
INAL·VERD 
green light -- luz verde 

Número 03 -- Maio de 1989. 
Boletim da União Protetora do Ambiente Natural 
para a Rede de Ação Internacional pelos Rios. 
Fone (0512) 927933.Telex 524001 XPSL BR. Caixa 
Postal 189, CEP 93001 São Leopoldo,RS, BrasLla 
Edição simultânea em português e inglês. 

Editorial 
SINAL VERMELHO PARA O GARIMPO ILEGAL DE OURO 

Esta é uma edição especial de •sinal Verde•. Com 36 páginas, repro 
duzindo imagens de fotos e vários documentos oficiais, estamos mostrando 
a destruição dos rios do país pelo •garimpo•, a exploração irracional e 
descontrolada de ouro. 

O ouro dos garimpas descritos no verdadeiro dossier que reproduzimos 
a seguir é um fato econômico ilegal e ao mesmo tempo um fato ecológico 
ilegal. Nos dois casos, vemos uma clandestinidade oficializada e geral 
mente aceita pelas autoridades. 

O ouro é produzido com mercúrio importado ilegalmente. A ·produção do 
metal também é ilegal, porque em noventa por cento dos casos não paga im 
posto algum -- segundo os levantamentos do governo. O ouro sai pelas - 
fronteiras do país ilegalmente e é dessa forma que chega ao mercado in 
ternacional, segundo admitem as autoridades. Finalmente, toda a ativida 
de contraria, frontalmente, as leis de preservação ambiental vigentes no 
pais, inclusive a nova Constituição de 1988. 

Mais que uma denúncia, no entanto, esta edição de Sinal Verde quer 
ser um chamado à ação. Está constituído um circuito de troca de infor 
mação e ajuda mutua com trinta e três pessoas ou entidades de oito paí 
ses latino-americanos,e ainda Estados Unidos da América.Mesmo quem não 
formalizou sua participação, como o grupo ecológico de Chaco, da Argen 
tina, participou ativamente da coleta de assinaturas pelo Pantanal. Este 
é um exemplo prático de ajuda ~útua eficaz. O garimpo no Pantanal com 
promete a bacia internacional do rio Paraguai,e os ecologistas dos ou 
tros países do continente devem solicitar,ao governo instalado n~ capi 
tal brasileira,mais respeito aos recursos hídricos que são comuns ao 
continente latino-americano. 

Esta edição é fruto do trabalho daqueles que, arriscando no mínimo· a 
sua comodidade pessoal, tornaram possível a coleta dos dados. Por isso, 
a eles,o nosso agradeciment~. 

Carlos c. Aveline 

----------------------~------------------------------------------------- 
JÃ FORAM ENTREGUES MAIS DE DUAS MIL ASSINATURAS ao Governo de Mato Gros 
so pedindo o fim do garimpo ilegal em Pocone. Mas precisamos mais, e por 
isso você encontra outra folha com esta edição de Sinal Verde. 

----------------------------------------------------------------------- 
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HA LEIS SUFICÍENTES. O QUE FALTA :Ê CUMPRÍ-LAS. 

Dia 10 de abril, o Presidente da República, José Sarney, assinou 
dois decretos com respeito à mineração no Brasil. o texto deles é 
interessante, embora não pareça provável que sejam efetivamente apli 
cados. - 

O Decreto 97.632 afirma que os estabelecimentos dedicados à explora 
2ão de recursos minerais deverão apresentar um plano de recuperação dã 
area degradada pela atividade. Os novos estabelecimentos terão que 
incorporar este plano ao Estudo de Impacto Ambiental, antes de recebe 
rem licença para operar. Os estabelecimentos que já estão em funciona 
mento terão 180 dias(seis meses) para apresentar estes planos. 

Já o Decreto 97.634, assinado no mesmo dia,afirma que o Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBMARNR, 
que absorveu recentemente as funções do IBDF,da SEMA,e da SUDEPE) ca 
dastrará todos os importadores, produtores e comerciantes de mercúrio 
metálico. A importação seria feita pelo Banco do Brasil. 

Aparentemente, estes dois decretos são parte de urna movimentação 
mais formal que real na área do meio ambiente. são parte do Programa 
Nossa Natureza, com que o governo pretende'mostrar que dá atenção ao 
meio ambiente. No entanto, não há qualquer indício de que se reunirá 
a vontade política necessária para aplicar medidas reais de preservação. 
Se não houver mobilização suficiente por parte da sociedade civil, tudo 
indica que estes decretos de abril terão a mesma sorte que o decreto 
~ssinado pelo Presidente em fevereiro (veja matéria na página quatro). 

Até porque todas as decisões vêm sendo tomadas por um pequeno grupo 
de funcionários do governo, em que os militares são maioria e represen 
tantes da comunidade não são admitidos, nem mesmo informados sobre as 

--decisões- de forma apropriada. -- - 

CRESCE REDE DE AÇAO POR RIOS LATINO-AMERICANOS. 

Em novembro de 1988, nosso grupo de trabalho pelos recursos hídricos 
tinha 27 entidades ecol0gicas ou pessoas fazendo parte ativa. Esta é a 
relação dos novos membros da RAIR latino-americana, aumentando o total 
para 33: 
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Fundación Natura, Casilla 253, Quito, Equador; 
Mr. Stephen Hamilton, P.O. Box 14327, Santa Bar 
bara, CA 93107, USA; Centro de Estudios sobre 
Tecnologias Apropriadas de la Argentina, CETAAR, 
Casilla de Correo 5182, Correo Central (1000), 
Buenos Aires, Argentina; Resource Center for 
Non-Violence, Project Abraço, 515, Broadway, 
Santa Cruz, CA 95060, USA; Héctor Ricardo Leis, 
sociólogo argentino atualmente viajando pela 
Europa; Tierra Viva, Grupo Ecológico, Manuel 
Larrea 1117 y Santiago (2do. Piso), Quito, Equa 
dor. 
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CINCO Bl\l..SAS NOVAS POR DlA NOS RIOS DE RORAIMA 

A, Lmp.r e n s a registra a euforia da destruição 
No extremo norte do pais, o território Yanomami é um dos Últimos 

pedaços inteiramente selvagens do pais. Duas vezes maior que o Estado 
do Rio de Janeiro, esta faixa de terra ime11sa fica entre as florestas 
de Roraima e do Amazonas. Os Yanomami mantêm sua cultura indígena qua 
se intacta -- mas agora suas terras estão sendo invadidas pelos garimpei 
ros e pela clandestinidade oficializada da busca do ouro. Eis como a 
revista "Veja" descrevia o processo em sua edição de 18 de janeiro de 
1989: 

11~ uma nova e febril corrida do ouro. Ao longo do ano passado, quase 
30 mil garimpeiros invadiram e região e extraíram 13 toneladas de ouro 

uma montanha que representa 10% da produção real de ouro do país. Es 
te ouro produziu um surto espantoso da economia no território de Roraima." 

C!I 
m 

garimpo ilegal 

~ 
are a 
Yano 
mami 

A cada dia, diz a revista, cinco novas bal 
sas com equipamento de extração são instala 
das nos rios da região. Nos Últimos dois - 
meses, foram abertas 32 pistas de pouso 
clandestinas para abastecer os garimpas. 

"A policia recebeu a miss5o de impedir o 
desembarque de equipamentos de mineração 
nos territórios indígenas, já que o garimpo 
ali é ilegal, mas tudo chega normalmente." 

Nas selvas de Roraima,de onde se tira o ou 
ro; as fortunas se fazem da noite para o - 
dia, há muita corrupção e muita miséria e 
os conflitos às vezes são resolvidos a ti 
ros sem que os envolvidos expliquem-se na 
polícia. Desde agosto de 1987, quando 

foi descoberto ouro em grande quantidade, 13 fndios yanomami foram mortos. 
Houve cinco grandes choques armados, e alguns garimpeiros também morreram. 

SÃO 86 AEROPORTOS CLANQESTINOS (E 460 AVIÕES). 

Como no resto do pais, o ouro nâo paga .impos t.o 
Em fevereiro tle 1989, o governo federal anunciou que pretendia impedir 

o garimpo ilegal em Roraima. O jornal ''O Globo", do Rio de Janeiro, pu 
blicou uma reportagem de página inteira sobre o assunto dia 26 daquele 

•m~s. ''Espalhados pela mata e convivendo lado a lado com os yanomami, 50 
mil homens perseguem o sonho do ouro",dizia ''O Globo". 

O texto da repõrter M5rcin Ura11d5o afirmn que,para impedir o garimpo 
na região, bastaria o governo impedir que cheguem o Óleo diesel e a alimen 
tacão, que são garantidos pelos pilotos de 460 pequenas aeronaves, usando 
86 pistas clandestinas existentes na região. 

"A presença de garimpeiros na região é ilegal, porque os garimpas es 
tão em áreas indígenas. Mas tudo acontece nas barbas das autoridades e do 
povo de Boa Vista,capital de Roraima, que viu a cidade mudar totalmente em 
dois anos. Aqui, a unidade monetária é a grama de ouro.·um ouro que não 
paga impostos. Em janeiro de 1989, a Receita Federal foi notificada da 
produção de 800 quilos, mas a estimativa é de que tenham sido produzidas 
cerca de três toneladas. 

Poucos duvidam, diz a reportagem, de que o governo, se quiser, tem con 
<lições de retirar os garimpeiros da região,como já fez em um dos garimpas 
em 1987. O que ninguém tem certeza é se o governo conseguirá impedir que 
eles retornem. Além disso, em 1987 eles eram apenas 10% do que são 
hoje. 

"NÕs n;o aceitamos sair. H5 seis anos que ouvimos dizer que o governo 
vai nos retirar", declara o presidente do Sindicato dos Garimpeiros de 
Roraima, José Teixeira Peixoto,o 11Baixinho11, que exibe,orgulhoso, fotos 
em que aparece ao lado do presidente do PMDB, deputado Ulysses Guimarães, 
e do Governador do Estado, Romero Jucá Filho. 
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ANUNCIADA POR GOVERNO CAI NO VAZIO • 

Para Conselho Indigenista,foi apenas um blefe 

Em meados de fevereiro passado, o presidente José Sarney assinou um 
decreto proibindo o uso de mercúrio na extração de ouro em todo o país 
--exceto se for liberado,sob certas condições, pelos órgãos ambientais 
de cada Estado. Chamado pela imprensa de ''falso brilhante", o decreto 
foi recebido com ceticismo. De qualquer maneira, o governo prometia 
meter tropas federais e Polícia Federal na área dos Yanomami invadida 
pelo garimpo ilegal. Mas nem isso aconteceu. 

Na segunda quinzena de março, o jornal "Porantim",do Conselho Indige 
nista Missionário (CIMI,da Igreja Católica), publicava uma manchete ex 
pressiva: 11Como·previsto, o governo blefou11• Diz o texto: 11Como o CIMI 
previu, não passou de blefe o anúncio do governo de mandar as forças ar 
madas retirarem os milhares de garimpeiros que invadiram as áreas Yanoma 
mi de Demini, Maturacá, Tootobi e Mucajaí. Um mês depois do solene anún= 
cio, as autoridades já nem falam mais no assunto. Segundo o presidente 
do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais,Fernando 
C~sar Mesquita (diz o jornal do CIMI) ,110 governo estã tomando precauçSes 
antes de efetivar a medida". Para Mesquita, será muito grave se o go 
verno colocar o Exército na área e houver mortes entre os garimpeiros. 
"A questão da sobrevivência dos Yanomami, coisa gravíssima há muito tem 
po, já, chamou atenção da ONU, que deu ao índio Davi Kopenawa Yanomami o 
titulo Global 500", conclui o Porantim. 

Nã.veidade, s6 no~ Ültimos meses de 1988 morreram cerca de 20 índios 
Yanomami na área do rio Mucajaí devido a doenças trazidas pelo branco 
ou por puro e simples assassinato. 

A ESTRANHA ROTA DO OURO BRASILEIRO NO EXTERIOR 

S6 os contrabandistas sabem para onde ele vai 
O·garimpo de Serra Pelada, a 35 km de Marabá, no Pará, funciona desde 

1979. Até 1988, segundo a Polícia Federal,morreram no local mais de 2 mil 
pessoas.Ali já se produziu até 2 toneladas por mês (como hoje ocorre em 
Roraima). Mas a produção atualmente está reduzida, e não há mais que dois 
mil homens trabalhando no local. De qualquer modo, o presidente da Coope 
rativa Mista dos Garimpeiros de Serra Pelada, Elieser Soares,afirmou que 
90% do ouro produzido naquele garimpo está sendo desviado através de con 
trabando "para lavagem do dinheiro do narcotráfico"(Gazeta Mercantil, 10- 
de fevereiro,1989). Soares foi a Belém,capital do Para, entregar um docu 
mento ao governador Hélio Gueiros pedindo uma série de providências, inclu 
sive policiamento. O garimpeiro estima as reservas de ouro de Serra Pela= 
da em 600 toneladas. 

Em 24 de m~rço, o Sindicato dos Garimpeiros de Curion6polis, no Parã, 
denunciou que um representante da cooperativa dos garimpeiros de Serra 
Pelada, o geólogo José Altino Machado, estava na Ãfrica do Sul, tentando 
negociar a participação daquele pais na mecanização do garimpo, o que 
vem a contrariar, dizia o denunciante, os interesses da comunidade garim 
peira. (Zero Hora, Porto Alegre, 25 de março,1989) 

As rotas intern~ci~nais do ouro brasileiro mereceriam uma investigação 
criteriosa. Uma reportagem do jornal "O Globo" no começo dei 1987, reprodu 
zida pelo jornal gaiicho "NH'' em 19 de abril d~quele ano, informa que segun 
.do o Departamento Nacional de Produção Mineral(DNPM)atualmente mais de- 
60% da produção nacional de ouro e diamantes é vendida ilegalmente no pais 
e no exterior. E ainda: "Relat6rio da Policia Fazendária brasileira 
indica que grande parte do ouro comercializado é comprado nas próprias 
regiões garimpeiras por representantes de grandes empresas,ligadas ao ca 
pital internacional, e dali contrabandeada, por via aérea, para países 
vizinhos, de onde é exportada para o mercado norte-americano e europeu". 

O delegado Edson Resende de Oliveira, da Divisão de Polícia Fazendária 
da Policia Federal, informava que,só em 1985, os países limítrofes do 
Brasil exportaram 39 toneladas de ouro. Deste total, o Uruguai sozinho, 
que não produz uma só ~rama de ouro, exportou 29 toneladas. Segundo a 
Policia Fazendária, paises como Venezuela e Chile, entre outros, par 
ticipam da rota internacional do ouro extraído do Brasil. 
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· . FECHA OU' NÃO FECHA O GARIMPO ILEGAL EM POCONÊ 

Os muitos 'rounds' da luta pelo Pantanal 

Primeiro round: Dia 3 de abril de 1987, o Conselho Estadual do Meio 
Ambiente, CONDEMA, proíbe a atividade garimpeira em Poconé e Livramento, 
"até que o Plenário do CONDEMA tome decisão definitiva a respeito". 

Para fazer cumprir a resolução, é montada operação conjunta da Secre 
taria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), Instituto Brasileiro 
de Desenvolvimento Florestal (IBDF), Polícia Militar e Polícia Federal. 
A proibição resiste alguns dias. 

Segundo round: Os empresários do garimpo provocam uma reunião extraordi 
nária do CONDEMA, dia 15 dé abril. No encontro, propõem que lhes seja con 
cedido prazo de um ano para interromper as atividades. Entre os represen 
tantes dos garimpeiros na reunião estão o senador Márcio Lacerda (PMDB) - 
e o Deputado Federal Antero Paes de Barro (PMDB). CONDEMA mantém sua 
posição pela suspensão das atividades, mas aprova nova resolução que passa 
ao Governador Carlos Bezerra( PMDB) poderes para decidir a respeito. 

Terceiro róund: No dia seguinte, 16 de abril, o governador Bezerra autori 
za a reabertura dos garimpos por um prazo de 90 dias, durante o qual de= 
verão adaptar-se a uma série de exigências ambientais. Mas o estabeleci 
mento de prazo máximo de 90 dias é apenas oral,e não há nenhum documento 
oficial a respeito. 

