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1. APRESENTAÇÃO 
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., y,-,.. O Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal-MMA. com o apoio do 
United Nations Development Programme, está desenvolvendo no âmbito do Projeto 
BRA/90/00S - Coordenação e Consolidação do Gerenciamento Ambiental - as 
diretrizes ambientais para o setor mineral . 

•! .r- 
'• 

...... 
, :Y"'- 
~ 
i~ r- 
\ 
11; ,-r--, 
' ·~ ,, 
~ 
~. 

~ 
~ 

~ 

Para tratar especificamente dos garimpos foi elaborado este documento, com base 
em termo de referência do MMA. sendo considerados além dos elementos prospectivos, 
os conceitos modernos de desenvolvimento sustentável. 

Estas "Diretrizes para o Gerenciamento Ambiental da Garimpagem no Brasil" 
constituem um feixe de proposições com soluções para um rico e multiespectraJ garimpo 
chamado Brasil. 
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2. INTRODt:ÇÃO 

:-/".. 

A legislação vigente conceitua o garimpeiro como o "trabalhador que extrai 
substâncias minerais úteis, por processo rudimentar e individual de mineração. 
garimpagem, faiscação ou cata" (Código de Mineração, Decreto-lei rf- 227, Artigo 71). 

Da mesma forma. caracteriza a garimpagem: 

a) pela maneira rudimentar de mineração; 

b) pela natureza dos depósitos trabalhados; 

e) pelo caráter individual do trabalho, sempre por conta própria (Artigo 72). 

Editado em 1967 e regulamentado no ano seguinte, o Código de Mineração em 
vigor é um incômodo exemplo da distância que pode haver entre a lei e a realidade. 

,, 
,,(""<' 

Como se verá nesta exposição, o trabalho dos garimpeiros sempre teve marcante 
caráter coletivo e muitas vezes é feito à conta de outros. Além disso, o notável 
revigoramento da garimpagem ocorrido em todo o Brasil, a partir de 1980, implicou na 
incorporação de técnicas e de equipamentos pesados antes restritos ao vetor formal da 
mineração. 

Como consequência, o que era uma atividade de pouco significado, relegada a uma 
breve referência imprecisa na legislação, passou a ser uma importante forma de geração de 
bens minerais valiosos, caracterizada por elevado potencial de danos ambientais, 
econômicos e sociais. 

Antes restritos a locais distantes e pitorescos, como "nos álveos de cursos dágua 
ou nas margens reservadas. bem como ( ... } chapadas (grupiaras), vertentes e altos de 
morro" (Código de Mineração, Artigo 70), os garimpas e suas mazelas tomaram-se 
visíveis a toda a sociedade, alimentando sonhos, mas. também inquietações. 

O distanciamento do Estado contnbui para concentrar nas mãos de poucos as 
riquezas geradas nos garimpes, ao mesmo tempo em que os prejuízos são distribuídos 

- com abundância, nas áreas de produção e no pais como um todo. 

O sistema espoliador instalado nos garimpos beneficia apenas o empresário· 
garimpeiro, figura exógena com poder econômico e influência política suficientes para 
controlar as relações de produção e permitir-se agir na informaJidade, que muitas vezes 
resvala para a clandestinidade e o crime. 

l 
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Sob seu domínio labutam os operários-garimpeiros, cerca de 400.000 no Brasil de 

hoje, excluídos da economia formal, errantes, anônimos e desassistidos. a vasculhar a terra 
em busca de uma vida digna ou mesmo de um prazer fugaz. -rr- 

·r 
·r .. Segundo a Constituição, cabe ao Estado atentar para essa realidade e intervir, no 

sentido da compatibilização da garimpagem com a proteção ambiental e da promoção 
econômica e social dos garimpeiros, sob a fórmula cooperativista. Todavia. pouco mudou 

-/..... depois da promulgação da Carta, em 19~8. à exceção do agravamento de alguns 
problemas. t> 

.,,., 

. 
. ,,..e; 

Isto toma inadiável a mobilização coordenada dos poderes públicos, dos diversos 
segmentos envolvidos e de toda a sociedade, na busca de um novo modelo para a 
garimpagem. que privilegie o trabalhador e induz.a o empresário a ajustar-se à economia 
formal. 
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A beira do século 21, urge desenvolver um modelo de produção em pequena \\ 
escala, sustentável, equitativo, que permita aproveitar, de forma rentável e responsável, as 
inúmeras possibilidades minerais que o subsolo brasileiro oferece, Acredita-se ser esta a 1 
única forma de assegurar o necessário gerenciamento ambiental da garimpagem no \ 
Brasil. 
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J. ANTECEDENTES HISTÓRICOS ..,...., 

.. ,.. 
' ,"-'--. 3.1. O surgimento da garimpagem no Brasil 

·- 
A atividade garimpeira surgiu no Brasil, em meados do século 18, como uma 

manifestação cultural essencialmente popular, ajustada à vocação mineral das vastas terras 
que então se desbravavam. O distanciamento histórico permite interpretar o seu 
aparecimento como uma das formas de resistência à voracidade e aos rigores da economia 
mercantilista, implantada por Portugal na colônia conquistada em 1500. 

,..,, 
Sabe-se que a expansão comercial das potências européias no século 15 acarretava 

intercâmbios cada vez mais dinâmicos e complexos, fundados no aproveitamento das 
riquezas naturais em outros continentes, à custa do trabalho escravo. Em 1445, o ouro 
fora adotado como base monetária internacional (Martins, 1984), facilitando o fluxo 
comercial entre os países europeus. 

' ;-. 
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Aumentava, em consequência, o interesse na conquista de novas terras, em busca 
de mais produtos naturais comercializ.áveis na Europa e, sobretudo, em busca do ouro, 
visto que as escassas fontes disponíveis não mais atendiam à crescente demanda (Villar, 
1980). 

·.].--. As expedições espanholas na América rapidamente atmgiram o seu principal 
objetivo, facilitadas pela familiaridade dos astecas e dos incas com os metais preciosos 
existentes em seus respectivos territórios. Já em 1525 os espanhóis dirigiam 
empreendimentos mineiros importantes no México e, nas décadas seguintes, na Colômbia. 
Equador, Chile. Peru e Bolívia, assumindo por muito tempo a liderança mundial na 
produção de ouro e d~ prata (Prieto, 1976). 

No Brasil, contudo, a Coroa Portuguesa seria forçada a longa e exasperante 
espera A proximidade com as ricas colônias espanholas fazia pensar, à visão da época, em 
um único e eaerme tesouro estendido em subsolo sul-americano. Entretanto, todo o 
esforço dispendido não lograra qualquer descoberta importante, já decorridos quase dois 
séculos após a conquista. · 

Sucediam-se, nesse tempo, instruções e regulamentos minuciosos, determinando as 
condições para busca e aproveitamento, em beneficio do Rei, dos tesouros que se viessem 
a revelar (Paes Leme. 1980). À falta de riquez.as para usufruir, legislava-se 
preventivamente, e de modo rigoroso. Como observado por Martins (1984), "a legislação lf 
mineral no Brasil antecedeu os próprios descobertos auríferos e, em parte por esse \ 
descompasso, esteve sistematicamente longe de atender às suas reais necessidades". 

Apenas no limiar do século 18 ocorreriam os primeiros descobertos auríferos 
importantes. Inaugurava-se nas Minas Gerais o primeiro ciclo do ouro, rapidamente 
atingindo Mato Grosso, Goiás e Bahia, a sustentar produção jamais vista no mundo. Ao 
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mesmo tempo, instalava-se na colônia um excepcional aparato fiscalista, diligentemente 
traçado pela Coroa durante a longa espera. 

