagem indicativa nos solos da região, também encontrou
elevados valores de mercúrio nas regiões mais altas. Com isto, podemos inferir que os solos
das áreas mais altas da margem do rio Madeira possuem maiores concentrações de mercúrio.
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Estas áreas mais altas podem estar funcionando como uma barreira física impedindo a
dispersão do mercúrio atmosférico para outras áreas, ou seja, o vapor de Hg atmosférico é
barrado pelo Morro Três Irmãos depositando-se nos solos do morro e em suas encostas.
A segunda área é a maior, compreendendo o trecho, da margem direita, desde as
proximidades da Ilha do Padre, aonde está sendo construída a UHE de Jirau, até Porto Velho.
Neste trecho, pode-se observar que a probabilidade de os solos desta região possuírem
concentrações superiores ao nível de corte para esta margem (0,0865 mgHg.kg-1) é superior a
50%. Além disso, as concentrações de mercúrio aumentam, conforme constatado pela análise
descritiva deste estudo (tabela 01 e figura 07), com a proximidade dos centros urbanos e
diminuem com o distanciamento destes centros urbanos. Este fato pode ser explicado devido à
existência de produtos domésticos a base de Hg (Lâmpadas de Hg, termômetros, entre outros)
utilizados nos centros urbanos e que não possuem um destino adequado. Além disso, observase que na margem direita do rio Madeira ocorre mais áreas de reparo de dragas de garimpo de
ouro que na margem esquerda, o que pode estar contribuindo ainda mais para as elevadas
concentrações de mercúrio encontradas nas áreas próximas aos centros urbanos na margem
direita do rio Madeira. Outro fato importante de ser citado é que a região a montante de
teotônio (Abunã, Jirau, Jaci-Paraná) faz parte da Reserva Garimpeira, delimitada pelas
portarias do Ministério de Minas e Energia (Nos 1345 de 1979 e 1034 de 1980), portanto, a
facilidade de buscar recursos (por exemplo: comida, combustível, peças, entre outras coisas)
pode ter contribuído para que esta região da margem direita tenha concentrações mais
elevadas que na margem esquerda correspondente.
A terceira área localiza-se na margem esquerda, esta área está na margem oposta de
Porto Velho, com probabilidade superior a 50% de se obter valores superior a 0,0751
mgHg.kg-1. Devido ao fato de ser próxima da cidade de Porto Velho esta área recebe grande
influência da capital e conforme a distância aumenta a concentração tende a diminuir. Um dos
fatores que podem estar influenciando esta região é que na cidade de Porto Velho existem
várias lojas que comercializam ouro e a manipulação do ouro para a fabricação de joias eleva
a concentração de Hg na atmosfera, além de outras atividades antrópicas, como a queima de
combustíveis fósseis, que podem estar elevando a concentração de Hg na atmosfera de Porto
Velho e consequentemente a sua deposição na margem oposta. Outro fato importante é o
garimpo de ouro, apesar de esta região estar fora da Reserva Garimpeira do Rio Madeira, é
comum a atividade garimpeira nesta região.
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CONCLUSÕES


Os diferentes tipos de solos analisados não influenciam na distribuição espacial do
mercúrio no horizonte A (aproximadamente 30 cm de profundidade);



A atividade antrópica é um fator marcante no aumento da concentração de Hg nos
solos de áreas ripárias do rio Madeira.



As áreas mais elevadas e suas proximidades apresentam concentrações mais elevadas
de mercúrio.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS


Avaliar a concentração de Hg no Horizonte B do solo para verificar a se existe
diferença significativa entre os tipos de solo analisados.



Verificar a direção preferencial do vento para toda a região, visando as áreas com
maior probabilidade de concentração de Hg.
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