Quarto round: Dia 20 de abril, com apoio de jornais e televisão a Associa 
ção Matogrossense de Ecologia, AME, lança publicamente a "contagem regres= 
siva" para o esgotamento do prazo e o fechamento dos garimpos. Dias depois, 
o governador Bezerra diz que a reabertura é provisória, mas que o fechamen 
to será definitivo. 

Quinto round:'Setores da população de Poconé mobilizam-se contra o garimpo 
e promovem um abaixo-assinado,cm maio de 87,p0dindo sua proibiç;o. Logo 
depois da entrega do abaixo-assinado ao governo do Estado, em Cuiabá, os 
chefes de garimpo obtêm,em Poconé,uma cópia do abaixo-assinado e passam 
a ameaçar de violência e morte a todos que assinaram o documento. 

Sexto round: Em junho, a AME consegue que uma comissão de deputados do 
Congresso Nacional em Brasília se desloque até o Mato Grosso para visitar 
os garimpos do Pantanal. t feita também uma audiência pública na Assem 
bléia Legislativa de Mato Grosso. 

sétimo round: Em 3 de julho, para garantir o fechamento, a Associação 
Matogrossense_de Ecologia,AME, requer ao Ministério Público uma ação 
civil pública pelos danos causados ao meio ambiente. 

Oitavo round: Em 15 de julho de 1987 encerra o prazo de 90 dias e os 
garimpes são fechados pelo governo do Estado. 

Nono round: Após 22 dias com os garimpos fechados, dia 7 ae·agosto o 
Tribunal de Justiça do Estado concede medida liminar autorizando a dois 
empresários a reabertura de garimpes. Dia 14 de agosto, um recurso da 
-Procuradoria Geral do Estado é atendido e a autorização da reabertura é 
derrubada. Os garimpas funcionam à noite,clandestinamente. 

Décimo round: A Defesa Civil do Estado apresenta relatório sobre a ativi 
dade garimpeira na região de nasc~nte do rio Paraguai. Não há praticamen 
te nenhuma repercussão junto a demais órgãos oficiais, de Mato Grosso ou 
federais. Do mesmo modo, desde julho a imprensa nacional vem dando cober 
tura a denúncias sobre garimpo em Mato Grosso -- sem consequências práti 
cas. o relatório é apresentado em novembro. O garimpo vem retomando 
suas atividades já durante o dia -- clandestinamente -- embora a ativida 
de, ao menos, tenha diminuído de intensidade. 

Décimo-primeiro round: À medida que avançam as articulações para a reaber 
tura oficial do garimpo, a atividade ilegal se desenvolve cada vez mais 
abertamente. Aproxima-se mais um ano eleitoral e os empresários 
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estão confiantes no seu poder de barganha junto aos políticos do governo. 

Décimo-segundo round: Durante quase todo o ano de 1988, a AME e outros 
ambientalistas não conseguem fazer com que o CONDEMA se reúna. Em setem 
bro, a AME encaminha à Procuradoria da República em Brasília (Procurador 
Cláudio Fonteles) um documento denunciando "o reinício escancarado das 
atividades". Mas,até 25 de março de 1989, não há resultados visíveis da 
denúncia da AME ao procurador. 

Décimo-terceiro round: Dia 27 de setembro de 1988, reúne-se o CONDEMA 
para discutir uma proposta de resolução que pretende estabelecer normas 
dentro das quais o garimpo dentro da Baixada Cuiabana seria permitido. 
Para os garimpeiros, Poconé e Livramento (borda do Pantanal) são parte 
da "Baixada Cuiabana". Cria-se uma comissão para analisar. a proposta. 

Décimo-quarto round: Dia 11 de outubro de 1988, nova reunião do CON 
DEMA para analisar dois pareceres: o da comissão, e o da AME, sobre a 
proposta de reabertura regulamentada (licenciamento) de garimpes. Por 
dez votos a cinco, o CONDEMA não licencia o garimpo e continua vigente 
a resolução de abril de 1987 que o proíbe totalmente -- mas que não é 
cumprida. 

Décimo-quinto round: A AME manda carta circular a todas as entidades 
ambientalistas do pais pedindo apoio à luta pelo fechamento •. Em novem 
bro,a UPAN se mobiliza,consulta a AME e lança um abaixo-assinado,com 
coleta de assinaturas por todo Bras1l e vários outros países sul-america 
nos,pedindo ao governador Carlos Bezer~a a proibição de fato do garimpo 
em Poconé e Livramento. 

LUTA PARA FECHAR O GARIMPO-JÁ Ê INTERNACIONAL 

A Associação Matogrossense de Ecologia organizou,em Cuiabá, no final 
de janeiro, o 30 encontro nacional de entidades ambientalistas. E um 
dos ternas preferidos do Encontro foi a situação do Pantanal ameaçado pe 
lo garimpo. Ao terminar o encontro, o presidente da UPAN visitou vários 
locais de garimpo junto com ativistas da AME e jornalistas. A Rede Ban 
deirantes levou ao ar em ·y~:: dois programas nacionais notícias sobre a 
visita e a situação irregular dos garimpas. A imprensa do centro do país 
noticiou que a UPAN mandaria um dossiê sobre o mercúrio nos rios brasilei 
ros para o Banco Mundial e outros organismos internacionais. - 

Como resultado do abaixo-assinado lançado pela UPAN. o Grupo Ecologista 
Chaco, da Província de Chaco, Argentina, mandou ao governador Carlos Bezer 
ra, de Mato Grosso, uma folha com 30 assinaturas e endereços de gente que 
vive na parte sul do Pantanal e recebe as águas do Paraguay poluídas pelo 
mercúrio do garimpo brasileiro. Tramitando internamente pelo Governo do 
Estado, o expediente terminou nas mãos da consultora jurídica da Secreta 
ria de Meio Ambiente, Alzira Papadimacopoulos, que fez um longo parecer, 
com farta documentação de apoio, recomendando o fechamento dos garimpas 
em Poconé e Livramento. 

Mas o fechamento não ocorreu. 

Dia 27 de fevereiro, Viviane do Amaral, Heitor Queiroz e outros 
ecologistas, acompanhados pelo deputado estadual Kasuho Sano e dezenas 
de ativistas, entregaram ao secretário de Meio ,Ambiente de Mato Grosso 
outras folhas com 2.030 assinaturas do documento pedindo o fim do garimpo. 
O Secretário de Meio Ambiente,Joemil Araújo,decidíu visitar o local.Feita 
a visita, encomendou mais um estudo técnico do assunto. A verdade é que 
isto vem ocorrendo desde 1984. Estudos técnicos,dizem os ecologistas, há 
suficientes-- mas falta vontade política. Até 27 de março, tudo continua 
va igual. 

-------------------------------------------------------------------------- 
O que mais sensibiiizou as autoridades de Mato Grosso foi o expressivo 
número de assinaturas de fora do Brasil entre as 2030 assinaturas entre 
gues ao Secretário de Meio Ambiente. Haverá mais: foi só o começo. 
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os RIOS 
O mercúrio tonta conta da água e do sedimento 

Antes tarde do que nunca. Em 1984,vários anos depois da multiplica 
ção explosiva do garimpo mecanizado por vastas regiões de Mato Grosso, 
a Coordenadoria de Meio Ambiente do governo do Estado apresenta sinais 
de preocupação,e solicita a técnicos da Cia. de Tecnologia de Saneamen 
to Ambiental, CETESB,de são Paulo, a realização de coletas e análises 
de mercúrio em areas de garimpo. 

Feitas algumas análises, a CETESB informa, em correspondência de 12 
de setembro de 1984: "as concentrações de mercürio, tanto na águ~ como 
no sedimento (fundo do leito) dos rios é elevada". O mercúrio chega a 
1,4 microgramas por litro da água em Vicente Rondon e 8,5 me/litro em 
Bugrinho Roqui. Jâ o sedimento apresenta 21,9 me/grama de mercúrio 
em Galina, por exemplo, 4,8 me/grama em Vicente Rondon e 2,6 me/grama, 
em Bugrinho Roqui. 

E a CETESB faz comparações, informando que a descoberta de mercurio 
na proporção de 0,2 e de 1,15 me/grama na baía de Santos, em São Paulo, 
foi motivo de grande preocupação e mereceu destaque nos jornais. Outra 
comparação: no acidente mais conhecido internacionalmente com mercúrio, 
em Minamata, Japão, o sedimento apresentava de 22 a 59 me/grama. Em Galina, 
Mato Grosso, já havia 21,9 microgramas/grama. 

Contaminação hwnana. 

De posse destes dados preliminares, o governo de Mato Grosso pediu 
mais análises à CETESB, que prosseguiu as pesquisas em novembro de 1984. 

Foi analisada a presença de mercúrio no sangue de 12 trabalhadores no 
garimpo. Pela legislação brasileira, o Limite de Tolerância Biológico 
para mercúrio na urina é de 50 microgramas (me) por litro. Das 12 amostras, 
sete (ou seja, 58,3% do universo pesquisado) apresentavam mercúrio em 
quantidades maiores do que o dobro do máximo permitido. Os sete trabalha 
dores apresentavam as seguintes quantidades de mercúrio por litro de 
urina: 132 me, 146 me, 112 me, 221 me, 186 me, 333 me, e 330 me. 

Quanto à presença de mercúrio no sangue humano, os dados não eram 
tranquilizadores. Dos 12 casos analisados, nove (ou seja,75% do univer 
so considerado} tinham mais de 1,1 microgramas por 100 gramas de sangue 
(1,1 me/grama), sendo que em alguns casos o limite recomendável era ultra 
passado em cerca de 10 vezes. 

No entanto, a CETESB alertava que o limite de 1,1 me era amplo: em 
crianças de São Paulo nunca se encontra mais que 0,3.mc/100 gramas de 
sangue, o que indica que,para o Brasil,esta deve ser a quantidade nor 
mal ou aceitável. 

O laudo da Cetesb, com data de 14 de janeiro de 1985, cautelosamente 
afirmav~ que o uso excessivo de mercürio "pode estar pondo em risco a 
saúde da comunidade". 

Tentando calcular a produção nacional de ouro 

Em fevereiro de 1987, o diretor-geral do Departamento Nacional de 
Produção Mineral, DNPM, veio a público denunciar o contrabando ilegal 
do ouro dos garimpes. A produção oficial de 1986, para o país todo, havia 
sido de apenas 10 toneladas. Mas ele calculava que só na Amazônia havia 
um mínimo de 400 mil garimpeiros, cuja produção não poderia ser inferior 
a uma grama diária de ouro, totalizando uma produção anual de 144 tonela 
das, tudo isso fora a produção de lavras (industrial), onde a sonegação 
de impostos também impera. 

Se o ouro produzido é vendido ilegalmente, o seu processo de produção 
é abastecido com mercúrio comprado também ilegalmente. Generalizando um 
cálculo feito para o rio Madeira,e supondo um crescimento anual de 20% 
para o n6mero de garimpeiros no pRis, tcriornos,no final de 1988, 550 mil 
garimpeiros. o que aumenta a produção de ouro -- e o consumo de mercúrio. 
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Região Norte: Alta Floresta e Peixoto 
de Azevedo 

Região·centro-Sul: Baixada Cuiabana e 
Poconé 

Região Leste: Nova Xavantina 
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t1A10 GROSSO 
.Jo SOL. 

AS REGIÕES DE GARIMPO ILEGAL DE 
' . '' 

OURO NO ESTADO DE MATO GROSSO 

O mapa acima mostra os três· focos principais da 
atividade garimpeira em Mato Grosso. 
A seguir,· publicamos os princápais trechos de um 

documento feito por técnicos do Governo Estadual e .. que traça um retrato 
surpreendente da destruição dos cursos d'&gu~ no Estad6. fivemos acesso 
k cõpia deste documento de quase 200 p&ginas, mas ri;o às fotos que o 
acompanham. Estamos reproduzindo nesta edição fotos de 1987, que perten 
cem a uma série de laudos técnicos sobre dezenas de garimpes, todos si~ 
tuados em Poconé. Todo o material a que tivemos acesso está à disposição 
dos interessados,na integ~a. 
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DOCUMENTO OFICIAL DESCREVE DESTRUIÇAÓ AMBIENTAL. 

onde, como e por que estão mo r r e ndo nossos rios 
Governo do Estado do Mato Grosso - Coordenadoria do Meio Ambiente 
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social 

Relatório: Avaliação e Controle Ambiental em Areas de Extração de Ouro no 
Estado de Mato Grosso (2Q relatório) 

Data: Junho/87 Local: Cuiabá - Mato Grosso 

Glossário: 

Aluvião ou Elúvio: depósito de cascalho, areia e argila que se forma junto 
às margens ou à foz dos rios, proveniente do trabalho de erosão das enchen 
tes ou enxurradas. 
Bateia: bacia de madeira que se usa na lavagem das areias auríferas ou de 
cascalho diamantífero. 
Cata: escavação mais ou menos profunda, conforme a natureza do terreno para 
mineração. 
Colúvio ou Coluvião: solo das encostas dos morros formado por detritos pro 
vindos dos altos. 
Corixos: rios sem foz e sem nascente. 
Corrutela: núcleo habitacional formado por garimpeiros. 
Drenagem: curso d'água. 
Elutriadores: processo por meio do qual se separa uma mistura de partículas 
de diferentes tamanhos em frações mais ou menos homogêneas mediante a sedi 
mentação numa corrente de fluído. 
Igarapé: canal natural estreito entre duas ilhas ou entre uma ilha e terra 
firme. 
Sequeiro: terreno ou lugar seco. 

·( .•• ) Coleta de Dados 

3.2.1. Trabalho de Campo 

Os trabalhos de campo para cadastramento e levantamento das regiões ga 
rimpeiras do estado de Mato Grosso foram iniciados em setembro de 1986, 
terminando em final de novembro do mesmo ano. Este estudo con 
tou com a participação de uma equipe multidisciplinar constituída por 07- 
(sete) técnicos; 02 geólogos, 02 biólogos, 01 engenheiro forestal, 01 bio 
químico e 01 acadêmico de biologia. ( ... ) 

Durante o trabalho de campo foram visitados 76 garimpos nas regiões 
Norte, Centro-Sul e Leste do estado, configurando estes números a abran - 
gência de 80% das áreas em atividade ou desativadas no estado.{ ... ) 

. - . 
Optamos por dividir as cinco (OS) regiões garimpeiras em três grandes 

subregiões geográficas: Norte do estado formada pelos municípios de Alta 
Floresta e Peixoto de Azevedo, a região Centro-Sul formada por parte da 
Baixada Cuiabana e a cidade de Poconé, e a última a Leste do estado, pró 
ximo á cidade de Nova Xavantina. 

As bacias hidrográficas afetadas diretamente pela atividade garimpeira 
nas regiões estudadas foram a do rio Teles Pires e seus tributários Par 
naítas e Apiacás; a do rio Peixoto de Azevedo e seus tributários Peixoti 
nho e Braço Norte (extremo Norte do estado); a do rio Cuiabá e seus tribu 
tários Pari, Aricá e Coxipó; a do rio Bento Gomes e seu tributário Santa~ 
na (Centro-Sul do estado) e a do rio das Mortes (Leste do estado). ( ... ) 

4. éaracterização das Áreas Levantadas 

Regigo de Peixoto de Azevedo - Rio Teles Pires (Bacia do Tapaj6s) 

No final de 1978, chegaram os primeiros garimpeiros oriundos de Itaitu 
ba e Santarém (PA} para pesquisar ouro na região. ( ... ) 
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No início de 1979 novos garimpeiros foram chegando ao local atraídos 
pela notícia do ouro, e assim foi crescendo o lugarejo. ( ... ) 

Até novembro de 1986, Peixoto de Azevedo era um Distrito de Colíder, 
obtendo então a sua emancipação sendo elevado à categoria de Município. 
Atualmente, possui uma população de aproximadamente 12 mil habitantes 
(somente na área urbana) e está localizada à 120 km a leste do município 
de Alta Floresta, na região Norte do Estado de Mato Grosso. Tem uma popu 
lação predominante na faixa etária de 15 a 45. anos vivendo basicamente - 
em função da atividade garimpeira e atividades paralelas (comércio e pros 
tituição), e o nível de escolaridade dificilmente· atinge o primeiro grau 
completo. A maioria da população vem do Estado do Maranhão, seguido do Es 
tado do Paraná, Pará e outros ( SESP, 1986) . ( ... ) - 

Nos garimpas a situação é precária, não havendo instalações sanitárias, 
e a água para consumo é retirada de poços superficiais, apresentando uma 
turbidez excessiva. 