Os descobertos eram, de fato, muito ricos e de fácil aproveitamento. Os territórios, 
muito vastos, ermos e apenas precáriamente conquistados. O afluxo de gente, nessa 
primeira grande corrida do ouro vista no mundo, verdadeiramente alucinante 

Segundo Godinho ( 1971 ), a descoberta de ouro e de diamantes atraíra às Minas 
Gerais, nos primeiros 60 anos do século 18, cerca de 600.000 pessoas apenas da 
Metrópole. Além disso, a rápida interiorização das forças produtivas na Colônia, 
sustentadas pelo regime escravocrata, arrastava consigo enorme massa de "vadios". os 
"desclassificados do ourou de Mello e Souza (1982). Acorriam mestiços, negros forros e 
fugidos - enfim, o "brasílida embrião da raça", no dizer de Salomão ( 1984). 

Afinal havia riquezas, muitas riquezas. Cabia então, à Coroa absolutista, enquadrar 
essa gente para, a um só tempo, estimular e controlar a produção. Os meios prontamente 
adotados incluíam a urbanização dos sítios produtores e a instituição de normas, rígidas e 
detalhadas, que iriam distinguir a mineração autorizada da lavra clandestina, passível de 
severas punições (Santos, 1978). 

Como visto. a ambição estimulara a prudência. Já existiam, prontas para serem 
aplicadas, leis minuciosas e severas destinadas a assegurar o máximo controle sobre a 
riqueza facilmente produzida. Chegava enfim a ocasião de executá-las. 

Caio Prado Ir., citado por Martins (1984), reconhece que: "ao contrário do que se 
deu na agricultura e em outras atividades da colônia (como na pecuária), a mineração foi 
submetida desde o inicio a um regime especial que minuciosa e rigorosamente a 
disciplina". 

Pelas normas então vigentes, apenas os senhores de escravos eram considerados 
aptos a sustentar produções regulares e a arcar com a tributação, Por consequência, as 
datas eram distribuídas conforme as suas posses. 

Restava aos homens livres sem posses, embrenharem-se pelos lugares ermos, e aí 
praticarem suJ lavras à distância das autoridades coloniais. Mera reação ao regime 
excludente: conforme registrado por Vieira Couto (1801). esses homens subiam às 
grimpas - daí 8 denominação de garin1pr - , e em sua faina davam origem a novos 
descobertos. ·1; ,,,. 

Vem daí a dicotomia ainda presente em nosso sistema minerário. De um lado a 
mineração organizada. representada por alta capacidade produtiva e econômica. 
inteiramente ajustada à lei. De outro, a massa itinerante de garimpeiros, à procura de 
possibilidades ignoradas ou desprezadas, muitas vezes como um simples refúgio para 
sobrevivência econômica, ainda que para o fausto de terceiros. 

Joaquim Felicio dos Santos, em 18681 antecipou-se à abordagem sociológica dessa 
gente marginalizada: as condições adversas de vida e de trabalho, as dificuldades de 
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obtenção de suprimentos e de venda de produtos. sob foite repi essão, constituíram-se 
desde o inicio em fatores de coesão grupal e de desenvolvimento de traços culturais 
próprios. Ao contrário do que se incorporou em nossa legislação, o trabalho solitário dos 
faiscadores foi sempre uma exceção. e não a regra. O relativo distanciamento da 
sociedade envolvente, que ainda subsiste. parece também provir dessa origem espúria. 

J.2. EvoJu~o da atividade no tempo e no espaço 

.- 

A atividade garimpeira, surgida no Distrito Diamantino das Minas Gerais como 
reflexo dos rigores do aparato fiscalista ali implantado, estendeu-se de modo diversificado 
a outras províncias minerais, guardando sempre, porém, o seu caráter de produção 
informal, em regime coletivo. 

A explotação de ouro no Mato Grosso, vigorosa a partir de 1716, provocou 
imediata mobilização da Coroa, na tentativa de reproduzir o mesmo modelo controlador 
adotado nas "Minas Gerais (Martins, 1984). Não seria contudo uma tarefa fácil: sob 
condições geológicas e geográficas distintas, o sistema administrativo que, bem ou mal, 
funcionava em Minas, não conseguiria conter a garimpagem e o descaminho em Mato 
Grosso. 

{ 

Apesar dos índios hostis, a geografia oferecia aqui inúmeras opções de caminhos, 
tomando inúteis os postos de controle (registros e contagens). Além disso, os depósitos 
descobertos eram muito ricos e de fácil aproveitamento em suas porções rasas, mas não 
em profundidade. Sob as limitações técnicas da época, o aprofundamento das lavras 
implicava em rápida queda na produção e consequente comprometimento do capital 
empregado, representado basicamente pela escravaria. A curta vida útil dos jazimentos 
demandava deslocamentos constantes das forças produtivas, em busca de novas áreas de 
fácil aproveitamento. O veloz desbravamento de vastos territórios dificultava ainda mais o 
controle oficial sobre a produção. 

A lavra intinerante e desordenada, característica desses depósitos superficiais 
facilmente aproveitáveis (pequenos aluviões, solos auríferos com pepitas), iria se 
manifestar também em outras regiões do Brasil, permanecendo como um traço marcante 
da atividade garimpeira até nossos dias. 

l 

Em Goiás ocorreria o mesmo. apesar da existência de importantes centros de 
produção mais estável e prolongada, à semelhança das Minas Gerais. Todavia, as áreas 
auríferas distribuíam-se ali ao longo das redes hidrográficas do Araguaia, Tocantins e 
Paranã, impondo uma descentralização administrativa desconhecida nas outras regiões 
produtoras, e facilitando o descaminho do ouro para a Bahia (Martins, 1984). 

\. 

l 

AJém disso, o território goiano esteve por muito tempo submetido a duas 
jurisdições distmtas - São Paulo e Maranhão - e, como se sabe, onde há duas autoridades 
superpostas, não há autoridade alguma (Bertran, 1988). Nessas condições, os limites entre 

'- _,- 
,_ 6 
.,..., - 

'•) 



a mineração organizada e a garimpagem, tão nítidos nas Minas Gerais, permaneciam muito 
mais difusos em Goiás 

A Amazônia passava nesse tempo por uma evolução diferente. O ouro do Gurupi, 
na atual divisa entre Pará e Maranhão, era explorado desde 1678 por jesuítas, com 
utilização de escravos africanos (Pinto, 1990). 

No restante da Amazônia, porém, algumas importantes descobertas, ocorridas na 
metade do século 18, haviam sido curiosamente mantidas em sigilo pela Coroa. A extração 
mineral fora prontamente interditada por Dom José 1 !l, com a recomendação expressa às 
autoridades locais para que impedissem, "por todos os meios diretos e indiretos", a 
atividade mineral na região (Ferreira, 1983). 

O ouro do alto rio Negro já era conhecido desde 1749, o do rio Tapajós desde 
1755 e o do rio Madeira desde 1758. A proibição real para o seu aproveitamento 
apresentava a mineração como uma atividade nefasta, incompatível com o estabelecimento 
de uma sociedade estável, ao contrário da agricultura e do comércio. 

