This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256
hash value to your admin for the original file.
502c9f4a7489cf4158a213f1b1938ad8f97be8a86bc9ef3253c2bbcb94f65e1d

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

The text that follows is a REPRINT.
O texto que segue é um REPRINT.
Please cite as:
Favor citar como:

Fearnside, P.M. 2014. Barragens do Rio
Madeira-Impactos 5: Mercúrio.
Amazônia Real 23 de junho de 2014.
http://amazoniareal.com.br/barragensdo-rio-madeira-impactos-5mercurio/
The original publication is available at:
O trabalho original está disponível em:
http://amazoniareal.com.br/

1

http://amazoniareal.com.br/barragens-do-rio-madeira-impactos-5-mercurio/

PHILIP FEARNSIDE

Barragens do Rio Madeira-Impactos 5:
Mercúrio


Amazônia Real




23/06/2014
15:52

PHILIP M. FEARNSIDE

O rio Madeira e seus afluentes foram o palco de uma grande corrida do ouro, onde os mineiros
(garimpeiros) usaram o mercúrio para amalgamar partículas de ouro e separá-los dos
sedimentos aluviais (por exemplo, [1-4]). Durante a corrida do ouro na década de 1980
aproximadamente 100 t de mercúrio foram liberadas para o meio ambiente na região do rio
Madeira [5]. Embora a maior parte da atividade de mineração de ouro tenha sido no alto
Madeira (acima de Porto Velho), os peixes e a população humana em todo o baixo Madeira,
entre Porto Velho e a confluência com o rio Amazonas tinham altos níveis de mercúrio mais de
uma década após o fim da corrida [5].
Nas áreas dos reservatórios de Santo Antônio e Jirau (que eram o foco da corrida do ouro da
década de 1980), o mercúrio da corrida do ouro se acumulou no ponto onde o aluvião repousa
sobre a rocha (a uma profundidade de cerca de 5 m nas áreas de mineração de ouro). Foi
acumulado tanto mercúrio que os garimpeiros cavando a este nível não precisam mais usá-lo
para amalgamar o ouro: já está amalgamado [6]. A possibilidade de que o mercúrio da corrida
do ouro que atualmente reside nos sedimentos possa ser remobilizado por uma segunda fase
de exploração mineira nesses sedimentos foi levantada pelos opositores da barragem [7]. Hoje
os preços do ouro voltaram a níveis recordes, e esta mineração dos sedimentos tem sido, de
fato, iniciada, mesmo no próprio reservatório de Santo Antônio (observação pessoal).
O impedimento do fluxo de água nos afluentes cria condições anóxicas, apropriadas para a
metilação de mercúrio. A metilação transforma o mercúrio elementar na forma tóxica para os
seres humanos, mesmo em quantidades ínfimas. O mercúrio se acumulou nos sedimentos,
não só no próprio rio Madeira, mas também nos seus afluentes, especialmente no rio MutumParaná [8]. A cidade de Mutum-Paraná, na foz do rio, foi uma grande base para a construção e
reparação de dragas, causando contaminação adicional.
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O represamento deverá tornar a velocidade da água nos afluentes do rio Madeira muito mais
lenta do que a diminuição da velocidade no próprio rio [9]. A consequente mudança nos
afluentes, desde características lóticas para lênticas, com diminuição do oxigênio dissolvido, é
indicada pelo EIA, mas as análises dos afluentes não foram incluídas e estudos adicionais
foram recomendados [10]. No rio Mutum Paraná, localizado a 55 km acima da usina de Jirau, o
nível de água no Madeira deverá aumentar a uma média de 5 m, variando de 3 m em março
para 6 m, em setembro de acordo com o Estudo de Viabilidade [11].
No entanto, o EIA não analisa as mudanças na velocidade e na qualidade da água deste
importante afluente [12]. Mais tarde, isso foi feito em resposta ao IBAMA pelos proponentes em
maio de 2007, mostrando que, durante pelo menos uma parte do ano a água seria, de fato,
estratificada nos afluentes, resultando em água anóxica no fundo [13]. Os proponentes da
barragem negaram que haveria qualquer sedimentação na foz do rio Mutum-Paraná [14]. Uma
indicação de que os afluentes que entram no reservatório de Jirau vão estratificar é fornecida
por uma medição indicando elevada emissão de metano a partir da superfície da água num
afluente que entra no reservatório de Santo Antônio, imediatamente a jusante de Jirau [15, 16].
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