A malária, a verminose, a desidratação e as doenças venéreas são pre 
senças constantes na região. ( ... ) 

t comum a ocorrência de acidentes de trabalho nos garimpos,como cortes, 
queimaduras1 e o de mais alta gravidade é a queda de barrancos com soterra 
mento dos garimpeiros, acidente normalmente fatal. Ma~ mesmo assim, o que 
predomina é o espectro da malária; a incidênc~a é altíssim~ atingindo in 
clusive lactantes. 

Não foi constatada a utilização de qualquer tipo de EPI (equipamento 
proteção individual) nos garimpas. Observou-se que a queima de amálgama 
(ouro+ mercúrio) é feita por qualquer pessoa do garimpo sem qualquer pro 
teção, sem recuperação do mercúrio, sendo este liberado para o ambiente; 
geralmente a queima é feita nos barracos ou em local próximo a eles. ( ... ) 

Os empregados do garimpo recebem em porcentagem da produção de ouro; 
normalmente, varia de 8 a 10% do total de ouro extraido mensalmente no ga 
rirnpo. 

Região de Alta Floresta 

O município de Alta Floresta é a maior área de concentração populacio 
nal da região. Além de Alta Floresta, encontramos mais duas áreas importa~ 
tes·. são elas Apiacás e Paranaita, sendo que Apiacás é um Distrito de Alta 
Floresta e Paranaíta obteve a sua emancipação político-administrativa em 
novembro de 1986. ( ... ) 

A população urbana de Alta Floresta é de aproximadamente 30 mil habitan 
tese é estimada uma população rural em torno de 60 mil habitantes. - 

Alta Floresta tem uma área geográfica de 41.447 km2, localiza-se no cha 
mado Nortão Matogrossense. ( ... ) 

A cidade foi criada em 1976, concebida de um projeto de colonização da 
Indeco S/A (Integrac;ão; Desenvolvimento e Colonização), com o objetivo de 
assentar os colonos vindos do norte do Paraná, visando a implantação de la 
vouras de café em terra fértil. ( .•. ) A partir de 1979 houve uma invasão 
de garimpeiros provenientes sobretudo do Pará e Maranhão que vieram ex 
trair ouro. (FCR & GPC, 1984 a). ( ... ) 

Apesar do município ter sido criado voltado para a agricultura, a ativi 
dade de maior importância econômica é a extração de ouro.( ... ) 

4.1.2. Aspectos Fisiográficosr Geológicos e Ambientais das Regiões Garim 
peiras de Peixoto de Azevedo e Alta Floresta 

Fisiograficamente, as regiões garimpeiras acima referidas possuem 
características semelhantes. Estão situadas na porção sul da região amazô 
nica, tendo o rio Teles Pires como o principal coletor de águas, que, jun 
to com o rio Juruena, se dirige rumo norte para formarem o rio Tapajós~ 
( ... ) 

O rio Peixoto de Azevedo apresenta direção aproximada leste-oeste.( ... ) 
Seus principais afluentes da margem dire~ta são os rios Braço Norte e Pei 
xotinho, com direção aproximada norte-sul. Assim como o rio Peixoto de Aze 
vedo, os seus afluentes acima citados também foram intensamente garimpados 
no leito, através de balsas, e atualmente são palcos de forte atividade ga 
rimpeira em seus terruços laterais, descaracterizando físico-químicamente 
todo corpo d1água, causando um prejuízo irremediável ao meio ambiente. ( ... ) 
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Próximo à cidade de Peixoto de Azevedo, as grotas que apresentam mine 
ralização aurífera foram ou estão sendo garimpadas, estando na sua maioria 
descaracterizadas, totalmente revolvidas e com concentrações alarmantes 
de mercúrio, sendo impossível, atualmente, reconhecer o eixo natural destas 
drenagens. Estas gratas garimpadas são chamadas localmente de "baixões". 

Na região garimpeira de Alta Floresta, o rio Teles Pires possui direção 
aproximada leste-oeste, passando 25 km ao norte da cidade de Alta Floresta 
e, nas proximidades de Ilha Grande, assume direção norte par~ junto com o 
rio Juruena, formar o rio Tapajós, no limite norte do Estado de Mato Gros 
so. 

O rio Teles Pires é minerado em alguns pontos por balsas, mas a concen 
tração maior da atividade garimpeira ocorre em seus tributários da margem 
esquerda, destacando-se os rios Paranaíta, Apiacás e Ximari. 

Em imagens de satélite, identifica-se facilmente a descaracterização 
das grotas e demais áreas garimpadas como tambémo,aumento, por vezes ab 
rupta, da densidade dos corpos d'água,em função das altas taxas de mate - 
rial sólido carreado em suspensão. 

Em campo, observa-se uma triste paisagem nos Loca í.s. onde, anos atrás, es 
coava urna drenagem tipicamente amazônica. Nas cabeceiras do rio Paranaíta 
(Garimpo do Cabeça), a paisagem tem aspecto lunar, sendo impossível imagi 
nar que outrora fora um rio. 

O rio Apiacás conserva as características físico-químicas naturais até 
a confluência com o igarapé Bruno. Após o despejo dele e de outros tri 
butários provenientes do garimpo Novo Planeta, a mudança é radical, asse 
melhando-se grotescamente ao encontro das águas claras e escuras dos rios 
Solimões e Negro ao formar o Amazonas. A densidade do, corpo d' água, quando 
atingido pela atividade garimpeira, é violentamente alterada. A coloração 
anteriormente escura torna-se amarelada,e o assoreamento é intenso, provo 
cando em alguns locais, o estrangulamento da drenagem. 

4.1.3. Tecnologia Empregada no Processo de Lavra e Beneficiamento 
Região de Peixoto de Azevedo e Alta Floresta 

Desde a descoberta em 1958, até os dias de hoje, os garimpes Amazônicos 
passaram por.diversas fases de evolução tecnológica e,. com . aumento 
contínuo de produção. No início, os métodos de lavra eram apoiados em téc 
nicas e equipamentos rudimentares, priv+legiando os depósitos aluvionares 
brandos, fáceis de serem lavrados, com pás e picaretas. Principal 
mente após o grande aumento da cotação do ouro no mercado internacional 
em 1979, inicia-se uma apropriação continua de elementos tecnológicos nos 
garimpos,envolvendo: 

1 - Utilização de "Bico Jato" (par de moto-bomba que executa o desmon 
te hidráulico), tratores, retro-escavadeiras, etc. 

2- Incorporação de depósitos anteriormente impossíveis ou difíceis de 
serem lavrados manualmente, como colúvios consolidados (solo das encostas, 
.trazido do alto por enxurradas), aluviões. _e veios de quartzo. 

3 - Sofisticação contínua dos processos industriais (beneficiamento) 
com centrífugas, elutriadores, mesa amalgamadora, etc. 

O conjunto destes processos interferem decisivamente no aumento de pr2 
duçio aurífera brasileira, descar~cterizando os "garimpes", conforme o 
que estabelece o Código de Mineração editado em 1967, que prevê uma ativi 
dade apenas rudimentar de lavra e beneficiamento do minério. ( ... ) 

Lavra e Beneficiamento de Depósitos Aluvionares e Coluvionares 

A lavra manual está atualmente em processo de extinção. Nos garimpes 
visitados na região norte, apenas um aiµda pratica a lavra manual, mas por 
exclusiva imposição do proprietário da terra. Neste último garimpo ma 
nual sobrevivem apenas alguns garimpeiros descapitalizados, satisfeitos a= 
inda com a pequena produção gerada por esta atividade. ( ... ) 
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A mecanização nos garimpos se processa nos depósitos aluvionares das 
drenagens, basicamente com a introdução do método de desmonte hidráuli 
co. ( ••• ) 

O desmonte hidráulico, método industrial largamente utilizado na in 
dústria de mineração de aluvião, foi disseminado nos garimpos de Mato 
Grosso a partir de 1981, e consiste, basicamente, na associação de duas 
moto-bombas, sendo que a primeira, através de jato-forte, desmonta e de 
sagrega todo o pacote aluvionar, conduzindo o minério, já relativamente 
deslamado, para urna pequena cavidade, onde a segunda bomba recalca este 
material, jogando a polpa para as calhas de beneficiamento. ( ... ) 

A perfomance deste método é razoável, a produção média é da ordem de 
1.800 m3/mensais, por "par de máquinas". ( ••• ) 

(Após o processo de pré concentração do ouro) a operação final é fei 
ta em bacias escavadas, próximo ao local da extração do minério, com a 
utilização de bateias. ( •.• ) 

Após o bateiamento a amálgama produzida contém 90% de mercúrio (Hg) 
e 10% de ouro (Au) e é filtrada em pano, onde se recupera parte conside 
rável do mercúrio. Desta maneira, a massa de ouro e mercúrio, após a 
filtragem, é da ordem de 40% Hg e 60% Au, conforme estudos elaborados 
pela Metalgo - Metais de Goiás S.A., em Goiás. Essa massa, posteriormen 
te, é queimada, resultando em urna "esponja" de ouro que contém ainda 5% 
de mercúrio. Esta "esponja" é comercializada, e quando chega à ourivesa 
ria é queimada novamente, promovendo nova contaminação. 

Nas drenagens de primeira e segunda ordem, a exploração do ouro, as 
sociado ao sedimento ativo, é feita através de balsas. ( •.. ) A sucção 
do cascalho aurífero do fundo do rio é executada com o auxílio de mergu 
lhadores (em geral quatro por balsa). ( •.. ) 

Os mergulhadores usam vestimenta própria para mergulho, sendo que o 
ar é bombeado através de compressor. Em função da profundidade (em dre 
nagem como o rio Teles Pires, a água atinge cerca de 20 m) e, principal 
mente, da falta de treinamento, ocorrem inúmeros acidentes fatais. - 

A produção média estimada por balsa é da ordem de 2.800 m3/mês de mi 
nério. Dependendo do teor do depósito, se torna extremamente rentável - 
este tipo de lavra. No rio Teles Pires, já houve concentrações de mais 
de mil balsas, apenas no garimpo São Benedito. Atualmente, em função da 
exaustão da jazida em determinados locais, já trabalhados há algum tem 
po, o movimento é bem menor. 

Quanto ao aspecto ambiental, as consequências deste trabalho são gra 
ves, principalmente em função da grande carga de sólidos despejados em 
suspensão, causando elevado assoreamento e turbidez no corpo d'água bem 
como o despejo de quantidades absurdas de mercúrio diretamente na rede 
hídrica. 

Extração Industrial do Ouro 

Entre as empresas que atuam na exploração do ouro no Norte do Estado 
do Mato Grosso, a que tem urna maior produção aurífera aliada a urna me - 
lhor organização mineira, é a Mineração Porto Estrela, do Grupo Parana 
panema. Também é a mais atingida, no Estado de Mato Grosso, pelos cres 
centes conflitos entre garimpeiros e empresas de mineração, que, dispu 
tando o mesmo depósito mineral, geraram choques seríssimos. Na época de 
nossa visita de campo, o número de garimpeiros que atuavam dentro das á 
reas de mineração era da ordem de 12.000 pessoas. - 

Atuando desde 1983 na área, a Porto Estrela detem 20 mil hectares de 
Alvarás de Pesquisa, onde desenvolve atividades de pesquisa mineral, in 
cluindo mapeamento, prospecção regional, seleção de alvos e detalhamen~ 
to de jazidas. ( ••• ) 

O volume de minério explorado pelas 05 frentes de lavra da empresa é 
da ordem de 190 mil m3, atingindo uma produção de ouro ao redor dos 50kg 
mensais. Infelizmente a empresa, operando a este nível, não possui con 
cessão de lavra experimental. Possivelmente o término da fase de pesqui 
sa mineral coincidirá com a exaustão da jazida. 
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4.2. Caracterização das Regiões Garimpeiras de Poconé e Baixada Cuiabana 

4.2.1. Aspectos Sócio-Econômicos - Bacia do Rio Paraguai 

Poconé 

O município de Poconé surgiu no século XVIII em decorrência da desco 
berta de ouro na região,. que atraiu garimpeiros de diversos pontos,provo 
cando um rápido povoamento. Este povoamento teve início com as descober= 
tas das minas de ouro do "Beripoconé", em 1777. 

Está localizado no rumo sul-sudeste de Cuiabá, da qual dista aproxima 
damente 100 km e possui uma área de 16.691 km2 (FCR, 1984 b} A população 
foi estimada ~m 35 mil habitantes para o ano de 1985, sendo de aproxima 
damente 15 mil" a população rural e 20 mil a população urbana (FCR,1984b). 

Passada a febre do ouro, foram surgindo as primeiras fazendas de cria 
ção, que salvaram a região do despovoamento. - 

Poconé possui a sua quase totalidade territorial localizada no Panta 
nal; tem na pecuária sua principal fonte de recursos sendo o regime de ~ 
criação o extensivo, aproveitando as condições naturais. ( ... ) Além da 
pecuária e agricultura, a atividade garimpeira continua sendo altamente 
rentável representando ainda uma das principais atividades da região.( ... ) 

Baixada Cuiabana 

Denomina-se Baixada Cuiabana a região que engloba os municípios de 
Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio do Leverger, Nossa Senhora do Livra 
mento e parte de Poconé. 

o sistema de ocupação do espaço desta região é bastante antigo,corres 
pondendo a todas as fases de povoamento do Estado1desde o garimpo à colo 
nização estadual, bem como a implantação de fazendas agropecuárias com 
incentivos governamentais (GPC, 1985). ( ... ) 

O surgimento dos núcleos da Baixada Cuiabana está ligado à ~xploração 
de minerais, principalmente o ouro. ( ... ) 

O processo de ocupação do município de Cuiabá começou em meados do sé 
culo XVIII pelos bandeirantes paulistas e se prende à descoberta do ouro. 

Nos garimpos da Baixada Cuiabana a moradia é bastante precária; consis 
te em barracos cobertos por plásticos ou folhas de palmeiras, redes e ca 
mas rústicas; as acomodações são péssimas sem nenhum conforto e pouca hi 
giene. 

Nesta região, a maioria dos trabalhadores não mora nos garimpas; nor - 
malmente eles residem nas cidades próximas, de onde se deslocam diariamen 
te para os locais de trabalho. 

Os salários nesta região são fixos e ~ão há participação na produção. 

4.2.2. Aspectos Fisiográficos, geológicos e Ambientais 
(Poconê e Baixada Cuiabana' 

A área em estudo está contida nas feições geomorfolôgicas denominadas 
Baixada Cuiabana e Província do Pantanal.( •.• ) Esta região pertence à ba 
cia hidrográfica do rio Paraguai, sendo drenada pelos rios Cuiabá, Coxipó, 
Bento Gomes, Pari, Aricá, Santana e menores afluentes. 

No extremo leste, o mais importante coletor d'água a fluir é o rio 
Cuiàbá ( •.. ). A maioria desses drenos são intermitentes, secando no perfo 
do de estiagem e readquirindo características no período chuvoso. - 

Na porção sudoeste,o mais importante coletor d'água a fluir é o rio 
Benbo Gomes. ( .•. ) Nas regiões pantanosas, os drenos possuem direção inde 
finida, meandrando sobre seus próprios depósitos, ocasionando o surgimen~ 
to de lagos circulares e corixos (rios sem foz ou nascente). 