-~- 

Percebe-se, por trás desse argumento oficial, o reconhecimento pela Coroa da sua 
incapacidade de controlar a produção aurífera da Amazônia. à maneira do que tentava 
exercer no Centro e Sudeste do pais, e da precariedade da conquista daquele importante 
território. Assim, o ouro da Amazônia permaneceria incógnito por cerca de dois séculos, 
praticamente imune à garimpagem., com exceção de alguns episódios ocorridos na região 
do Gurupi e no Amapá (Lestra & Nardi, l 982). 

l'' . --- 
·;.'.,,.._ 

,j!L .. 
No restante do Brasil. o declínio do primeiro ciclo do ouro, ao final do século 18, 

implicaria em prolongada decadência dos centros produtores. Entretanto, a produção 
informal, localizada e esporádica, jamais desapareceu por completo, representando em 
muitos casos. até tempos recentes. um elo de memória necessário à retomada desses 
locais, em busca da antiga opulência. 

" 

-~ 

Em verdade, passado o primeiro período de grande atividade, a garimpagem 
persistiria de modo discreto, mantendo distância dos poderes constituídos, visto que o 
acesso às lavras continuava restrito aos que dispusessem de capital - e não apenas de sua 
força de trabalho. A condição marginal da garimpagem acentuou-se quando os 
empreendimentos mineiros passaram a dispor de técnicas e equipamentos que lhes 
permitiam maiores escalas de produção, permanecendo os garimpeiros restritos, até os 
anos 80, ao trabalho manual. 

Mesmo assim a garimpagem alastrou-se e estabilizou-se, em varias regiões, como 
uma atividade sazonal, voltada à complementação da renda familiar. A permanência da 
garimpagem como meio de subsistência foi favorecida pela natureza geológica e pelas 
dimensões do país, com grandes extensões pouco exploradas. De um lado, proliferavam 
oportunidades diversificadas, de fácil aproveitamento, com possibilidades de resultados 
econômicos expressivos. De outro, era impossível ao Estado exercer um controle efetivo 
sobre a produção artesanal. de resto pouco considerada. 
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A legislação minerária consolidada em 193 7, cuja essência não se alterou. encarava 
a garimpagem à distância, como uma forma secundária e menos digna de aproveitamento 
dos recursos minerais. Os garimpeiros eram. na prática, ignorados pelo poder público 
(Pinto, 1990). Todavia, as transformações vividas pela sociedade brasileira, a partir de 
1960, iriam alterar profundamente este panorama. O crescimento econômico, ocorrido . 
sem uma distribuição equitativa das oportunidades, resultaria em desigualdades crescentes. 
propiciando o desenvolvimento de importantes núcleos garimpeiros, sobretudo na 
Amazônia (DNPM, 1993). 

~ 

Um importante surto de garimpagem de cassiterita, minério de estanho, ocorreria 
em Rondônia de 1959 a 1970, quando a atividade foi vedada por portaria ministerial para 
dar lugar à empresa organizada. No vale do Tapajós, a garimpagem de ouro seguiria um 
caminho distinto, permanecendo à margem da sociedade envolvente e desenvolvendo um 
modelo próprio, fundado em lideranças legítimas e em contratos de confiança. Nos· 
Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, iniciava-se, nesta época, uma 
garimpagem familiar, como forma alternativa de sobrevivência à seca. 

No vale do Jequitinhonha também desenvolvia-se uma garimpagem com base na 
força familiar, dentro de um'sinônimoseca-rnineração. No sul, crescia o garimpo de ágata 
e de ametista, porém. com características diferenciadas dos garimpes de ouro. 

·-- _ .. 

Acentuava-se o descompasso entre a lei e a realidade. O Código de Mineração 
editado em 1967 continuaria ignorando o caráter dominantemente grupal do trabalho 
garimpeiro, agora mais nítido no espaço amazônico (DNPM, 1993). 

Ao mesmo tempo era suprimida a prioridade para pesquisa antes assegurada ao 
proprietário do solo. Passava-se a permitir, a qualquer interessado, pleitear os direitos de 
pesquisar uma área, independentemente de sua ocupação. Embora positiva em essência, 
essa inovação não foi contudo acompanhada de um mecanismo ( como, por exemplo, o 
reconhecimento do direito da descoberta) que. por um lado, garantisse ao garimpo um 
amparo legal conveniente e, de outro, permitisse às empresas desenvolver com segurança 
os seus trabalhos. 

('. ·~ - 
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A partir de 1975, constata-se na Amazônia expressiva movimentação de 
garimpeiros, expandindo as áreas conhecidas e inaugurando novas frentes de produção. 
Agravam-se os conflitos entre empresas e garimpeiros, na disputa de espaços cada vez 
mais valiosos em razão da elevação das cotações internacionais do ouro. As alterações 
estruturais na economia brasileira e a política oficial de ocupação da Amazônia favoreciam 
o re v igoramento da atividade garimpeira, com todo o complexo de consequências dele 
decorrente (DNPM, 1993). 

Serra Pelada é o ponto culminante desse novo ciclo do ouro no Brasil. A expansão 
da atividade garimpeira na década de 80, impulsionada pela recessão econômica e pelo 
preço favorável do ouro, encontrava agora amparo em políticas oficiais voltadas ao 
aumento da produção controlada. Os sonhos com esse novo eldorado passaram a ser 
insistentemente difundidos pelos meios de comunicação, de certa forma atenuando os 
padecimentos causados pelo renascimento do aparato fiscalista, firmemente instalado em 

:{,- 

\...· 

•... '-· .. - 
_-V 
-.L: 

8 

'-' . - (· 
-~-· ·- 



~ .. -~ 
... ·-- 

r- 

Jt--, 

:·~- 

.••.. ..__ . 
J . - ..•.•.. ... .. l . ..__ - 
.: 

áreas de produção. O "garimpo oficial" de Serra Pelada reeditava com nunucias, 
decorridos mais de dois séculos, o modelo aplicado pela Coroa Portuguesa no Distrito 
Diamantino das Minas Gerais (Salomão, J 984). 

A produção garimpeira de ouro crescia rapidamente. Ao mesmo tempo. a 
atratividade exercida pelo garimpo e as ações governamentais em curso determinavam 
transformações profundas nas relações de produção. Ultrapassada a escala da mera 
subsistência, surgia no garimpo a figura exógena do empresário, dotado de recursos para 
mecanizar a lavra e incrementar a produção )r'-curto prazo. O que fora apenas um esforço 
de sobrevivência para alguns, passava a ser um grande negócio, porém, para outros. 

Conforme enfatizado por Salomão ( 1984). nesse momento a produção manual 
quase se extingue, tornando a legislação vigente praticamente inaplicável. Novas 
descobertas sucederám-se, em ritmo acelerado, atestando a vocação mineral das terras 
altas da Amazônia, diligentemente encobertas pela Coroa durante longo tempo. 

Entretanto, o uso descontrolado de técnicas de lavra altamente mecanizadas, 
capazes de remover quantidades expressivas de aluviões, solos e rochas, porém, acopladas 
a sistemas de beneficiamento rudimentares, ineficazes e poluidores, viriam a resultar em 
danos ao patrimônio mineral e ambiental da região (Barros, 1983 ~ Couto, l 990~ Veiga, 
1990~ Hanai, 1993). 

Além disso, a rápida expansão dessa atividade desordenada, em todo o território 
nacional, acarretaria problemas de ordem econômica, social, étnica e cultural, bastante 
divulgados pela mídia, porém de difícil dimensionamento e controle . 

Resultaria disso um quadro cada vez mais complexo, envolvendo murneros 
conflitos de interesse. As tentativas de segregar os garimpeiros em reservas, em oposição 
a províncias mineiras vedadas à garimpagem, tiveram pouco êxito, atestando a 
impossibilidade de equacionar a questão de forma simplista, sobretudo na Amazônia. 

No restante do Brasil a garimpagem de ouro renasceria de modo distinto, porém 
igualmente problemático. Antigas áreas de produção, muitas vezes situadas junto a 
cidades fundadas no primeiro ciclo de ouro, foram retomadas em larga escala, trazendo o 
impacto do garimpo para o espaço urbano (Vecchiato & Borges, 1991). Enquanto isso 
prosseguia, em todo o país, a garimpagem de outros bens minerais, sobretudo gemas 
como a ágata de Planalto e Jacui e as ametistas do Alto Uruguai, no Rio Grande do Sul, 
de forma mais discreta e relativamente estável (DNPM. 1993). 

A abordagem da situação da garimpagem nos últimos 1 O anos, complementa í esta 
exposição e permite analisar a questão de forma ampla e consequente. Por ora. é lícito 
concluir que à maneira de inúmeros segmentos sociais que, bem ou mal, lutam hoje no 
Brasil por oportunidades dignas de sobrevivência, os garimpeiros trazem a marca dos 
excluídos, desde o projeto da colonização. 

Quis aqui a natureza. por certo generosa, prolongar o fado a essa gente, 
oferecendo-lhes uma segunda dança, ou infectando-a de febre recorrente, inédita no 

9 



mundo. Califórnia, Canadá, Alaska, África do Sul, Austrália. todos tiveram grandes 
corridas do ouro no século 19, indelevelmente marcadas em suas culturas. Apenas aqui, 
para nosso bônus e nosso ônus, se vive uma segunda, nessa verdadeira repassagern do 
século 18, já ao limiar do terceiro milênio. 

3.3. Situação da garimpagem nos últimos 10 anos 

As transformações que marcam a garimpagem de ouro a partir de l 980 
consolidaram-se nos últimos 1 O anos, através da expansão das áreas trabalhadas, com 
mecanização intensiva. Inicialmente sustentou-se expressiva produção, canalizada, porém. 
para beneficio de poucos, com sérias consequências ambientais. Ultimamente a produção . 
vem declinando, aparentemente de forma irreversível, mas os impactos negativos da / 
garimpagem, jamais equacionados, paradox.a.lmente têm aumentado. 

Os garimpas de outras substâncias estiveram sujeitas a surtos localizados devidos a 
descobertas ocasionais. Em alguns garimpes de diamantes e de outras gemas implantaram 
se esquemas estritamente empresariais, com certa mecanização da lavra e do 
beneficiamento, e execução de lavras subterrâneas de maior porte, sobretudo na Bahia, 
Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e Minas 
Gerais, De qualquer forma, as transformações foram menores e mais localizadas que na 
garimpagem de ouro, concenlrada na Amazônia (Barros, l 993 }. 

.·.- Os gráficos adiante (Figuras l e 2) registram as estimativas da produção de ouro 
nos garimpes, em confronto com a produção das minas, e a evolução da população 
garimpeira no período. Ressalva-se que os dados da população anteriores a 1990 são 
especulativos e por isso imprecisos. pois somente naquele ano foi possível estabelecer 
estimativas confiáveis, com base no Levantamento Nacional dos Garimpeiros (DNPM, 
1993). Considera-se, de qualquer forma, que as tendências reveladas são consistentes. 

Recorda-se que a descoberta de Serra Pelada inaugura o segundo ciclo do ouro no 
Brasil, desencande.ando a maior e mais importante corrida do ouro acontecida no mundo 
(Brown, 1990). 

~ 

O ingresso de capitais exógenos transforma drasticamente o cenário amazônico e 
irradia-se por outras regiões de ocupação antiga As frentes garimpeiras passam a fazer 
uso do arsenal tecnológico antes reservado às empresas de mineração: tratores, 
caminhões, bombas dágua potentes, dragas, etc. Em alguns locais há livre utilização de 
explosivos, embora sua comercialização e uso sejam controlados pelo Exército. O 
mercúrio, drasticamente proibido desde 1989 pelo decreto 97.507, é utilizado de forma 
inconsequente, em proporções crescentes (Couto, 1990; Pinto, 1990). 

A produção de ouro alcança patamares expressivos a partir de 1984, sustentando 
essa onda desbravadora descontrolada e todo o complexo de consequências ambientais e 
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sê5cio:'econômicas dela decorrente. Em 1988 atinge o seu ápice. correspondente a um total 
estimado de 90 toneladas, o triplo da produção registrada nas minas (D1'rpM j J 993 ). 

r>. 

A partir de então começa a decrescer, em razão do esgotamento das áreas mais 
ricas de fácil aproveitamento, da relação de custos desfavorável. sobretudo a partir de 
1990. e da crescente pressão ambientalista. Ao mesmo tempo proliferam as descobertas 
de filões auríferos, deslocando o esforço produtivo dos depósitos secundários (aluviões e 
solos) para suas fontes primárias, em rocha dura. Amplia-se o horizonte exploratório, 
porém estende-se. em igual medida, o alcance da devastação. 

A observação assegura que o aproveitamento de minérios mais pobres conduz à 
utilização de mercúrio em proporções crescentes. com consequente aumento dos danos 
ambientais. 

Acentuam-se as migrações da população garimpeira, em busca de novas áreas 
facilmente aproveitáveis, em um ressurgimento do processo constatado desde os tempos 
coloniais. Agora, porém, estreitam-se os horizontes para expansão da lavra itinerante. 

O grande empenho prospectivo. desencadeado nos anos anteriores, junto à 
utilização abusiva dos recursos revelados, esgotaram rapidamente as oportunidades para 
manutenção dos esquemas de produção. Nesse momento o problema mais uma vez se 
alastra. As transgressões anteriores compreendiam invasões de minas e de áreas reservadas 
a empresas de mineração, nos termos da lei, bem como interferências no espaço urbano de 
cidades fundadas no primeiro ciclo do ouro. ~ 
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Nos últimos anos, contudo, a falta de perspectivas tem impelido os garimpeiros a 
repetidas ocupações de outras áreas legalmente vedadas à garimpagem: terras indígenas, 
reservas naturais e faixas de fronteira, com frequentes incursões nos países amazônicos 
vizinhos. Os choques inevitáveis são de amplo conhecimento e alcançam repercussão 
internacional. 

Na verdade, a decadência desse segundo ciclo do ouro parece evocar, de modo 
absolutamente anacrônico, a saga dos bandeirantes, igualmente empenhados em obter 
ouro, sem qualquer respeito pelos indígenas e pelos limites do território. Mas isso faz 
parte da história, e nada justifica sua reedição no limiar do terceiro milênio. 
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4. U~t GARll\lPO CHAl\lADO BRASIL 

4.1. O quadro atual: distribuição dos garimpeiros e garimpes no Brasil 
,~ ••...... 
r 

,:; 
·~.,........ 

Como dito. o Levantamento Nacional dos Garimpeiros (DNPM, 1993) fornece um 
panorama abrangente sobre a garimpagem no início da presente década. A ampla coleta de 
dados de campo realizada no final de 1990 permitiu, pela primeira vez, delinear com 
segurança a distribuição dos garimpeiros e garimpos no Brasil. 

.-,. 
,-:: 

Ressalva-se, uma vez mais, a tendência geral de declínio da atividade, observada 
desde então, e a mobilidade característica da população garimpeira, acentuada quando os 
resultados insatisfatórios impelem à busca de novas áreas, porventura mais rentáveis. De 
qualquer modo, acredita-se que os traços gerais revelados no levantamento representem 
ainda um panorama fidedigno da atividade garimpeira no pais. 

r 
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O Quadro t discrimina as províncias garimpeiras e o número de garimpeiros 
cadastrados e estimados em cada uma, com os respectivos índices de amostragem. O 
cadastramento restringiu-se às pessoas diretamente envolvidas na produção de bens 
minerais: donos de garimpo ou donos de serviço, percentistas (incluindo sócios, gerentes e 
meia-praças). assalariados, catadores de rejeitos (requeiros) e agregados. 