Os principais cursos e reservatórios de água na região de Poconé encon 
tram-se hoje completamente assoreados, como é o caso do córrego Piraputan 
gas,· Córrego Fundo e Tanque dos Padres, em consequência da atividade ga - 
rimpeira, bem como o comprometimento da flora e da fauna, devido ao desma 
tamento irracional da vegetação e o uso indiscriminado do mercúrio.{ ... ) 
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O ouro que ocorre nesta região, e em outras regiões semelhantes da Bai 
xada Cuiabana, é geralmente de granulometria média a grossa, com grande 
incidência de pepitas, atraindo grande número de garimpeiros.( ... ) 

Baixada Cuiabana 

A maioria dos garimpes de ouro levantados existe há pouco tempo (desde~ 
_19 8 4) . e espalha-se . por terrenos cobertos com formações de cerrado. O 
solo da maioria dos garimpes era coberto com vegetação natural, antes da 
sua insta~çã6. Com exceçã6 de umas poucas áreas situadas na região de 
Nossa Senhora do Livramento, onde os solos sob mata apresentam-se favorá 
veis à agropecuária, grande parte da área garimpeira tem fortes limita= 
çÕes a esta atividade. 

A descaracterização da paisagem nas áreas de cerrado,resultad~ da a 
ção do garimpo, inclui a remoção da vegetação primitiva e arrasamento do 
solo nas frentes de lavra. As drenagens nas proximidades são frequente 
mente represadas, como fonte de água e mesmo depósito de rejeitas. Âreas 
anteriormente úmidas, como as planícies de inundação de pequenos cursos 
d I fiqua são totalmente assoreadas, onde se consta ta a aceleração da. suceE_ 
são ecológica · e, como consequência, o estabelecimento de comunida - 
des de substrato seco (capins e subarbustos). A vegetação ciliar, quando 
permanece, apresenta-se comprometida, principalmente a jusante dos núcleos 
garimpeiros. ( ... ) 

Poconé 

Na porção sudoeste da Planície Cuiabana o relevo torna-se mais disse 
cado, sendo a região drenada pelo alto rio Paraguai e seus afluentes da 
margem esquerda destacando-se o ribeirão Bento Gomes. ( ..• ) 

As áreas de beneficiamento localizam-se próximas às drenagens e os e 
feitos mais visíveis são o assoreamento dos cursos d'água e a descaracte 
rização da cobertura vegetal primitiva, principalmente por asfixia das 
partes radiculares. ( •.• ) · 

Os garimpos da região são tipicamente de sequeiro, ocorrendo que algu 
mas das grandes frentes de lavra e áreas de beneficiamento estão locali 
zadas dentro do perímetro urbano. Uma das áreas de beneficiamento de Po 
coné, por exemplo, está instalada a cerca de 200 m do centro da cidade. 
Todas as drenagens que correm dentro da cidade de Poconé estão comprome 
tidas, carreando grandes quantidades de sedimento fino em suspensão. 

(Nota da UPAN: Embora em terreno seco, os garimpos usam toda a água dispo 
n1vel nos cursos d'água próximos). - 

Garimpo da 

Cascalheira 

Fica na área 
urbana de Poco 
ne. 

Início da ati 
vidade em 198'Í. 

A foto é de 
julho de 1987. 
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Quando o comprometimento dos córregos por material em suspensão e asso 
reamento atinge: níveis insuportáveis para o próprio beneficiamento do mi 
nério, novas fontes de água limpa são procuradas, podendo-se até canali - 
zar água de pontos mais distantes (mais de 500 m). Alguns garimpeiros mais 
ricos chegam a represar trechos das drenagens (cursos d'âgua) ( ... ) Também 
neste caso ocorre o comprometimento da vegetação ciliar.( ••. ) 

Alguns garimpeiros encontram-se localizados ao longo das grandes drena 
gens, assoreando-as desde as nascentes até vários quilômetros dentro da 
planície inundável, como no caso do ~anque dos Padres. ( ••. ) 

4.2.3. Tecnologia Empregada no Processo de Lavra e Beneficiamento 

Lavra do Minério 

Nas regiões de Poconé e Baixada Cuiabana a lavra do minério é feita a 
"céu aberto" e ocorre manualmente e/ou mecanicamente.( •.• ) 

Este trabalho de lavra manual está absorvendo um número muito expres 
sivo de garimpeiros, que por sua vez já realizaram trabalhos em filões 
de mais de 10 metros de profundidade, fato este que constitui um alto ín 
dice de periculosidade, devido a constantes desmoronamentos. - 

A lavra mecânica é feita principalmente rios veios de quartzo, que de 
vido a sua pequena espessura não se consegue trabalhar com exclusividade, 
sendo explorado concomitantemente com toda a rocha encaixante que consi~ 
te basicamente em filitos alterados e suas intercalações arenosas. 

Os principais equipamentos utilizados neste tipo de lavra são: trato 
res de esteiras, retro-escavadeiras, pás carregadeiras, drag-lines e ca 
minhões para transporte. ( ... ) 

Beneficiamento do Minério 

o bate.iamento,da maneira que normalmente está sendo fe±ta,é responsá 
vel pela maior parte do lançamento do mercúrio nos cursos d1água, pois 
ele é realizado em tanques (bacias) escavados no próprio solo, de onde a 
água e os sedimentos contaminados atingirão os cursos d'água. 

o mercúrio é utilizado nesta etapa final de beneficiamento com a fina 
lidade de formar a amálgama (mercúrio+ouro), para que ocorra a "recupera 
ção do ouro de granulometria mais fina". - 

A quantidade de mercúrio que é utilizado nos garimpas de Poconé e Bai 
xada Cuiabana é da ordem de 92,90 kg/mês. Parte dessa substância é lança 
da nos cursos d'água e outra parte é volatilizada quando se queima o amãl 
gama para se proceder à separação entre o ouro e o mercúrio.( ••• ) 

4.3. Caracterização da Região Garimpeira de Nova Xavantina -Rio das Mortes 

4.3.1. Aspectos Sócio-Econômicos 

o município de Nova Xavantina teve seu início na exploração das rique 
zas naturais durante o processo de colonização da região centro-oeste, 
quando houve a conquista efetiva dessa região na chamada "Marcha para o 
Oeste" no governo Vargas. ( ... ) 

A partir de 1975, por iniciativa federal e com o objetivo 'de povoar e 
fetivamente a região, bem como ampliar as fronteiras agrícolas do país,fo 
rarn criadas muitas facilidades para a implantação de projetos de coloniza 
ção do Banco do Brasil nesta região, o que atraiu grande contingente popu 
lacional vindo principalmente do sul do país em busca de terras. 

Foi estimada para o ano de 1985 uma população urbana em torno de 11.840 
habitantes e 19.791 habitantes na zona rural. 

Nova Xavantina dista 641 km da Capital do Estado (Cuiabá) e tem uma á 
rea de 12.426 km2. ( ... ) O garimpo atualmente consegue gerar grande núme 
ro de empregos e movimentar uma boa quantidade de ~ecursos. ( ... ) 

_Nos garimpas e nas mineradoras da região de Nova Xavantina, os traba 
lhadores recebem salã~ios fixos e não têm p3rticipação ~a produção. 

O problema r7~uneração nas dua7 co:rutelas garimpeiras e mineração le 
v~~tadas ~a regiao ~e Nova Xavantin~e mais complexo que nas outras .. re 
gioes aqui caracterizadas. 
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Normalmente, os donos das frentes de trabalho gastam em média de 30 a 
40% da produção com o pessoal envolvido na lavra e beneficiamento do miné 
rio, manutenção e outras despesas extras. Na maioria dos casos os donos 
de garimpo contratam um empreiteiro (dono de caminhão) que é pago pelo n~ 
mero de viagens realizadas até as áreas de garimpagem( ... ). Este, por 
sua vez, contrata um número de 04 a 06 homens que ficam envolvidos direta 
mente com o desmonte do minério nas catas.( ... ) 

4.3.2. Aspectos Fisiográficos, Geológicos e Ambientais 

Nova Xavantina 

A região de Nova Xavantina pertence à bacia hidrográfica do rio Ara 
guaia, sendo drenado pelo rio das Mortes e seus tributários. ( ... ) O rio 
Araguaia é o maior rio e o único com boas condições de navegabilidade.Seu 
principal afluente é o rio das Mortes.( ... ) 

A região de Nova Xavantina se caracteriza por garimpes típicos de se - 
queiro, semelhantes aos encontrados em Poconé. Comparativamente, as fren 
tes de lavras são menoies do que as encontradas no Pantanal, na região de 
Poconé. A região apresenta uma topografia bastante acidentada, com lavras 
localizadas e profundas ( em alguns casos com mais de 50 m) espalhadas 
principalmente no topo das serras, onde os veios de quartzo estão afloran 
do, ao contrário de Poconé, onde as lavras estão espalhadas numa formação 
bastante arrasada, originando extensas áreas desmatadas com a retirada to 
tal do solo orgânico. Portanto, o que temos na região de Nova Xavantina e 
uma degradação ambiental maior nas áreas de beneficiamento do minério pró 
ximo das drenagens e em menor proporção nas frentes de lavra. As áreas de 
beneficiamento estão localizadas basicamente em 04 drenagens que se encon 
tram numa região serrana a nordeste de Nova Xavantina e distam cerca de 
22 km da cidade ( ... ), com cotas que variam em média de 50 a 300m. ( ... ) 

Em síntese podemos dizer que os problemas de degradação ambiental hoje 
ocorrentes na região de Nova Xavantina estão bastante localizadas e res 
tritas a duas áreas: Vila do Garimpo, que é drenada pelos córregos Santo 
Antônio e Barreiro, estes já totalmente descaracterizados e assoreados à 
jusante da vila,e o garimpo da vila da beira do rio das Mortes. As duas 
micro-bacias dos córregos acima mencionados, mais a área atual de despe 
jo do garimpo no rio das Mortes, somam uma área aproximada de 2500 ha, a 
brangendo parte da área de lavra e beneficiamento da Mineração Araés. ( ... ) 

4.3.3. Tecnologia Empregada no Processo de Lavra e Beneficiamento 

Região de Nova Xavantina 

O processo de lavra'ainda hoje dominante nos garimpos de Nova Xavan 
tina continua sendo a extração do minério manualmente, muito embora algu 
mas frentes de lavras já estejam mecanizadas. { •.• ) - 

Aparentemente, o padrão de lavras estabelecido na região de Nova Xa - 
vantina_é.o agrupamento de várias catas pequenas com larguras e profundi 
dades medias de 10 a 15 metros, respectivamente. Algumas podem alcançar 
profundidades maiores, chegando a 20 ·e 25 metros. Normalmente nestes ca 
sos estas estão mecanizadas, atingindo larguras de até 50 metros embora 
o7orra~ limitações para operação das máquinas, devido ao tipo d; topogra 
fia acidentada do terreno. - 

O beneficiamento de minério, em Nova Xavantina, é realizado efetiva - 
mente em dois locais; uma concentração de equipamentos localizada às mar 
gens do rio das Mortes, e outra situada dentro da corrutela denominadan\Íi 

,.,_ __ la do Garimpo", drenada pelo córrego ~anto Antônio. Existem outros qry. := 
pos menores, dispersos ao longo de mais duas peq~enas drenagens, os corre 
gos Barreirinha e Colher. Todas essas concentraçoes obs~rvadas em Nova ~a 
vantina estão bastante localizadas e encontram-se aproximadamente numa a- 
rea inferior a um raio de 5,0 km. ( ... ) 

Na região de Nova Xavantina, algumas empresa~ de ~i~eração, q~e atuam 
à margem da legislação mineral e ambiental, estao ut1l1za~d~ pe=igosam~n 
te o sofisticado método da lixiviação em pilhas, com a utilizaçao de eia: 
neto de sódio. Este método nasceu nos Estados Unidos (Mina de Cortez) ha 
não mais de dez anos, e consiste na recuperação do ouro fino disseminado 
no minério em particulas menores que lO~microns. 
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Atualmente na região existem duas empresas de mineração utilizando o 
processo de cianetação (Mineração Araés Ltda. e Coimbra-Guimarães Ltda.) 
Ambas podem utilizar para o processo o minério sob a forma de cascalho de 
quartzo britado ou o minério já trabalhado pelos garimpeiros (rejeito), 
pois é sabido que gs . processos comuo.~ não recuperam o ouro muito fi 
no. As empresas que utilizam o método da lixiviação em pilhas para recupe 
ração do ouro fino em Nova Xavantina, compram ou utilizam seu próprio re 
jeito, para benefici~-lo através da solução de cianeto de sódio. 
Uma das mineradoras tem operado sua planta lixiviadora a céu aberto, pondo 
em risco de contaminação um curso d'água localizado mais abaixo. ( ... ) 

5. Diagnóstico Preliminar do Levantamento de Campo Para Definição de Áreas 

Criticas 

5.1. Tecnologia Empregada x Impacto Ambiental 

5.1.1. Histórico 

Com o surgimento do engenho de pilão por volta de 1733 na região das 
Gerais, é possível admitir que aí estaria o primeiro "divisor de águas11 

da exploração aurífera, que separou de um lado o minerador que tinha co~ 
dições de adquirir o moinho e de outro aquele destituído do equipamento. 

• N- • • ' ' A introduçao deste instrumento acelerou o surgimento de grupos marginais 
que desenvolveram uma lavra solitãria, carente de recursos e na maioria 
das vezes clandestina. ( ... ) 

5.1.2. Modo de Produção x Legislação 

Efetivamente, entre 1978 e 1979, ocorreu o que podemos chamar de segun 
do "divisor de águas" na história da produção aurífera do pais, com ai~ 
tradução de maquinária pesada na garimpagem. A partir daí também começou 
ganhar peso, de forma exponencial, a variável ambiental na problemática 
garimpeira ao lado do problema legal. 

Até 1978, esta atividade era artesanal, envolvendo o trabalho solitá 
rio de alguns homens que com métodos rústicos produziam apenas para a sua 
sobrevivência. O atual Código de Mineração, promulgado em 20 de fevereiro 
de 1967, em seu capítulo VI, artigo 70, parágrafo primeiro estabelece: 
"Considera-se garimpagem o trabalho individual de quem utiliza instrumen 
tos rudimentares, aparelhos manuais ou máquinas simples e portáteis, na 
extração de pedras preciosas, semi-preciosas e minerais metálicos ou não 
metálicos, valiosos, em depósitos de ~luvião ou aluvião, nos álveos de 
cursos d'água ou nas margens reservadas, bem como nos depósitos secundá 
rios ou chapadas (grupiaras), vertentes e altos de morros; depósitos es 
ses genericamente denominados de garimpos11• ( ••• ) - 

Com a introdução de maquinária pesada no garimpo a partir da década de 
70, a atividade passou a exigir um niyel de investimento incomparavel - 
mente superior ao que vinha ocorrendo até então. A garimpagem foi ficando 
assim cada vez mais seletiva, na medida que o "empresário'' precisava dis 
por de um capital acumulado em uma outra atividade para transferí-lo ao 
garimpo. O aumento da cotação média da Onça Troy de ouro no mercado de 
Londres, nessa época, foi o que provocou toda' essa transferência de recuE 
sos para o garimpo, pois a produção de ourd tornou-se mais atrativ~que 
muitas atividades tradicionais. ( ... ) 

Como consequãncia direta deste segundo "divisor de águas11 da atividade 
garimpeira, temos o aumento exponencial de exploração do minério aurífero, 
acarretando um igual aumento da produção de ouro e de problemas ambientais. 
Conforme os nossos dados coletados em campo, no garimpo manual remanescen 
te visitado em Peixoto de Azevedo (MT), uma cata de 5x5x3, totalizando 

~ _75 m3, era desmontada por dois homens em 15 dias, atingindo a produção m~ 
dia de 2 a 2,5 m3/homem/dia. Com o advento do "bico-jato11, como é chamado 
nos garimpas o desmonte hidráulico, 04 homens desenvolvem em média no alu 
vião, uma cata de 10x5x4 (600 m3) em 15 dias, sendo que a produção média 
é de cerca de 15 m3/homem/dia. Com a utilização do trator para corte e 
desmonte do depósito, a perfomance atinge 20 m3/homem/dia, caracterizando 
um aumento de 10 vezes no volume explor,ado, para um mesmo contingente de 
garimpeiros,, em um mesmo período de tempo. Ou seja, será necessário, pa 
ra uma mesma população garimpeira, um volume de minério 10 vezes maior,p~ 
ra desenvolvimento da lavra, do que necessitavam anteriormente, quando a- 
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penas utilizavam ferramentas rudimentares. Consequentemente, no mesmo pe 
ríodo de tempo, aumentarão na mesma relação os problemas relacionados à 
descaracterização da paisagem, assoreamento das drenagens e despejo de 
substâncias tóxicas. ( ... ) 

Regiões garimpeiras levantadas com as variáveis consideradas: volume de 

material tratado, produção de Au, população, despejo de mercúrio e area 

degradada; Dados: 1986 Fonte: Levantamento de Campo 

- 
Volume de Produção População Despejo Área 

R e g i õ e s Material de Au Total de Hg Degradada 
Tratado {kg/ano) (kg/ano) (ha) 
(m3/ano) 

* Alta Floresta 33.570.928 26.778,00 20.030 12.876,0 2.670,0 

* Peixoto de 19.677.032 11.521,41 6.190 21.164,0 1.926,0 
Azevedo 

**Poconé 3.242.304 1.316,64 635 798,0 541,5 

**Baixada 10.989.060 865,68 1.162 316,8 2.030,0 
Cuiabana 

**Nova Xavantina 65.770 840,00 839 1.134,6 192,5 

T O -T A L 67,5 milhões 41,3 mil 28.856 36.289,4 7.360,0 

* Exploração durante os 8 meses de menores precipitações que vai de 
abril a novembro. 