.. ~ "°'" :.,rc~ .. t:C,<- 
Não foram consideradas porttto as atividades de apoio, como comércio, serviços 

e outras, voltadas ao financiamento e apropriação de parte da riqueza gerada. Embora 
muitas vezes confundidas com os garimpeiros, pelo fato de acompanharem o seu trabalho 
e conviverem com eles nas vilas (corrutetas) dos garimpes, essas pessoas desempenham 
atividades distintas: são comerciantes de alimentos. equipamentos, combustível, 
medicamentos e produtos diversos, compradores de bens minerais, vendedores 
ambulantes, pilotos, motoristas, mecânicos, prestadores de serviços diversos, incluindo 
prostitutas. e os familiares dessa gente toda. Sua importância relativa, variável para cada 
província, é particularmente acentuada nos garimpos da Amazônia, onde a economia 
formal está praticamente ausente, podendo até superar o contingente produtivo 
(Dourojeanni êt Pádua, 1992). 

,~· 

~ 
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Quanto aos garimpeiros, propriamente. deve-se observar que o total estimado, 
próximo a 300.000 pessoas, representa a população ativa por ocasião do levantamento. 
Não inclui, portanto, a parcela temporariamente inativa por razões diversas: viagens, 
doenças, dedicação temporária a outras atividades, etc. Considera-se que esse tola! esteja 
em tomo de 400.000 pessoas, distribuídas em cerca de 2.000 pontos de garimpagem em 
todo o Brasil (Dr-.c'PM. 1993) Maea em &fle>te. 

A atiYidade está presente em praticamente todos os Estados da Federação, com 
predominância na Amazônia, sobretudo no Parâ e no Mato Grosso. Outros Estados com 
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contingentes expressivos são. Goiás. Bahia. Amapá, Rondônia, Roraima, Minas Gerais e 
Rio Grande do Sul. 

Os mapas e gráficos apresentados nas Figuras 3 ~ 3 B, 4 e S e Quadro l e Quadro 
2 permitem visualizar a localização dos garimpes e a distribuição da população garimpeira 
no Brasil. ·~. 
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. .-.. . -r- 4.2. Perfil ~ciereconômico do garimpeiro 
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Recorre-se mais uma vez ao Levantamento Nacional dos Garimpeiros (DNPM, 
1993), cuja abrangência permitiu traçar um perfil consistente do trabalhador garimpeiro, 
revelando algumas tendências de âmbito nacional e inúmeras diversidades regionais. 

r--- 
Em primeiro lugar, distinguem-se dois tipos de garimpeiros no Brasil de hoje, 

resultantes da evolução histórica antes comentada. A maioria trabalha em garimpas de 
ouro da Amazônia. Predominam migrantes nordestinos, sobretudo maranhenses, 
relativamente jovens e solteiros. Trabalham mais e têm renda maior que a média nacional, 
para poder compensar os custos mais elevados nessa áreas de dificil acesso e 
abastecimento. 
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-~- Os outros garimpeiros atuam no restante do Brasil, em áreas de ocupação mais 
antiga, dedicando-se à produção de bens minerais variados. São naturais do Estado onde 
atuam ou de Estados vizinhos, são mais velhos, na maioria casados, e muitos moram com 
a família no garimpo ou pretendem trazê-la. A renda necessária à sua manutenção é obtida 
com menor carga de trabalho, e muitas vezes complementada com rendimentos de 
atividade rural,. durante a estação chuvosa. 
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Em verdade, os dois tipos se ongmam predominantemente do meio rural, e 
expressam o desejo de se dedicar à agricultura como alternativa à garimpagem. Se não o 
fazem é porque não têm acesso à terra ou aos meios de produção. 

A maioria é alfabetizada. Muitos já estiveram em escolas de segundo grau e 
universidades. Praticam a garimpagem hã cerca de 4 anos e são remunerados de acordo 
com a produção, em regime de parceria. Poucos são sindicalizados ou cooperativados, 
embora trabalhem em equipe. Estão sujeitos a doenças diversas, sobretudo malária, e 
tendem a negligenciar a segurança no trabalho. 

Representam, em suma, uma parcela significativa da força de trabalho, não 
absorvida pela economia formal. Ampara-os, no Brasil, a diversidade de oportunidades 
para produção de bens minerais valiosos, de fácil aproveitamento. 
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QUADRO 1- PROVINCIAS E POPULAÇAO GARIMPEIRA 

NUMERO OE GARIMPEIROS INDICE OE 
REGIÃO ESTADO PROVINCIA GARIMPEIRA CADASTRADOS ESTIMADOS AMOSTRAGEIA l~.I 

GO Cmcâ~/Al111,,~ e Natividada 4.416 11.375 313.82 

Alla florast:t o 7.000 0.00 

Alto Par<1gu.>i/Poxo••u o S.000 0.00 

Juln• o 6.000 0,00 

CENTRO• Nov11 Xnvnntina '194 5"9 89,98 

OESTE MT roi11.010 do Azevedo 8.944 22.360 40,00 

PoconMCuiabâ 1.278 1.597 80,0l . 
Vfü1en Grnnda o 2.000 o r. oo 

~uniu M•1ln Ci1•••1•:n 10.11r. "r;.r.,,r, ''·'"' 
SUB1.0TAl 1 S. ll2 57.681 26, 14 

Clmpa<la Oim1m111111a/J,"1cobin;, J.480 7.400 47,03 

BA Soc:otó/C;,11mlu;, 2.JJ9 6.300 37, 13 

Sum,1 B,,li1n S.619 13. 700 42.47 

CE Berill\ndia 700 l .170 S9,83 

MA Au1izona e Gurupl 1.037 3.460 29,97 

NORDESTE PB Secid6 466 780 S9,74 

PE Serri1a ot . sso 89,27 

Gilbués/Mo11te Alegre 467 670 69,70 

P1 Pedri;, li 396 420 9111,29 

S<'IIMI N.1ul 863 1.090 79, 17 . 
RN C111rni"' Nnvn!I 360 e; 1 f) 7(), 'i3 

SUB10TAL 9.73G 21.260 4Cj, 79 

AM rmouari 3.584 5.973 60,00 

Ar L,,mnm;u·n Tnrlmuu.• 3.005 1'I .s 'JCJ :> l /1> ·- . -· ·-- . - - . 
li•m11ii o 3.0<~J !J.flfJ 

FA Sul do PnrA 15.715 31.140 50,'7 

l;ipaj,i~ 8.867 88.f.170 (1, 9IJ 

NORTE 
Soma· P:irtl 24,582 123.010 l'l.~~ 

Bom Futuro , .oc;2 2.100 50, 10 

RO J1uu 447 900 49,67 

Rio M,1doi1n 2.568 12.R40 20.00 

Somn · Randõnia 4.067 15.840 25,6~ 

RR Boe Vlsln tNW • SW do f\RI 2.610 10.-140 25.00 

TO ro110 Nnclon.,I 2.524 6.125 41.21 - 
SUBTOTAL .. 40.452 176.078 . . 22.97 
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QUADRO 1- PROVÍNCIAS E POPULAÇÃO GARIMPEIRA {Continuoçóo) 

NÚMERO DE GARIMPEIROS INOICE DE 
REQIÃO EH ADO PROVfNCU,. OARIMPEJRA CADASTRADOS ESTIMADOS AMOSTRAGEM 1,;1 

Jequltinhonha/NE do Estado 14.750 22.875 64,48 
,MQ Umit• EaJMO 30 300 \0,00 

Soma • Minas Gerllia 14.780 23.175 63,77 

RJ Limite RJJMG 78 284 26,76 

SUDESTE Fume• 5 20 25,00 

SP ''ª'ª'' 9 30 30,00 

Valo do Riboir• 11 55 20,00 

Soma· São Paulo 25 105 23,81 

S\l8TOTAL 14,881 23.564 63, 1 S 

Chopiniinho/Manguoi1• 19 38 50,00 

PR MorrelosJCampo largo 28 58 so.oo 
Rio Tibagl 64 237 27,00 

Soma · Par11n6 11' 331 33,53 

Gaspar 24 98 25,00 

se Oeste do Estado o 1.200 0,00 

Soma· Santa Cn111rina 24 1.296 1,~!i 

Encruiilhada 10 100 10,00 

SUL Fronteira SW 54 245 22,04 

ltacurubi 28 92 30,0 

lavrH 29 120 24, 17 
' 

RS M6dio/Alto Uruguai 2.808 8.020 35,01 

Rio Fao 40 100 40,00 

Rio forquei• 27 100 27,00 

Salto do Jacuf 1.422 2.5-10 55,98 

Soma · Rio Grande do Sul 4.418 11.317 39,03 

' S'U8TOTAL 4.S53 12.944 35.17 

TOTAL 84.754 291.727 29,05 

FONTE: LEVANTAMENTO NACIONAL DOS 6ARIMPE1ROS, DNPM,198). 
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QUADRO 2 - NATURALIDADE DOS G A R\MPEIROS 

.: \· 

ESTADO ONDE ATUA - -- ,. •• .. , IA CI - •• •• "' •• AM ,., PA IIO MI n, ••• ,., " "' ,e •• 
00 'º·"'' ,. .. 0,H '·" 

, ..• 1.4' ,, ... 
..,. •.no , ... •.. , Z.:tl 

"' 20 . .ol •••• 11,40 '°·" uo 1,11 1,21 4,07 :1,17 

CI 1,.111 1.21 "·'° "·" ,.n 1.07 UI 'º·" '·'ª t.lO 1.09 

••• u.n, 1,.,., l.44 40,21 U:t 11.:n :1,2, 27,71 .,.,, 12,01 n.• 11.11 '1,74 ,,.oo 

N " 1.7'2 o.ti 7:t.11 11.4' , ..• 
A " 11.1'7 1,21 '·" ... ,, 1,71 10.41 2.74 l,'IO '·" 
T "' •.no , ..• '·" "·" z.,, 
u "' 2.,11 º·" 1,10 24,71 ... , U,71 ••••• 11.04 11,00 

li AM t.1H J,12 
11,1:t •.n 1.10 1.10 1,00 

A ,., t.127 1, •• 17.2• •.n 

L , .. 11.Ul , . .n UI 20.0• I 11.a. 4,:12 •••• ... ,. 
1 IIO , .•..• º·" 

.. ,. 'º·" 4.ff • •• 
D 1111 ,Ufl º·" 24,ta 

A TO 'º" 2.77 2.11 J,H l ª·" lf.lJ 

o - 24.MI ,.n ,.u 1.110 1 '·" •••• 11,11 ''·°" ,.oo 

& IU Jott 0,12 1 :io.•J Zl,00 

" 1.12' 1.,1 2.71 
. i ,,,. t.H 

,,. '·"" .Z.>t '·" 2.IJ í Ul.11 1 UI 4,00 :-,.11 ,.._;, 
IC l.t'04 O.li 1 .Z.H "!".41 "1,U 

. . 1111 1171 !.IO .. ,, 1 •.OO 20.00 : .•. , U.04 º·" -· »1n ••.ae 1,.,. 11,10 l.to '·'º 1,11 1 ,.,. U7 :. .. a.,: • ••• '·"" i ,,, •• ••••• ,,.so "·º' l,U 1 0,00 o.oo : ...• o.o.> J.14 

TOT&l. !91 111 •DC.'OO - 
l"ONTIE: 1. AVANTAMIENTO NACIONAi. OOS OARIMPt:lltOS, ONPM, 199:S. 
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F'IGURA 3A- LOCALIZAÇÃO DOS GARIMPO$ NO BRASIL 
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FIGURA 38 • LOCALIZAÇÃO DOS GARIMPOS DE GEMAS NO BRASIL. 
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FIGURA 4 • MAPA OE DISTRIBUIÇÃO OA POPULAÇÃO GARIMPEIRA 

J. Ooa Vht.a (NW e: SW de lturaima) 

2. Lourenço e Tart:1ru1al 
3. Parauari 
4. TaJl:,}l>s 
5. Guru11i/Sul do P:mi 
G. Rio M:utcir1 
7. J,u1JIDUJ11 Ful11rc, 
8, Juina!No,·a X:mllltina 
9, rchoto de Azc,·cdo/AU;a f1urcsl2 

1 l 

' 

lO. Alto Par;agu11i/Poxoréu 

J 1. Pocuné/Cuiab:Wáraa Grande 
12. Crix,is/Al111aJ e N;ath·hbdc 
I 3. Purtu No1donal 
14. Aul"i:t.t111.1 e Gurupl 
J 5. rcclro U 
1 G, Cilbués/Monh: Alegre 
J 7, Ucrilândi.:a 
11'. Currais No\'OS 

J9, Scrid,i 
:?U. Scrrit., 
21. S0co1ú/C.u·n:1ih;1 
22_. C:hapatfa Uillman1i1rn/J11cohin:a 
2.S. JctJt1iti11hunhi11Nunlcsh: de Mht.cs Gcni1 
2~. Limite E!111iri10 Santu/1\llnas Gcr:ait 
2~. f .imite ltio ele ,l:.u,ciru/Miu;ir Gcnis 
2<•. t:lli.l iltl11 1lc São l'.iml11 

2 7. Esc.tdu '111 Par;ini 
n. l::~tadu de S:.anta Catarina 
29. SaJto do Jacuf/Rio f;ao/Rio Forc1uctdLavras/lbcurubl 
J(I, Médiu-Allu Urua:uai/Encruzilhatla/llrunlcira Sudoeste 
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4.3. Possíveis tendências para o futuro 

À maneira do que se tem dito sobre os meninos de rua, os sem-teto, os sem-terra e 
inúmeros outros despossuídos, os garimpeiros compõem um renitente painel do "Brasil 

( l que não deu certo". Naturalrru\te, é difícil tratar de possíveis tendências para o futuro, 
sem pensar na necessidade de mudanças econômicas e sociais de grande alcance. Caso 
contrário, o garimpo continuará sendo uma insolúvel parceria entre a necessidade e a 
oportunidade. consolidada à revelia do poder público ou por omissão do Estado, e nunca 
um meio digno de produção e de vida . 

A questão do garimpo adquiriu enorme complexidade e não pode ser equacionada 
sob a forma simplista que ainda prevalece em nossa legislação. Acredita-se haver inúmeras 
possibili<!C!~~s de me~~ria da situação ~tual? no sentido de distin~ir rabalhadores de 
empre~os. ordenar a garimpagem e compatibilizá-la c.om a proteção ambient , 
D:_ssegurando a ãmpiã difusão dos b~.rn~ficjQs_eÇ;Qnômicos e sociais que venhãm a - ser 
geradoJ_. Este é o princípio incorporado ao Artigo 174 dà-CÕÕstituição, em tomo do qual 
Tem se empenhado diversas instituições e estudiosos. 