** Exploração durante os 12 meses do ano. 

o garimpeiro não goza de nenhuma vantagem trabalhista, como também de 
nenhuma assistência médica, só trabalha e consequentemente só ganha 
quando tem forças e saúde para isso. Como vantagem possui apenas comida 
e moradia. ( ... ) 

O garimpeiro hoje empresário, vive à margem de qualquer tributação,se 
ja municipal, estadual ou federal, em.uma verdadeira "ilha de paraíso - 
fiscal", em um país onde a tributação é exacerbada. À primeira vista, ob 
serva-se uma perda considerável da arrecadação do I.U.M. (Imposto único 
Sobre Minerais), que no caso do ouro é de 1% do valor de venda. ( ... )Tal 
fato tem como reflexo as péssimas condições de infra-estrutura dos muni 
cípios produtores de ouro (Peixoto de Azevedo, Nossa Senhora do Livramen 
to e Poconê) ( ... ) Algumas cidades como Peixoto de Azevedo, que segundo 
os nossos dados gerados em campo, produziu 11.521,41 kg de Au em 1986, 
não possuía na época, nenhuma infra-estrutura digna do século XX. 

A produção oficial de ouro no Brasil, conforme dados do Departamento 
Nacional de Produção Mineral, órgão responsável pelo controle e discipli 
namento da atividade de exploração mineral no Brasil, foi de 29,4 ton~ 
no ano de 1985. 

No ano de 1986, segundo dados registrados pelo DNPM, a produção brasi 
leira atingiu 27,8 ton, sendo que 19,8 ton são provenientes da atividade 
garimpeira (56,8%) e 12 ton da atividade industrial (43,2%). Estes dados 
oficiais foram gerados a partir de documentos comprobatórios da efetiva 
tributação. ( ... ) O próprio DNPM admite uma comercialização clandestina 
da ordem de 50 % • { ••• ) 

O presente levantamento contemplou 85% das frentes de exploração aurí 
fera do estado, sendo que uma parte considerável deste total nunca tinha 
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sido assistida, nem visitada, nem inspecionada por nenhuma instituição 
governamental. Quanto ao DNPM, este fato é normal, pois este órgão só a 
tua com o ordenamento e acompanhamento técnico das atividades garimpeiras 
desenvolvidas dentro das 15 reservas definidas por portaria ministerial. 

Porém, existe intensa atividade garimpeira em áreas de alvarás de pes 
quisa e outras fora da reserva garimpeira, corno por exemplo em Poconé, 
Nossa Senhora do Livramento e Garimpo Novo Planeta. Só neste últi- 
mo atuam cerca de 12.000 pessoas diretamente relacionadas com o garimpo 
e em conflito com a mineração possuidora dos alvarás. ( .•• ) 

5,1.3. Problemas Ambientais Decorrentes da Tecnologia Empregada 

A partir de 1981, quando quase a totalidade dos garimpas, principalme~ 
te os de depósitos aluvionares no norte do estado, encontravam-se mecani 
zados,os problemas amb~ntais·evoluiram de maneira alarmante. Geralmente, 
quanto maior o grau de sofisticação nos métodos de exploracão, maiores s~ 
rão os impactos provenientes da atividade garimpeira sobre o meio ambien 
te. ( ..• ) 

Em anos anteriores à mecanização dos garimpes, sua atividade estava li 
mitada a determinados tipos de depósitos. Normalmente, o processo de ga - 
rimpagem era desenvolvido somente sobre o leito de pequenas drenagens,cõr 
regos e igarapés de terra firme de 4a e 5g ordens e assim subsequentemen= 
te. 

Estes depósitos típicos de aluviões eram lavrados manualmente durante 
anos, décadas,antes que toda a jazida fosse exauriJa ou abandonada. Com 
parativamente, o impacto ambiental negativo decorrente do trabalho manual 
de 2 homens é de 100 m3/mês,18 vezes menor que o produzido por um par de 
máquinas (bombas de 3 polegadas), da ordem de 1.800 m3/mês. 

t ~ • l 

Na década de 80, com o advento da sofisticação das técnicas garimpei - 
ras, drenagens até então inexploradas,bem como~outros tipos de dep6sitos, 
passaram a.ser objeto de garimpagem. Localidades cujos depósitos minerais 
eram inacessíveis frente. ~os métodos usuais, empregados na exploração ma 
nual, passaram a ser o al~o imediato, fugindo a qualquer con~r6le legal, 
quer da legislação ambiental ou mineral. Isto é, drenagens de primeira,s~ 
gunda e terceira ordens estão sendo trabalhadas em todo o seu leito, pla 
nície de inundação e até mesmo nos seus terraços marginais, atingindo pro 
porções que requerem uma sofisticação ticnica cada vez maior. ( •.. ) 

No caso da exploração do minério do leito dos rios, esta prática for - 
çou a entrada de balsas equipadas com bombas de 6 e 8 polegadas e, em al 
guns casos, dragas automatizadas montadas sobre flutuante com 10 polega . 
das. Os demais dep6sitos, ( •.• ) paleóvales e ãreas adjacentes (col6vio), 
necessitam na sua exploração, 'équi'pamentos de terraplenagem (tratores de 
esteira, retro-escavadeiras, pás-carregadeiras, caminhões basculantes,etc~ 

As perturbações"~ae·sequilibrios de toda uma biota e sistemas hídricos, 
são imediatos corno resposta desta ação. No primeiro caso (utilização de 
balsas e dragas), os problemas gerados são refletidos diretamente sobre o 
leito do rio. o volume de material lavrado (parte sólida) por balsa é 
da ordem de 2.800m3/mês para uma bomba de 6 polegadas. Este procedimento, 
além de revolver e modificar todo um substrato de fundo, vem aumentar o 
processo de assoreamento das drenagens, elevando em muito a quantidade da 
fração fina carreada de sólidos em suspensão. ( ••• } 

Os problemas de garimpagem em leito são ainda maiores quando somados ao 
despejo de mercúrio. Muitos proprietários de balsa, por ignorância, costu 
mam usar o mercúrio diretamente na calha concentradora, com pretexto der~ 
cuperar o ouro mais fino, ficando a maior quantidade do mercúrio perdida 
sobre a calha do rio. Podemos ainda, neste caso, considerar outros dois 
agentes poluidores: sabão em pó não biodegradável e óleo lubrificante.Al 
guns garimpeiros de balsa costumam jogar, erroneamente, sabão em pó sobre 
a calha concentradora, alegando que é comum aparecer manchas de Óleo que 
impedem a precipitação das partículas finas de ouro. Justamente acaba a 
contecendo o contrário: a espuma formada'pelo sabão aumenta o poder ads 
tringente, criando bolhas que retém todo o ouro fino que não precipitou. 
Muitos balseiros têm o costume, por falta de discernimento e comodidade,de 
trocar o óleo lubrificante dos motores propulsores das bombas, abrindo 
diretamente o carter na drenagem: Se considerarmos que, em média, a capa 
cidade de cada motor para bombas de 6 polegadas é da ordem de 10 litros e 
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que esta prática repete-se a cada 100 horas, obteremos que um grupo de 
500 balsas joga na superfície do rio 36.000 litros de óleo queimado por 
mês. ( ••• ) 

O comprometimento atual aé drenagens como us rios Teles Pires, Peixoto 
de Azevedo (Bacia Amazônica) e Bento Gomes {Bacia do Prata - rio Paraguai), 
é uma consequência direta da atividade garimpeira em seus leitos e tribu 
tários que, durante a_presente década, vem sofrendo constantes agressões 
de seus paleovales e, mais recentemente, nos seus terraços de terra-firme 
(colúvio). 

Hoje, o que podemos observar da exploração aurífera, como a conduzida 
nos rios Peixotinho, Peixoto e Braço Norte é, no mínimo, uma situação cri 
minosa e omissa. - 

Grupos de empresários travestidos de garimpeiros, após a exaustão dos 
depósitos de canal, estão avançando suas frentes de lavras sobre os terra 
ços marginais, entulhando todo o corpo d'água com os rejeites. - 

Esta situação, caso continue, pode comprometer, em prazo de tempo mui 
to curto, a navegação na bacia do rio Peixoto de Azevedo. Em certas par - 
tes dos rios citados, o canal já se encontra quase totalmente barrado, da 
da a quantidade de material lavrado que foi jogado d.iretamente na água, 
sem o menor critério técnico. Segundo moradores e pescadores locais, vá - 
rias espécies de peixes{caracóides migradores)não são mais capturados em 
pontos à montante dos despejos. 

Este novo contexto da exploração garimpeira, em função de uma maior pro 
dução, promoveu um volume cada vez maior de material lavrado e o au - 
mento indiscriminado do uso de mercúrio. Estes novos jazimentos, incorpora 
dos ao processo de exploração aurífera, estão em áreas com teores mais baI 
xos de ouro disseminados no minério. A solução encontrada pelos garimpei 
ros foi a mesma utilizada pelas grandes mineradoras: lavrar sempre o 
maior volume possível; por conseguinte, se faz necessário, para recupera 
ção deste ouro, uma utilização de maiores quantidades de mercúrio. Como po 
demos notar, toda esta problemática reflete-se das mais variadas formas - 
nas drenagens diretamente afetadas, como também por efeitos indiretos em 
todo o restante da bacia. Com o avanço mecanizado das novas frentes de ga 
rimpo em Mato Grosso, tanto os rios da bacia do Norte corno a do Sul, vêm 
acumulando sérias modificações em seus cursos. 

Nas vãrias drenagens visitadas, nas "pseudo-reservas" garimpeiras de Al 
ta Floresta e Peixoto de Azevedo, em atividade hã mais de 05 anos ( ... ), en 
contrarn-se em todo seu curso extensas áreas de leito e terra-firme irrecu 
peráveis. A descaracterização dos igarapés pode ser visualizada em suas c~ 
beceiras, também pela derrubada da cobertura vegetal (mata ciliar), que 
chega inclusive a atingir faixas da mata de terra-firme. Esta situação vem 
comprometendo todo o manancial de inúmeras bacias ou grande parte destas. 
Nos baixos cursos dos igarapés, onde anteriormente havia áreas considerá - 
veis de matas alagadas, hoje resta uma planície de inundação completamente 
assoreada e morta. -- Em certos locais, pode-se observar que estas áreas 
inundadas apresentam uma vegetação já bastante comprometida, sendo suce~ 
sivamente substituída,nos locais mais assoreados, por comunidades de 
gramíneas invasoras, que eram pouco comuns nesses ambientes. 

Justamente nesses locais mais extensos das planícies de inundação, on 
de o hidrodinamismo é menor, ocorre naturalmente a germinação das novas 
plântulas (plantinhas recém nascidas), em consonância com os diferentes 
pulsos de cheia e seca. Nos rios Teles Pires, Peixoto e seus tributários 
este fato se repete a cada ano, nos meses de enchente; o aumento continuo 
da carga de sólidos finos em suspensão promove o soterramento de sementes 
dispersadas, inibindo seu crescimento. 

Com relação ao acúmulo anormal de material particulado ( argilas e 
areias) na planície inundada, estas modificam bruscamente habitats origi 
nalmente ocupados por uma rica fauna de invertebrados aquáticos e semi- 
aquáticos. ( ... ) 

Ao longo das bacias dos rios Teles Pires, Peixoto de Azevedo (bacia a 
mazônica) e alto rio Bento Gomes (bacia do Prata- região do alto Panta 
nal), encontramos áreas alagadas com características lacustres singula - 
res. ( ... ) Com a intensa atividade garimpeira nessas regiões, o processo 
de assoreamento está se intensificando, acelerando a colmatação (entulha 
mento, aterramente) da bacia lacustre e interferindo na ecologia dos or= 
ganismos. 



Tanque dos Padres 

Situado a aproximada 
mente 3 km da cidade 
de Poconé, na saída 
para a Transpantanei 
ra. Era uma lagoa que 
servia de área de la 
zer para a população, 
atração turística e 
local de pesca. ( ... ) 

Tanque dos Padres 

( ... ) O garimpo come 
çou em 1985. As fotos 
foram tiradas em 1987. 

Em dois anos de explo 
ração o rejeito asso~ 
reou totalmente a la 
goa. 
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Garimpo Vagava_ 

Neste garimpo, 
a 5 km de Poco 
né, os garim- 
peiros fizeram 
uma represa no 
curso d'água, 
o que provocou 
a morte da ve 
getação natu 
ral. 
Na foto, os re . .. , . 

j e i.t; d -.~.L~~~l~ •111•• os a ga - ... . . _· - -. ·· _- .... ·"~ .... ~.;;; f7' · .~ 
rimpagern inva- dfc;:.:.:::: >2'f".'!';·_~i:c~ .~?k,±2~ ~"'TI·' 

dindo a pasta 
gem. 
(Foto de 1987) 
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Os problemas, então, gerados sobre a fauna aquática por consequência 
da atividade garimpeira em sistemas lacustres (várzeas) como os descri 
tos,incluem,entre outros, o decréscimo da fotossíntese por diminuição da 
transparência da água, lesando o grande potencial de produção primária 
nestes locais ( ... ) e aumentando a taxa de mortalidade dos jovens. ( ... ) 

A bacia do rio Teles Pires possui potencial pesqueiro muito promissor, 
embora ainda subexplorado. De nossa visita à região, pudemos constatar 
que algumas espécies são consumidas nas cidades de Peixoto de Azevedo, Al 
ta Floresta e corrutelas vizinhas, muito embora com um consumo pouco ex- 
pressivo. Por outro lado, na região da Província Pantaneira é conhecida a 
piscosidade de suas águas, como por exemplo,nos rios Bento Gomes, Cuiabá 
e Paraguai, onde existe um alto esforço de pesca seletiva, com todo merca 
do consumidor voltado basicamente para cinco espécies mais capturadas.(.~.) 

Efetivamente não conhecemos ainda quais serão os prováveis efeitos e o 
grau de comprometimento dos stocks pesqueiros das regiões Norte e Sul do 
Estado, no tocante ao grau de contaminação da ictiofauna por mercúrio.Mas 
não podemos omitir que dentre as várias espécies carnívoras e onivoras 
mais consumidas (justamente as que acumulam os maiores teores de Hg), al 
gumas, muito provavelmente, apresentam no momento um alto risco de conta 
minação. ( ... ) 

A bacia de captação de toda a rede de drenagem é frágil e muitas vezes 
alguns rios são intermitentes,dadas as condições de mesma unidade geomor 
fológica e condições climáticas para as três regiões garimpeiras. Desta 
maneira, os impactos gerados pela lavagem do minério sobre essas microb~ 
cias assumem uma forma muito prejudicial. A águ~ para as três regiões 
mencionadas acima, parece ser o fator limitante para operação de benefi 
ciamento, p::>rque todo e qualquer tipo de córrego é aproveitado para o pro 
cesso. 