Antes porém. é preciso que a sociedade encontre resposta a algumas questões 
inadiáveis: os trabalhadores garimpeiros são os únicos culpados pela desordem e pela 
devastação que provocam ou, ao contrário, são vítimas de um sistema excludente e 
espoliador que termina por usá-los, em beneficios de poucos? Haverá condlções para 
promover, sem traumas adicionais, uma justa redistribuição de oportunidades, para a 
necessária melhoria das condições gerais de vida? 

Somente após uma decisão política consequente será possível abordar, com 
alguma segurança, as tendências para o futuro. Certo é que a garimpagem não vai se 
extinguir espontaneamente, muito menos desaparecerá à força de medidas coercitivas 
(D~'PM., 1994). Proibições sempre existiram, e jamais foram acatadas: sempre restará 
alguma grimpa para se trabalhar, longe da lei. 

Quanto ao declínio da produção garimpeira de ouro, concentrada na Amazônia 
Legal, parece que vai persistir por mais algum tempo, a menos que fatos extraordinários 
venham alterar o panorama atual: por exemplo, elevação das cotações internacionais do 
ouro, novas descobertas importantes. surgimento de técnicas mais rentáveis, etc. 

Na situação atual, contudo, não há expectativa de grandes mudanças. Ao 
contrário, a perspectiva de estabilização da economia através do Plano Real traz consigo 
um agravamento da relação de custos nos garimpes, onde a produção é mantida pelo giro 
imediato e nunca pelas possibilidades de longo prazo, absolutamente incertas . 

Observa-se. por outro lado, certa disposição favorável, da parte de empresários 
garimpeiros, em assumirem integralmente o seu papel de mineradores, nos termos da lei. 
Essa é uma resposta positiva à crescente pressão ambientalista da sociedade, hoje munida 
de instrumentos legais que têm permitido o fechamento sumário de alguns garimpos. Há 
boa receptividade para a incorporação de métodos e técnicas mais produtivos e menos 
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,-. 
agressores ao meio ambiente, e de capitais que promovam esse necessário salto de 
qualidade. 
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Espera-se que essa disposição se consolide e que o embate com ambientalistas 
traga contribuições positivas, no sentido de harmonizar a extração mineral com o meio 
ambiente, conforme prega a Constituição. Já se viu que antagonismos radicais terminam 
por ampliar a devastação, inadvertidamente impelindo os garimpeiros a degradar áreas 
remotas ainda virgens. E assim o problema tem sempre se alastrado, pois sua superação 
depende, antes de tudo, de um exercício de aprendizagem mútua, ainda não efetivado . 

• ,r, Imagina-se que a garimpagem na Amazônia, embora declinante, irá se estabilizar 
em algumas províncias, mantendo níveis mais baixos de produção, porém de forma mais 
ordenada, à maneira do que ocorre em outras regiões do Brasil. Isto por certo favorecerá 
a regularização desses garimpes, incluindo sua legalização, controle ambiental e melhoria 
das condições de trabalho e de vida, através de apoio técnico e assistencial. É 
fundamental, nesses casos, promover a fixação do homem à terra. 

.,,....,,( ; 
:-_( . 
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<r">' 

As ações governamentais em curso já permitem vislumbrar horizontes mais 
estáveis em algumas áreas, incluindo a província do Tapajós-P ~ Poconé e Alta Floresta 
MT, Planalto e Salto do Jacuí-Râ, por exemplo. Essa estabilização poderá abrir espaço 
para parcerias profícuas com empresas de mineração de pequeno a médio porte, com 
consequente ingresso de capital e de recursos técnicos, para melhor usufruto dos recursos 
naturais das áreas, em beneficio de todos . 
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Quanto às áreas abandonadas> devastadas e contaminadas, pouco se pode esperar 
dos garimpeiros, além de que evitem que o problema continue ocorrendo nas áreas em 
produção. Acredita-se que a reversão do quadro atual e a superação dos danos já 
ocorridos só serão possíveis com a montagem de um amplo programa governamental, 
eventualmente abrindo oportunidades para que organizações não-governamentais possam 
prestar colaborações efetivas à propalada defesa da Amazônia. 
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5. O TRABALHO DO GARil\1PEIRO 

, . ..- 5.1. Bens minerais garimpados 
r< 

·?· -, ~ ··r 

,,--.. ( ., 
<r: ( 

O Quadro 3, extraído do Levantamento Nacional dos Garimpeiros (DNPM, 1993) 
discrimina os principais bens minerais garimpados em todo o Brasil. Conforme exposto no 
Relatório Analítico, os dados de Minas Gerais e de Mato Grosso foram recalculados com 
base nas populações estimadas nas respectivas províncias garimpeiras. Devido a problemas 
na cobertura amostral, as respostas a este quesito não representavam a realidade ali 
conhecida, adotando-se essa correção de forma a assegurar a confiabi1idade das 
informações. 

·: ,.-- ( 

·r ( 
,,.... ( A categoria "gemas" inclui esmeralda, ametista, topázio, água-marinha. 

turmalina, berílo, etc .• enquanto uoutrasu inclui drusas de ametista, ágata, fósseis, etc. 
,_.,... ( 

:';,-. ( 
Constata-se que a maioria dos garimpeiros do Brasil (72,83%) dedica-se à 

produção de ouro, sobretudo nas regiões Norte e Centro-Oeste. 1 

A garimpagem de diamantes é expressiva em Goiás, Mato Grosso, Bahia, Piauí, 
Roraima, Minas Gerais e também no Paraná. 

'~' ,;...., ( 

~,,..... ( 

t- r 
«;· .;,-- 

A garimpagem de gemas tem destaque em Goiás, em quase toda a região 
Nordeste, principalmente no ruo Grande do Norte e no Ceará, bem como em Minas 
Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, sabendo-se que o Brasil é um dos principais 
produtores e exportadores de gemas coradas do mundo. 

/ / A garimpagem de cass\iterita se restringe praticamente a Rondônia e a Roraima. 
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Os gráficos apresentados na Figura 6 demonstram a importância relativa dos bens 
minerais garimpados. Os mapas da Figura 3 apresentam a localizações dos garimpes e 
respectivos bens minerais. _ 

Cabe aqui uma observação: o conceito de garimpagem aplica-se apenas à produção / 
informal de bens minerais de relativo valor unitário, excluindo a produção de outros bens, 
ainda que feita de modo similar. Por exemplo, a produção de areia, seixos, argilas, pedras 
ornamentais e outras substâncias. de uso imediato na construção civil, é feita muitas vezes 
de forma clandestina, através de dragas e de grandes escavações a céu aberto, 
abandonadas sem qualquer trabalho de recomposição ambiental após o encerramento da 
lavra. 