Os rios apresentam vazões muito pequenas, exigindo, na maioria dos ca 
sos, a construção de barragens, devido ao grande volume de material trata 
do. Este procedimento provoca, normalmente a paralisação do fluxo d'ãgua, 
dad, a grande quantidade de barragens localizadas no alto curso das micro 
bacias. Por esse e outros motivos, hoje encontramos no início da rodovia 
Transpantaneira, bem à margem da vazante denominada Tanque dos Padres, u 
rna concentração enorme de moinhos. Essas vazantes funcionam como os cole 
tores das redes de drenagens que convergem para o Pantanal. Hoje visuali 
zamos na vazante Tanque dos Padres enormes quantidades de rejeitas, ao 
longo das margens da rodovia, que é apenas a parte grosseira do material 
que ficou aí precipitado, sendo que a parte fina foi carreada e lixívia 
da em suspensão para a planície inundada do Pantanal. 

Garimpo Ourinhos 

Localizado a 
19 km de Poconé, 
na direção de 
Cuibá. Numa dis 
tância de, apro 
ximada.mente, - 
100 .m de largu 
ra por 1000 m - 
de comprimento 
houve uma inten 
sa devastação - 
da vegetação na 
tural. Os rejei 
tos da garimpa= 
gero foram joga 
dos diretamente 
na bacia de dre 
nagem, que so 
freu intenso 
assoreamento. 
(Foto de 1987) 
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Existem hoje, na região da grande Cuiabá, Nossa Senhora do Livramento 
e Poconé,garimpos operando equipamentos, com capacidades muitas vezes ma! 
ores do que muitas empresas de mineração.~ o caso do garimpo do Darci, 
no município de Nossa Senhora do Livramento, que trata mensalmente um 
volume de material de 6 milhões de m3 l200 caminhões/40 viagens/dia). 
Caso semelhante podemos observar para os garimpas do Japonês em Poconé e 
a Casa de Pedra em Cuiabá. Recentemente o garimpo Casa de Pedra teve sua 
bacia de contenção de rejeitos rompida, devido ao aumento contínuo do vo 
lume de material trabalhado e o período coincidente com a época de chu = 
vas. Este fato resultou graves consequências ambientais e prejuízos para 
os produtores e pecuaristas da região. O rompimento da barragem de con - 
tenção de rejeitas provocou o aumento repentino do nível do rio Aricá, al 

.c an ç ando ,cerca de 30 km a jusante do ocorrido, a marca de 1, 5 m acima do 
nível da maior enchente. ( ... ) 

Recentemente o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE}, pediu 
a intervenção do órgão estaduai do meio ambiente, devido a problemas ger~ 
dos pela ação do garimpo na área de pesquisas requerida pelo INPE. A 
atividade garimpeira vem gerando problemas de poluição atmosférica na 
área, resultando no comprometimento de imagens do satélite Landsat, capta 
das por suas antenas rastreadoras instaladas no local. - 

Outro fato muito sério que está acontecendo no estado é o pedido de 
grupos de empresários para requerimento de l~vras, utilizando métodos de 
beneficiamento do minério extremamente perig6sos. ~ocaso de dois grupos 
na região de Nova Xavantina, que estão utilizando o método de lixiviação 
em pilhas para recuperação do ouro através do cianeto de sódio. Estas mi 
neradoras estão operando o processo conhecido como "cianetação", copiando 
"know how" repassados por grupos de consultoria em mineração sediados em 
outros estados. As duas empresas visitadas na região estão operando sem o 
critério técnico exigido para empreendimentos desta natureza. Ambas não 
têm no quadro de funcionários engenheiros químicos ou de minas especiali 
zados no assunto gerenciando o processo de beneficiamento no local. 

O problema maior, ao nosso ver, é que estas áreas sejam repassadas pa 
ra mãos de garimpeiros, que se~ o menor discernimento poderão utilizar a 
cianetação sem os cuidados necessários. Já é do nosso conhecimento que no 
estado há vários grupos de garimpeiros estocando rejeitos com intuito de 
poderem, mais tarde, recuperar o ouro fino através da lixiviação em pi 
lhas. 

Em síntese podemos dizer que o avanço da atividade garimpeira, com a 
sofisticação dos métodos usuais (garimpagem manual- desmonte hidráulico 
por bico de jato - operação mecanizada das lavras com uso de tratores e 
assim sucessivamente), vem progressivamente, na última década, aumentan 
do seus efeitos impactantes de dez a vinte vezes. ( · · ·) 

Garimpo do 
Godofredo 
No período 1978- 
1985, a garimpa 
gem devastou uma 
área de 7360 ha, 
com um volume ae 
solo lavrado de 
451 milhões de 
metros cúbicos. 
No ano de 1986, 
os 76 garimpes 
visitados no Ma 
to Grosso despe 
jaram 36 tonela 
das de mercúrio. 

(Dados do texto 
original) 
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5.2. Aspectos Sócio - Econômicos 
A extração e comercialização do ouro envolve relações sociais e econo 

micas bastante complexas. Esta atividade gera grande quantidade de recur 
sos, como também desencadeia um alarmante processo de problemas sociais~ 
Este fato é um paradoxo: a exploração de um dos minérios mais valiosos e 
a péssima condição de vida das pessoas envolvidas direta ou indiretamen- 
te nesta atividade. Se, por um lado, o dono do garimpo (detentor dos 
meios de produção) se beneficia do produto de sua atividade, os seus em 
pregados estão à margem de qualquer lei empregatícia, não recebendo ne 
nhum tipo de assistência. ( ... ) 

A malária influi sobremaneira na produção do garimpo; o indivíduo 
doente não consegue, por determinados períodos, desempenhar o seu traba 
lho, que normalmente requer bastante esforço físico, diminuindo assim o 
s.eu rendimento. Em alguns dos locais visitados constatamos que vários 
barracos estavam desocupados pelo fato de todos os seus ocupantes esta 
rem com malária e, portanto, completamente impossibilitados de continua 
rem trabalhando por duas ou mais semanas. 

Além da malária, outras doenças aparecem como reflexo das condições 
sociais da região norte, como gastroenterites, hepatites viróticas, ver 
minoses e doenças venéreas. Esta Última se apresenta como consequência 
do grande número de prostitutas que se concentram nesta região,atraídas 
pela atividade garimpeira que utiliza mão-de-obra masculina. Normalmente 
o garimpeiro dispende muito dinheiro em uma de suas únicas "alternativas" 
locais de lazer: a frequência aos prostíbulos. 

Outra causa determinante na ocorrência destas doenças são as condi - 
çÕes precárias de higiene e moradia. A moradia nos garimpas é semelhante 
em todas as áreas visitadas, caracterizando-se por barracos construidos 
a partir de restos de troncos, obtidos do desmatamento feito na limpeza 
da área e recobertos por plásticos. 

A falta de segurança do trabalho é preocupante nas regiões de garim 
po, pois é realizado em condições perigosas e sem nenhum cuidado quanto 
ã prevenç~o de acidentes. Nã~ se observou qualquer. tipo de equipamento 
de proteção individual (EPI) nos garimpos visitados e por isso é comum 
a ocorrência de acidentes. Quando estes ocorrem, o trabalhador não dis 
põe de benefícios da Previdência Social, tendo que recorrer à assistên- 
cia particular. · 

Nos garimpos onde é feita a queima da amálgama, os trabalhadores não 
utilizam sequer máscaras. Igualmente, nas mineradoras de Nova Xavantina, 
que usam cianeto de sódio no processo de lixiviação, não há nenhuma pro 
teção do trabalhador. Estes fatos, especialmente a exposição a substân= 
cias como o mercúrio e cianeto, altamente tóxicas, representam um eleva 
do risco à saúde dos indivíduos envolvidos na atividade garimpeira.( .. ~) 

Ouro: 90% Sem Impostos 

Como indicado por estimativas de produção de ouro para o Estado de 
Mato Grosso em 1986 (cerca de 40 toneladas), 90% do minério produzido 
é evadido do Estado sem nenhuma tributação. Isso leva a uma reflexão so 
bre a condição atual da atividade garimpeira; trata-se de atividade ile 
gal, portanto não recolhe impostos e nem cumpre as obrigações trabalhis 
tas. Todavia é uma realidade e cada vez mais onera o Estado por ser urna 
atividade altamente impactante, degradando o meio ambiente e restringin 
do a utilização atual e futura dos recursos naturais pela comunidade. - 

O comércio, extremamente ativo e lucrativo, gerado pela atividade ga 
rimpeira, também está ã margem de qualquer tributação, pois, como foi - 
descrito anteriormente, são altamente rentáveis, principalmente o comér 
cio de peças e equipamentos, os quais são comercializados sem emissão - 
de notas fiscais. 

Se houvesse uma redefinição da política mineral quanto à legalização 
e controle da atividade garimpeira, esta poderia gerar recursos para o 
Estado de até US$ 5 milhões anuais, se levarmos em conta apenas a arre 
cadação através do Imposto único sobre Minerais (IUM). Não podemoses - 
quecer que estes dados são apenas referentes ao Estado do Mato Grosso; 
sabemos que o comércio ilegal do minério é comum a outros Estados como 
Pará, Goiás, Rondônia e outros, que possuem reservas auríferas. O agra 
vante é muito maior nos Estados fronteiriços,principalmente do Amazonas, 



Garimpo Pirapu 
tanga 

A garimpagem às 
margens do curso 
d'água Piraputan 
ga devastou to- 
talmente a vege 
tação, atingindo,. 
em determinados 
locais mais de 
200 m das mar 
gens. 
Segundo morado 
res locais,este 
curso d'água ti 
nha água abundan 
te e potável. - 
(Foto 1987) 

Garimpo Amilcar 
Piraputanga 

Na parte infe 
rior da foto po 
de-se ver a par 
te assoreada do 
córrego Pirapu 
tanga, que, ag~ 
ra, com seu cur 
so alterado, a= 
parece ao fundo. 
Estes garimpas 
localizam-se a 
aproximadamente 
5 km do centro 
de Poconé. 
(Foto de 1987) 

Garimpo Amilcar 
Piraputanga 

Houve total asso 
reamento não só 
nos locais de ga 
rimpo, mas tamberr· 
por um longo tre 
cho do leito do 
curso C:1água. 
(Foto de 1987) 

(Dos laudos do 
EngQ Agrônomo 
José Luiz de Sou 
za - Crea nQ 
2650/D) 
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Pará e,ainda, Roraima, onde ocorre uma evasão de ouro considerável. 
Nestes casos ainda ocorrem vários problemas com a entrada ilegal de com 
pradores e garimpeiros estrangeiro~ que se aproveitam da situação de to= 
tal omissão por parte dos órgãos de fiscalização. 

Um outro fator importante de alerta às autoridades competentes, que 
deve ser considerado, é quanto às informações fornecidas pelos garimpei 
ros. Na amostragem realizada percebeu-se que os dados relativos à produ 
ção de ouro e à quantidade de mercúrio utilizado foram em parte omitidos. 
Isto,somado às outras áreas garimpeiras não visitadas, pode chegar a um 
fator de 30%. Portanto, se considerarmos somente a arrecadação atual de 
1% do IUM, que embora não esteja sendo arrecadada, é significativa, o 
montante seria da ordem de US$ 6.500.000, que deixa de ser capitalizado 
pelos cofres públicos. 

O montante que seria arrecadado pelo Estado, através dos impostos co 
mo o IUM, ICM, IPTU, etc. poderia ser revertido em beneficio da própria 
atividade, isto é, seria investido em assistência médica, infra-estrutu 
ra para as áreas garimpeiras e'na adoção de medidas que venham a melho - 
rara condição de vida destas populações, como a criação de um fundo de 
reserva para recuperação das áreas lavradas. ( ..• ) 

6. Conclusões e Considerações Finais 
~ 

Foram consideradas três áreas mais críticas. As três areas sao: ~ 
Alta Floresta - região onde atualmente a atividade garimpeira é mais 

intensa, consequentemente é a maior produtora do Estado, contri 
buindo com cerca de 64% da produção. Utiliza grande quantidade de rnercú 
rio. ·Possui o maior número de pessoas envolvidas na atividade. .Em ra 
zão de ser hoje pólo de atração de garimpeiros,-~ .de ter· sido já: are 
gião de maior extração de ouro em jazidas de leito, chegandó a ter con 
centrações superiores a 2 mil balsas na bacia do rio Teles Pires, em 
breve passará a ocupar o primeiro lugar quanto ao despejo de mercúrio 
no ambiente e terá aumentada rapidamente a degrad~ção ambiental, que já 
é intensa. 

Peixoto de Azevedo - foi escolhida por ter sido uma área intensamen 
te trabalhada por varios anos, apresentand~ em termos comparativos com 
as outras regiões, uma área degradada extensa. Foi a região onde se de 
tectou a utilizaç~o de uma maior quantidade de mercúrio e uma produção 
de ouro superada apenus pela região de Alta Floresta.· Abriga um contin 
gente populacional bastante significativo. · 

Poconé - a localização estratégica do município determinou a escolha 
da regiao para um estudo mais minucioso, considerando-se que na local! 
dade não existe uma reserva garimpeira,e dada a fragilidade do ecossis 
tema (inúmeras drenagens intermitentes,com número expressivo de cabecei 
rasque fluem para as vazantes da província Pantaneira), com extensas 
áreas alagadas.(. .. ) 

Sobre a Produção de Ouro - 
A partir dos levantamentos 'in loco' feitos pelo projeto, chegou-se 

a uma estimativa do produção real de ouro no Estado em 1986 em torno de 
40 toneladas. Este dado mostra o gigantesco hiato entre a produção real 
de ouro e a oficial, de apenas 3,6 toneladas. ( ••• ) 

Secretaria do TrJb~lho e Desenvolvimento Social. Coordenador do Meio 
Ambiente: Paulo dos Sant.os Leite. Coordenaçao 'l'ecnica: Max S. Lima 
(gcologo), Guilherme A.N.Borges(bi6logo), Rubia Kuno (farm.bioquimica). 
Equipe t~cnica: LcilJ Singulano (gc6loga), Julio Dalponte (acad~mico 
Biologia), Joel Oliveira (engQ florestal), Nely Tocantins (bibloga), 
Fernando Guedes (enyQ sanitarista}. 
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miséria do garimpo ilegal (I) 
t. DE MERCÚRIO NO TAPAJÓS. 

Mesmo antes de trabalhar para o governo federal em postos de comando, 

como pesquisador cientifico o sr. Aécio Moura da Silva se havia interes 

sado profundamente pelos efeitos ambientais do uso de mercúrio. 

Aécio apresentou num seminário da Oklahoma State University,USA,em 

1982, um detalhado estudo intitulado "Toxicologia do Mercúrio no Meio 

Ambienten, mais tarde publicado no Brasil pelo Centro de Recursos Educa 

cionais (CERED). 

Em 1988, como superintendente da SUDEPE_ (Superintendência de Desenvol 

vi..mento da Pesca), Aécio determinou que fosse feito um levantamento rigo 

roso a respeito do uso indiscriminado de mercúrio pelos garimpos nos 

rios Tapajós e Madeira. Em setembro, os trabalhos de campo estavam 

concluídos.Em fevereiro de 1989, Aécio foi demitido da Superintênden 

cia da SUDEPE por envolvimento em desvio de verbas~ 

A seguir, estamos publicando o primeiro dos relatórios que resumem 

os trabalhos de campo e suas conclusões~ Nesta página, você tem um 

mapa que permite situar visualmente o Tapajós no contexto brasileiro. 
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·~·::,ÃO MIL E QUINHENTAS BALSAS DESTRUINDO UM RIO 

Superintendência de Desenvolvimento da Pesca 
Relatório de Viagem 
Local: Belém - Pará 
Periodo: 21 a 25/06/88 
Objetivo: Efetuar levantamento sobre os efeitos do mercúrio na bacia do 

Rio Tapajós 

1. Introdução 

Por determinação do Senhor Superintendente da Sudepe, Dr. Aécio Moura 
da Silva, deslocamo-nos até a cidade de Belém, Pará, com a finalidade de 
avaliar a situação provocada pelo uso de mercúrio nos garimpas estabele 
cidos no Estado, especialmente no rio Tapajós. 

Inicialmente entrevistamo-nos com o Coordenador Regional da Sudepe, 
Engenheiro de Pesca 1talo José Araruba Vieira, que, entre outras facili 
dades oferecidas ao nosso trabalho, colocou à nossa disposição a valiosa 
assessoria do Engenheiro de Pesca Francisco Gilberto Damasceno. 

O levantamento em apreço teve como base artigos publicados em jornais 
da Capital, atas de reuniões entre órgãos afetos ao problema e entrevis 
ta pessoal com o Assessor do Departamneto de Recursos Naturais da Sudan, 
Dr. Ody Pamplona. ( ••• ) 

2. Região Afetada 

entre os rios Ta~õs e Jamaxi~, está caracterizada como a 
A região de garimpas do Tapajós, !ocalizada no município de Itai tuba, 

área mais 
atingida pelo uso indiscriminado do mercurio. 

Ao ·1ongo desse vale, a garimpagem tem se desenvolvido desde a metade 
do século XVIII, tendo o Ministério das Minas e Energia, no ano de 1983, 
regularizado uma área de 28.000 km2, no município de Itaituba, para li 
vre garimpagem. 

Os garimpos localizam-se, preferencialmente, nos leitos dos rios, 
igarapés, grotas e nos baixões, observando-se uma evolução no processo 
de extração do ouro, saindo da atividade manual para semi-mecanizada e 
mecan~zada. 

A lavra semi-mecanizada utiliza um par de moto-bomba e balsas, con 
junto denominado "chupadeiras", e se desenvolve nos leitos ativos dos 
principais rios que drenam a região. Estimativas do DNPM apontam um nú 
mero em torno de 1.500 balsas praticando este tipo de garimpagem. - 

Já o processo mecanizado de garimpagem utiliza um Jig de células que 
trabalha acoplado a dois motores Yamm~r de 03 cilindros e 33 HP cada um. 

3~ O ~ercúrio na Garimp~g~m 
o mercúrio é um metal liquido e altamente tóxico a qualquer forma de 

vida, sendo usado na mineração, para refino do ouro. 
Totjo esse processo tem inicio com a retirada do cascalho do rio e a 

sua mistura com o mercúrio líquido. O ouro em pó contido no cascalho 
imediatamente se aglutina no mercúrio, bastando ao garimpeiro jogar fo 
ra as sobras de cascalho e submeter a amálgama de ouro/mercúrio a um ma 
çarico. Aquecido, o mercúrio, volátil, passa ao estado gasoso, permane~ 
cendo apenas o ouro, livre de impurezas. 

Este metal já vem sendo utilizado na garimpagem dessa região há qua 
se três décadas e, sem ele, o rendimento da extração do ouro não ultra 
_passa 10%, no processo rudimentar de lavagem. 

4. Os Efeitos Nocivos do Mercúrio 
Tem início com o vapor inalado pelos garimpeiros, no processo de re 

finamento do ouro, que, gradativamente, compromete a sua saúde. Ao mes 
mo tempo, parte desse gás de mercúrio se dissipa na atmosfera, porém as 
chuvas o trazem de volta à terra e aos rios, contaminando plantas, orga 
nisrnos aquáticos e ao próprio homem. 

Na água, o mercúrio sofre o efeito de bactérias e passa da fase inor 
gânica para a orgânica, fato que permite uma fácil assimilação deste me 
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tal pelos organismos vivos dependentes do corpo d'água e a sua consequen 
te contaminação. - 

A fase aguda de intoxicação provocada no homem, pelo mercúrio, apre 
senta urna dosagem média entre 10 e 50 mg/kg de peso corporal. Sob suas 
formas mais agressivas, vapor e metil mercúrio, desnatura as proteínas e 
inativa as enzimas, causando uma intensa perturbação nos tecidos orgâni 
cos. Como sintomas, constata-se choque, colapso cardiovascular, insufi 
ciência renal, graves lesões gastrointestinais, coma e, por fim, a mor 
te, quando não há tratamento médico em tempo hábil. - 

As intoxicações subaguda e crônica, apresentam um quadro de inflama 
ções da boca e das gengivas, dilatação das glândulas salivares, perda 
dos dentes, problemas renais graves, alterações psicológicas e psicomoto 
ras, problemas genéticos, impotência sexual, perturbações visuais, insô~ 
nia, nervosismo, irritabilidade, perda da memória, ansiedade, depressão 
e, até mesmo, delírios, alucinações, melancolia suicida e psicose manía 
co-depressiva. 

Segundo o Dr. Carlos Pinto de Almeida, médico paraense e especialista 
no assunto, esses sintomas geralmente aparecem alguns anos após a perma 
nência das pessoas nas áreas contaminadas e começam com a perda da sensi 
bilidade nas extremidades dos dedos dos pés e mãos e ao redor da boca~ 
ataxia, dificuldades na visão e na audição. Em geral, entre 7 e 13 anos 
de contaminação com mercúrio, pode ocorrer a morte do paciente intoxicado. 

5. A Situação Atual 

t de extrema gravidade a situação no vale do Tapajós, provocado pelo 
uso indiscriminado do mercúrio. Estima-se pelos dados de produção de ou 
ro, que entre 250-300 toneladas de mercúrio já foram utilizadas, de 1983 
para cá, nos quase 300 centros maiores de garimpagem, encontrando-se, na 
água e no solo, sob a forma de metil mercúrio, contaminando e matando,di 
reta ou indiretamente, peixes, plantas e seres humanos. 

Registre-se que, no mundo inteiro, são empregados 10 mil toneladas de 
mercúrio na mineração, na indústria e nas atividades agrícolas, o que 
confirma o excesso da sua utilização no Tapajós. 

Por outro lado, é surpreendente afacilidade com que o mercúrio é adqui 
rido e manuseado, sem sofrer por parte •.. (Incompleto por defeito na có~ 
pia xerox obtida pela UPAN dos originais da Sudepe). ( ••• ) 

O limite máximo de mercúrio aceitável para ingestão pelo ser humano é 
de 0,30 p.p.m. 

Amostras de Peixes 

Espécie Concentração de 
~g - ppm 

0,41 
0,39 
2,53 
0,21 
1,57 
0,92 
0,23 ( ... ) 

Tamuatá 
Mandi 
Braço de Moça 
Charuto 
Chifrudo 
Mondubé 
Acan 

Espécies de peixes carnívoros, como tucunaré e pirarucu, tiveram alguns 
exemplares analisados, detectando-se um preocupante nível de mercúrio em 
seus tecidos musculares. 

Todas as análises realizadas fornecem um dado estarrecedor e, ao mesmo 
tempo, alarmante: as amostras, pelo seu reduzido número, não foram repre 
sentativas do universo de atuação do metal, exatamente por isso, os seus 
resultados assumem uma gravidade que requer, de imediato, uma ação do Go 
verno Federal, em todos os seus segmentos afetos ao problema. 

5. Repercussões Imediatas 

5.1. Crescentes mortalidades de pessoas, 'pela utilização do mGrcúrio no 
refino do ouro ou pelo consumo de animais, frutas e hortaliças contamina 
da s ; 
5.2. Devastação da flora e fauna aquáticas e geração de desertos, nas 
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águas do Tapajós e outros rios importantes; 

5.3. Comprometimento das exportações paraenses de pescado, pela veicula 
ção, nos países compradores, de notícias acerca da extensão do problema; 

5.4. Migrações desordenadas de pessoas para a capital ou grandes cidades 
do Estado, à medida que o quadro se agrave. 

6. As Ações Governamentais 

Os dados e informações disponíveis mostram que, a partir de 1987, o 
problema do mercúrio no Tapajós passou a preocupar as autoridades esta 
belecidas no Estado, sendo criadas comissões para estudo e acompanharne~ 
to da questão. ( ••• ) 

Constata-se, entretanto, que o problema ainda vem sendo conduzido de 
forma tímida e acadêmica tendo em vista a gravidade que encerra. Não 
existe, na verdade, uma ação concentrada do governo, como um todo, para 
implementar todas as alternativas possíveis, para o controle da situação. 

Não se pode admitir que apenas um pequeno grupo de abnegados técnicos 
ligados ao assunto continue a se movimentar em torno do problema, porém 
sem que a vontade política do Estado se coloque disponível a encarar a 
luta de salvar o que ainda não foi destruído. 

Nos contatos mantidos com a Superintendência de Desenvolvimento 
Amazônia - Sudam, ficou estabelecido que, ainda no mês de julho do 
sente ano, deverá ser formada uma Comissão Permanente para o trato 
problema, com atuação nas áreas técnica e política, acompanhando, 
liando e divulgando os níveis de contaminação pelo mercúrio, para 
cionamento e controle das autoridades competentes. 

A Sudam, conforme constatamos, dispõe de modernos equipamentos de 
análise de água, inclusive para medição de níveis de mercúrio, restando 
apenas o devido treinamento de técnicos para o seu manuseio. Por outro 
lado, as suas bases, instaladas no Tapajós, constituem excelente ponto de 
apoio aos trabalhos de campo. 

da 
pre 

do 
ava 

posi- 

Preocupa-nos, sobremaneira, a escassez de recursos financeiros dos 
órgãos públicos desta área, fato que poderá comprometer seriamente o 
trabalho, em todos os seus segmentos. 

O assunto tem sido razoavelmente divulgado pela imprensa do Estado 
do Pará; entretanto, entendemos que o uso indiscriminado do mercúrio 
nos garimpas do Tapajós requer um tratamento a nível nacional, lembran 
do que os peixes dessa Região, são comercializados em quase todo o País, 
o que impõe seríssimos riscos de contaminação de uma larga faixa da po 
pulação brasileira. 

A Sudepe, como Órgão máximo de comando da pesca brasileira, compete 
uma participação mais agressiva diante do problema, visto que, além do 
comprometimento aos estoques aquáticos atuais, o mercúrio poderá invia 
bilizar, em curto prazo, o desenvolvimento de programas fundamentais pa 
ra as comunidades rurais da Região, como é o caso da Piscicultura e da 
Carcinicultura, atualmente em fase avançada de implementação pelo órgão. 

Segundo apuramos, o caso envolve, até mesmo, a importação irregular 
do mercúrio, merecendo, dessa forma, tratamento idêntico por parte da 
Policia Federal, àquele aplicado ao éter usado para obtenção de cocaína. 

Nota: A versão obtida pela UPAN não indica o autor do relatório, que apa 
rentemente termina neste ponto. 
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Sudepe revela a miséria do garimpo ilegal(II} 

DRAGAS E BALSAS TOMARAM CONTA DO RIO MADEIRA. 

"Indiferentes às denúncias dos pesquisadores que comprovam o excesso 
de mercúrio lançado nos rios onde se pratica a garimpagem, principal 
mente nas áreas do rio Madeira, os órgãos responsáveis pela fiscaliza 
ção lamentavelmente até agora não criaram um mecanismG prático que pos 
sa atuar na contenção do uso deste elemento quimico." - 

A denúncia foi feita pelo jornal "A Critica'',de Manaus, a 31 de 
julho de 1988, e permanece atual no primeiro semestre de 1989. 

"O resultado de todo este abuso", prosseguia o jornal, "são as 104 
toneladas de mercúrio, acumuladas de 1975 a 1987 no leito do Madeira, 
segundo pesquisa da Universidade da Rondonia e da Universidade Flumi 
nense". 

A previsão dos estudos era de que, em 1988, a cifra anual poderia 
passar de seis para vinte toneladas de mercúrio no rio. Este cálculo 
foi formulado pelo presidente da Associaçãõ dos Geólogos, João Frede~ 
rico Guimarães, e não está muito longe dos números apontados pelo Rela 
tório da SUDEPE. Para as Universidades, são 104 toneladas lançadas - 
em 12 anos. Para a SUDEPE, são 78 toneladas em 10 anos. A SUDEPE con - 
sidera um lançamento uniforme ao longo do tempo. As Universidades con 
templam a curva de expansão, muito acentuada, das atividades. 

A seguir, o documento da SUDEPE. 
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MADEIRA PODE RECEBER 20 t. POR ANO DE MERCURIO 

Superintendência do Desenvolvimento da Pesca 
Relatôrio de Viagem 
Local: Porto Velho - Rondônia 
Data: 09 a 14/09/88 
Ob]etivo: Efetuar levantamento acerca da utilização do mercúrio nos ga 

rimpas de ouro do Rio Madeira 

1. Considerações Gerais 

Em prosseguimento ao trabalho levado a efeito pela Superintendência 
do Desenvolvimento da Pesca - Sudepe, de avaliar o impacto ambiental pro 
vocado pela utilização do mercúrio nas principais áreas de garimpo de ou 
rodo Brasil, visitamos o Estado de Rondônia e, na cidade de Porto Velho 
e em vôo sobre o Rio Madeira,pudemos coletar todas as informações e dados 
aqui apresentados, a fim de que possa esta Autarquia adotar um firme posi 
cionamento acerca desta questão, que mostra urna perigosa tendência de - 
agravamento, na medida em que a crise econômica vivida pelo País conduz a 
população para negócios imediatos e de lucro fácil, como tem sido a extra 
ção do ouro no Brasil. 

Em Porto Velho, contamos com o inestimável apoio do Agente Regional da 
Sudepe em Rondônia, EngQ de Pesca Antonio Almeida Sobrinho e do corpo téc 
nico da Companhia de Mineração de Rondônia - CMR. 

2. O Rio Madeira 

Um dos maiores rios do mundo, o Madeira possui volume anual quase duas 
vezes superior ao ·ao Mississipi e aproximadamente igual ao maior da Áfri 
ca, o Zaire (Gibbs, 1967). Tem uma área de drenagem total de 1,3 milhões 
de km2, ou seja, 1/5 da Bacia Amazônica. 

Acrescido do rio Guaporé, a drenagem do sistema do rio Madeira apresen 
ta o seu curso Norte-Sul mais longo do que qualquer outro rio situado in= 
teiramente dentro dos trópicos (acima de 2.000 km). 

O Madeira é o único rio aflaente do Amazonas cujos tributários drenam 
todos os principais tipos de áreas de drenagem para a Bacia Arnazônica,ou 
seja: os flancos altamente erosíveis dos Andes, o Maciço Brasileiro des 
nudado e antigo, e as terras baixas do Terciário cobertas por florestas. 

Seus principais afluentes originam-se nos Andes e o Madeira desemboca 
no rio Amazonas, tendo às suas margens os seguintes centros urbanos: Por 
to Velho, Calama, Humaitá, Manicoré, Ariquanã, Borba e Manaus. 

Ao longo do seu curso, o rio Madeira apresenta como principais cacheei 
ras: Santo Antônio, Teotônio, Caldeirão do Inferno, Girau, Paredão, Peder 
neira, Araras, Ribeirão, Madeira, Lajes, Pau Grande, Bananeiras, Guarajá 
e Açu. 

O rio possui, também, uma ictiofauna muito diversificada, tendo como 
principais espécies: Dourado (Brachyplatystoma flavicans); Babão (Gosli 
nea platynema); Piraíba (B. filamentosum); Jaú (Paulicea lutkeni); Capa 
rani (Pseudopla tystoma tigrinum) ; Surubim ( P. fascia1:um) ; :-_ Peixe ·-J;_e_nhà 
( Surubimchthys· p Lan í.c ep s) ; - Pirar ara ( Pha.r ac t.o c ephe.Lu s hemiliopteros) ;-Pir:i 
tadinho (callophysus macropterus); Barba-Chata (Pinirampus pirinampus); 
Rebeca (Megaladoras irwini); Baru (Pterodoras granulosus); Tambaqui (Co 
lossoma macropomum); Pirapitinga (S. bidens); Curimatã (Prochilodus ni 
gricans); Pescada (Plagioscion spp); Pirarucu (Arapaima gigas); Aruanã 

- _(Osteoglossum bicirrhosum); Jaraqui (Semaprochilodus sp); Jatuarana (Bri 
con sp); Pacu (Mylossoma sp); Pacu (Myleus sp). - 

Outros animais aquáticos encontrados no rio Madeira: Boto (Inia geof 
frensis); Jacarés (Caiman spp); Tracajás (Podocnemis unifilis). 

3. A garimpagem no Rio Madeira 

A atividade de garimpagem no rio Madeira teve início em 1959, com a 
descoberta de aluviões de cassiterita, fato que atraiu a atenção de imi 
grantes de muitas regiões do Brasil. 
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Ao longo desse tempo, a extração de ouro passou a ser gradativamente 
incorporada à rotina de garimpagem, crescendo de tal forma esta prática, 
que em julho de 1979, o Ministério de Minas e Energia estabeleceu, atra 
vés da Portaria nQ 1345, um trecho de 200 km de extensão do rio Madeira 
para a exploração do ouro, exclusivamente por métodos de garimpagem. De 
nominada Reserva Garimpeira do Rio Madeira, está situada entre as Cacho 
eiras do Teotônio ( ••• ) (Incompleto por defeito na cópia xerox obtida pe 
la UPAN dos originais da Sudepe). 

Apesar da medida, os garimpos foram se estendendo por todo o rio Ma 
deira, dentro de uma desorganização absoluta, que não permite o controle 
sobre o número de balsas e dragas atuantes e, muito menos, sobre o verda 
deiro quantitativo de ouro produzido a cada ano. 

A garimpagem na sua essência, significa a utilização de métodos quase 
artesanais de extração mineral, o que não ocorre mais no rio Madeira. 

Potentes dragas escarificam e sugam o leito do rio, desorganizando to 
talmente a sua estrutura e poluem as suas águas com o mercúrio. Instalou 
-se uma verdadeira indústria de extração de ouro no Madeira, onde a ân - 
sia pelo lucro fácil atrai um extraordinário número de "investidores11 

das regiões sudeste e sul do Brasil e até mesmo do exterior, em desres - 
peito absoluto às mais rudimentares normas de equilíbrio entre o homem 
e a natureza. E toda essa destruição acontece sem que o País, pelo menos, 
usufrua da maior parte desse ouro extraído ! 

A extração de ouro do Madeira é um grande negócio. Urna draga de boa 
potência, que tem seu custo de instalação girando entre 30 e 40 milhões 
de cruzados, pode se pagar em apenas 30 dias de trabalho. (1) 

Estimativas feitas pelos técnicos da Companhia de Mineração de Rondô 
nia evidenciam uma produção anual de ouro no rio Madeira em torno de 4,5 
toneladas. Isto significa, também, que cerca de 7,8 toneladas de mercú 
rio são lançadas nas águas e no ar, todo o ano, totalizando, pelos dez 
anos da atividade de garimpagem, cerca de 78 toneladas desse veneno já 
lançadas no rio Madeira. 

3.1. As Áreas de Garimpo 

Existem treze garimpes dentro da Reserva Garimpeira do Rio Madeira, a 
saber: 1. Teotônio; 2. Morrinhas; 3. Jorge Alagoas; 4. São Domingos; 5. 
G. Piauí; 6. Caldeirão; 7. Jirau; 8. Embaúba; 9. Caiçara; 10. Palmeiral; 
11. Dois Irmãos; 12. Vai Quem Quer; 13. Prainha. 

Fora da Reserva, encontramos as seguintes frentes garimpeiras: 14. Ma 
chado; 15. Paredão; 16. Tamborete; 17. Simãozinho; 18. Faya; 19. Abunã;- 
20. Penha; 21. Taquara; 22. Araras; 23. Periquitos; 24. Serraria; 25. Ri 
beirão e 26. Beni. - 

Em junho de 1987, equipe técnica da Companhia de Mineração de Rondônia 
CMR, efetivou levantamento dessas áreas de garimpo, registrando a utiliza 
ção de 592 dragas e 438 balsas. (2) - 

Uma observação importante .diz respeito, segundo a equipe da CMR,aum ex 
pressivo aumento do números de dragas, em relação às balsas, fato que re= 
flete muito bem o alto poder aquisitivo das pessoas que ultimamente procu 
ram pelo ouro do rio Madeira. As dragas apresentam uma grande capacidade 
de retirada do cascalho do fundo do rio, propiciando mais rápidos e melho 
res rendimentos. 

Constata-se, no entanto, que as pessoas que rotineiramente expõem suas 
vidas ao risco do garimpo seja por questões de segurança ou de saúde, são 

" _ Notas da UPAN: 
(1) Considerando-se a cotação do dólar na época da redação deste documen 
to, o custo de instalação da draga fica entre US$ 95.000 e OS$ 130.000. 

(2) Poucos parágrafos adiante, indica-se o crescimento de 20% ao ano para 
a atividade. Aplicando-se este índice ao período de 18 meses entre junho 
de 1987 e dezembro de 1988, e, considerando-se que o aumento das dragas é 
maior que o de balsas, pode-se chegar ao número aproximado de 800 dragas 
e 500 balsas no Madeira em dezembro de 1988. 

----- ---~~~~~--~----~~~~~ 
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exatamente aquelas mais humildes, nordestinos na sua maioria, que muito 
pouco lucram com a atividade. 

Sobrevoando essas áreas de garimpagem, em helicóptero cedido pelo Go 
vernador Jerônimo Santana, pudemos sentir o quão grave é o problema que 
a extração do ouro está provocando sobre a vida do Madeira e das pessoas 
que dele dependem. Essa áreas, quase sempre localizadas acima das diver 
sas cachoeiras do rio, por ali se encontrarem em abundância as jazidas 
de Mucururu, tipo de pedra rico em pó de ouro, estão se transformando 
em verdadeiros povoados, que abrigam desordenadamente pessoas de todo o 
País, na busca da fortuna. 

Não é difícil, ao mais leigo observador desse massacre, antever o fim 
do rio Madeira em menos de dez anos, caso imediatas providências não se 
jam adotadas pelas autoridades responsáveis pelo problema. 

Balsas e dragas continuam sendo construídas e instaladas ao longo do 
rio, sem qualquer fiscalização ou controle; por outro lado, todas as ci 
dades situadas às margens do Madeira têm sua economia voltada para os ne 
gócios do ouro, indo desde a disponibilidade de equipamento e acessórios 
para balsas e dragas, até a compra e venda do produto. 

Além disso, a crise que castiga o Brasil,torna cada vez mais feroz o 
imediatismo que caracteriza nosso povo, o que certamente irá atrair um 
número cada vez mais crescente de pessoas para esta atividade em Rondônia. 

4. O Mercúrio e o Ouro 

De acordo com as informações prestadas por técnicos da CMR, os garim 
pos vêm aumentando em cerca de 20% ao ano, no rio Madeira; e como extrair 
ouro sem o uso do mercúrio é coisa do passado, as perspectivas de que o 
quadro1 que ora se constata em Rondônia,se reverta são as mais pessimistas 
possíveis. 

Em primeiro lugar, a cidade de Porto velho está tomada por estabeleci 
mentos que comercializam livremente o mercúrio. Adquirir mercúrio em Por 
to Velho é um ritual tão simples quanto comprar gêneros de primeira neces 
sidade. Independente de quantidade, idade do comprador, enfim, não há qual 
quer restrição. - 

Custando pouco mais de CZ$ 6.000,00 (o equivalente a um grama de ouro) 
por quilo, o mercúrio é transportado até os pontos de garimpo, onde faz a 
fortuna de alguns e a desgraça da maioria. 

No processo de azougamento e queima, o Madeira recebe uma extraordiná 
ria carga de veneno, que vai lentamente eliminando todas as formas de vi 
da aí presentes. E a contaminação dos peixes, conforme análises já feitas, 
é hoje um fato inquestionável. 

Após extraído e separado do mercúrio, o ouro que chega â cidade para a 
venda é requeimado, liberando vapores tóxicos de mercúrio para a popula 
ção. É impressionante como se tornam brancos, cabelos, barbas e bigodes 
dos "queimadores11 durante esta operação. 

A requeima é feita às vistas de quem quiser ver, praticamente ao ar 
livre, no centro da cidade, impondo à população de Porto Velho seríssimos 
riscos de contaminação pelo mercúrio. 

5. O Mercúrio e os Pescadores 

Tem causado muita apreensão entre os pescadores profissionais do Madei 
ra os intensos noticiários dos jornais, rádios e canais de televisão de 
Rondônia, sobre o alto nível de mercúrio já lançado nesse rio e as gran 
des possibilidades de que algumas espécies de peixes estejam com teores 

- _de contaminação acima da normalidade, comprometendo, portanto, a saúde 
dos seus consumidores. 

Esta apreensão, no entanto, constitui muito mais uma defesa dos seus 
interesses comerciais, do que propriamente uma preocupação com a vida a 
quática e o futuro da atividade de pesca, e com a saúde da população. 

Assistimos, inclusive, uma entrevista do Presidente da Federação dos 
Pescadores Profissionais, em uma rede local de televisão, onde era infor 
mado à população portovelhense que os peixes do rio Madeira niG tinham 
qualquer tipo de contaminação e que se estava dando à questão mercúrio 
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-uma importância exagerada. 

Ao nosso ver, a atitude mais coerente do Presidente seria a incorpo 
ração imediata da Federação dos Pescadores à luta da Sudepe, na defesa 
da vida aquática, acompanhando atentamente as ações de Governo para oca 
soe denunciando, como vem fazendo a Sudepe, a consumação de um desastre 
ecológico sem precedentes na história do Estado. 

Somente pesquisas sistematicamente realizadas poderão mostrar o quadro 
real do Madeira e a família da pesca, Sudepe e Pescadores, tem que estar 
unidos nesta luta. 

6. O Abastecimento de Água de Porto Velho 

As áreas de garimpagem do ouro se estendem desde Beni, próximo a Gua 
jará-Mirim, até Teotônio, a poucos quilômetros de Porto Velho, o que es 
tabelece uma situação preocupante para a população da cidade: as pessoas 
consomem a água captada a jusante de todos esses garimpos. Será possível 
alguém contestar a gravidade deste problema? 

7. A Sudepe e o Problema 

Vistoriando material jornalístico de quase um ano, observamos que a 
questão do mercúrio no rio Mádeira e em Porto Velho tem merecido da Agên 
eia Regional da Sudepe uma constante preocupação, com insistentes apelos 
e denúncias sobre os perigos que este metal está impondo aos recursos 
pesqueiros e à vida humana. 

Contudo, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado se mantém alheia ao 
problema, não se conhecendo uma iniciativa sua de, pelo menos, agrupamen 
to aos órgãos relacionados com a questão, como CMR, DNPM e Universidade 
de Rondônia, para uma conjunta tomada de posição. 

8. A População 
Procurando conversar com algumas pessoas de Porto Velho, pudemos sen 

tir que a situação é inquietante apenas para aquelas de melhor nível cul 
tural, que temem pelo futuro de suas .famílias. Este fato reflete a nece~ 
sidade de uma campanha permanente de esclarecimentos à população, sobre 
os riscos do mercúrio. 

9. Medidas Imediatas 

9.1. Tornar obrigatório, nos garimpas e nas cidades, o uso do condensador 
de mercúrio, nos processos de queima e requeima. Este aparelho é simples 
e custa um pouco mais que o equivalente a 1 g de ouro. Além de não preju 
dicar a saúde dos 11queimadores11 e do meio ambiente em geral, a retorta 
permite o reaproveitamento quase total do mercúrio, proporcionando uma 
grande economia aos garimpeiros. 

9.2. Estimular a iniciativa privada à instalação de micro-empreendimentos 
de fabricação de retorta. 

9.3. Executar o trabalho de pesquisa elaborado pela CMR, Sudepe, e UnB,pa 
ra análise do nível atual de mercúrio no rio Madeira, em: água; seres hu 
manos; animais aquáticos e terrestres; vegetação aquática e terrestre; e 
sedimentos. 

9.4. Retornar a divulgação maciça do Manual do garimpeiro elaborado pelo 
Conserna, Seplan/Polonoroeste e CMR, em todo o Estado. 

10. Desmatamentos e Queimadas 

A situação ecológica de Rondônia é uma das mais sérias do País. Como 
se não bastassem os garimpas de ouro, os desmatamentos e as queimadas es 
tão devorando rapidamente a floresta e determinando danos irreversíveis à 

·· -natureza. 

Segundo dados do Instituto de Pesquisas Espaciais - INPE, as queimadas 
irão destruir, até o final de 1988, cerca de 247.898 quilômetros quadra - 
dos da Amazônia. E Rondônia possui, segundo aquele Instituto, o maior ní 
vel de devastação. Mas, o que tem a Sudepe a ver com as queimadas e desma 
tamento? Tudo. 

os desmatamentos e as queimadas estão acabando com os igarapés da Re - 
gião, normalmente nascentes de pequeno percurso, que têm uma d~terminada 
vegetação, especialmente palmeiras, que lhes assegura a perenidade. 
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Eliminada essa vegetação, as nascentes são mortas e os períodos de 
estiagem se estendem por mais tempo. 

Ora, a agricultura só encontra viabilidade em regiões abundantes em 
água durant~ o ano inteiro; que expectativa se pode ter, então, sobre 
criação con~rolada de peixes, camarões ou rãs, numa região onde as 
águas do séu principal rio estão sendo envenenadas por mercúrio e as 
nascentes dos ( ... ) {Incompleto por defeito na cópia de xerox,obtida 
pela UPAN, dos originais da SUDEPE}. 

Nas duas margens do Madeira, se formam grandes desertos, pela retira 
da de madeira. Nas estradas, somente incêndios e caminhões carregados 
de troncos de árvores seculares, cortadas indiscriminadamente de qual 
quer ponto da mata. 

O Brasil, na sua caminhada para se transformar numa grande Nação; 
precisa urgentemente acompanhar e reavaliar a ocupação da região Norte 
e defini~ normas que conciliem o progresso necessário à sua economia 
com a preservação da grande fonte de saúde que é a Amazônia. Caso 
contrário, nem uma coisa, nem outra. 

Brasília, 21 de setembro de 1988. 
Carlos Maria M.C.Matos, EngQ de Pesca da SUDEPE 

------------------------------------------------------------------------ 
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Comentários finais 

TEMOS MUITO O QUE FAZER PELOS RIOS BRASILEIROS. 

Nada muito surpreendente. Mas a verdade é que ao terminar a redação 

desta edição especial de "SINAL VERDE" temos a sensação de que o traba 

lho recém começa. 

Temos muito que fazer, até porque a mineração de ouro não é a úni 
ca que hoje destrói os rios brasileiros. Na.bacia do rio Trombetas, 

afluente do Amazonas, o lago Batata está ameaçado de extinção pela ex 

tração de bauxita, matéria-prima básica para a produção do alumínio. 

A busca do ouro se estende por toda a região amazônica e os exemplos 

abordados aqui estão longe de pintar o quadro geral da destruição. 

O jornal "Gazeta Mercantil" de 14 de abril descrevia, por exemplo, 

em longa reportagem de página inteira, a morte do rio Jequitinhonha, 

de cujo leito são arrancados, a cada hora de trabalho, 85 caminhões re 

pletos de cascalho diamantífero. Um grama de diamante vale US$ 600 dó 

lares, cerca de 50 vezes mais que um grama de ouro. A destruição do 

Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, está sendo promovida principal\ 

mente pela Mineração Tejucana. Trata-se de uma empresa controlada pe 

la.Union Miniere, da Bélgica,e está destruindo a regi.ão desde 1967. 

Os Editores 

União Protetora do Ambiente Natural, UPAN -- Cx. Postal 189, 93001, 

São Leopoldo, RS, Brasil. Telefone (0512)927933.Telex 524 001 XPSL BR. 