São empreendimentos igualmente marginais, onde se expropria a força de trabalho 
de pessoal desassistido, em beneficio de poucos. Os seus proprietários comportam-se 
como prósperos industriais, e a ninguém ocorre considerá-los como garimpeiros, mesmo 
porque não estão devastando a Amazônia. Ironicamente, as suas áreas de produção estão 
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DIRETRIZES PARA O GERENCIAMENTO AMBIENTAL 
DA GARIMPAGEM NO BRASIL. 
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OUADRO 3. BENS MINERAIS GARll,,IPAOO$ 

POPULAÇÃO GARIMPEIRA lllSPOST .&.5 t'Mol 

REGIÃO ESTAOO fSTMAl>A 'li, CADASTRO 'Mo UETIVA ,. li e o E 

ao 11375 38,82 38,82 51,20 18,70 28,20 1,80 0.10 
CENTRO• 
OESTE MJ• 46506 23.~ 21,84 71,25 27,65 0,60 0,00 0,50 

SU810l,'L $7881 26. 14 25.18 67,31 25,89 6,02 0,35 0,42 

BA 13700 42,47 15.12 16,70 19,30 29.60 0, 10 J,1.-10 

CE 1170 69,83 58,38 0,00 0,00 90,30 º·ºº 9,70 

MA . 3460 29,97 28,44 47,00 0,00 21,30 0,10 31,60 

NORDESl'E PI 780 59,74 59,74 16,00 0,00 18,60 0,90 ss.sc 

PE 550 89,27 88, 18 54,80 0,00 12,20 0,30 32.70 

'P\ 1090 79,17 79,\ 7 0,20 62,90 46,60 0.00 0,30 

RN 510 70,59 69,22 º·ºº o.oo 64,80 º·ºº 3&.20 

SUSTOTAl 21260 45,79 27,78 20,,43 15, 15 32,39 0.12 31.92 

AM 5973 60.00 60,00 100,00 0.00 o.oo º·ºº ·0.00 

AP 14690 21.00 20,59 94.40 0,00 o.oo 0,20 S,40 

,A 123010 19.98 19,97 91,70 0,90 1.30 o.oo 6,10 

NORTE RO 15840 25,68 24,39 85,00 0.20 0, 10 14,60 o. 10 

RR 104,40 2!'>.00 2"4,87 56,00 41.50 0.00 0.20 2.30 

TO 6125 41.21 37,93 98.70 0,00 0.90 o.oo 0.40 

SUtllOTAL 176078 22.97 22,69 89.73 3,ll o.95 J.341 .a.B7 

M(i• 2311& 63.71 63,6!, 40,40 19.40 30.80 1.10 ~-.?~ --~ 
RJ 284 26.76 8,45 ioc.oo 0.00 0.00 0.00 o.oc 

SUDESTE 
' 

SP 105 23.81 23,81 76,90 0.00 7.70 0,00 l !'i,J( 

SU!ilOT Al 23564 63.15 62.81 41,28 19,08 36.23 1, '8 2.2:i 

PR 331 33,53 33,53 22,70 24.20 51.60 0.00 1,5( 

- 
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situadas na periferia das cidades, concentrando-se nas regiões metropolitanas, como na 
Grande São Paulo. 

É como se alguma lei distinguisse: cascalho em São Paulo. pode; ouro 
Amazônia, não. 

5.2. Lavra e benefíciamente 

Como visto, a escalada garimpeira ocorrida a partir de 1980 apoiou-se cm 
expressiva mecanização das frentes de produção de ouro, incorporando métodos e 
equipamentos antes restritos à mineração organizada. O beneficiamento também passou a 

r contar com equipamentos de maior p~e, porém rudimentares e/ou utilizados de forma 
inadequada, em detrimento da sua eficiência e com sérios danos ambientais. 

Quanto aos outros bens minerais, sobretudo gemas, o aproveitamento de 
jazimentos profundos tem resultado. em muitos casos, na execução de lavra subterrânea, 

---- sustentada em esquemas estritamente empresariais como observado em St1 Terezinha-00 
e Nova Era-MG. A despeito do maior risco de acidentes de trabalho, a ·1ávra subterrânea 
implica porém em menor potencial de danos ao meio' arnbientéflsico e biótico. 

Descrevem-se a seguir os métodos e técnicas em uso nos garimpes, com análise de 
sua eficácia e possíveis danos ambientais. 

5.2.1. Métodos utilizados 

O arsenal metodológico utilizado nos garimpes é bastante variado, adequando-se 
às características de cada área, de modo similar ao que se pratica na mineração 
organizada. Diferem porém num ponto essencial: a la\Ta gari_mpeira_raramente_o.J.,_e~~~-ª 
um planejamento criteriosct_ eJ.~nd~-~-~U~~-l!t~~ª de mod~ de~9rde!l~Q.Q_e_~n:;á1ie9._ç_om _ 
maiores pre.,uízos ao pa~môf!!~_minera1 e ambiental das áreas. ---- ·~-- ------ 

Diversos estudos focalizam as caracteristicas do processo de garimpagem adotado 
em áreas especificas e em regiões garimpeiras. Dentre eles. citam-se Barros et al. (1990). 
Veiga et ai. (1991), Farid et al. (1992), DNPM (1992) e Hanai (1993), que contém 
descrições .atuaJiz.adas e abrangentes sobre os métodos e técnie9s em uso nos garimpo. 

Apresenta-se a seguir um sumário dos procedimentos utilizados nos garimpos em 
geral, incluindo observações efetuadas em garimpes de ouro, cassiterita, diamantes e 
outras gemas, e bens minerais diversos. 

As operações incluem essencialmente: desmonte do material, cominuição 
(fragmentação), formação da polpa (mistura de água e partículas sólidas em suspensão), 
concentração dos minerais pesados e separação dos bens minerais de interesse. Algumas 
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dessas etapas podem estar ausentes, como a cominuição. no caso de aluviões. Em outros 
casos. o processo é substituído por simples catação manual, como na garimpagem de 
fósseis, drusas de ametista. etc. 

Muitas vezes há necessidade de remover materiais estéreis, presentes sobre o 
minério, e depositá-los em outros locais. de forma a liberar o espaço para a lavra. Além 
disso, a concentração dos minerais pesados gera rejeites compostos por fragmentos 
sólidos (cascalho, areias e argilas) em meio aquoso. que são descartados na operação. 

"·· 

A âgua necessária ao processo é obtida no próprio rio, no caso de balsas e dragas, 
ou em drenagens próximas, com ou sem barragens e, algumas vezes, em antigas cavas 
inundadas. A lavra aluvionar costuma ser feita de forma desordenada, sem os cuidados 
necessários i manutenção do fluxo de água limpa da drenagem. e ao controle dos --- efluentes. 

, , r> O material estéril e os rejeitas do beneficiamento geralmente são descartados de 
forma descontrolada, muitas vezes encobrindo, para sempre, porções de minério ainda 
intocadas, Raramente se utilizam tanques de contenção, para decantação dos rejeitos e 
reutilização da água no processo. 

É facil perceber que essa prática imprudente é responsável por grande parte dos 
danos ambientais ocorridos nas áreas de garimpagem. abandonadas sem qualquer trabalho 
de recuperação. Como abordado adiante, muitos dos impactos negativos são decorrência 
direta dos métodos inadequados, visto que as técnicas disponíveis, se bem empregadas, 
permitiriam produções rentáveis com controle ambiental eficiente, à maneira do que 
ocorre em muitas minas organizadas. 
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S.2.2. Técnicas de lavra 

'~{ A lavra pode ser realizada a céu aberto ou subterrânea. No caso de lavra a céu 
aberto têm-se escavações de dimensões variadas, executadas de diversas formas: desmonte 
manual, desmonte hidráulico, dragagem e desmonte mecânico, eventualmente com uso de 
explosivos. 

O desmonte manual e o desmonte hidráulico se aplicam a materiais inconsolidados 
(aluviões de pequeno porte e solos) e pouco consolidados (rochas intemperizadas). No 
primeiro caso são utilizadas pás, picaretas, alavancas e ferramentas similares. resultando 
em cavas de porte variado: desde estreitas aberturas, suficientes apenas para a passagem 
de um homem, até a cratera conhecida em Serra Pelada-P A. Nas escavações profundas o 
material escavado pode ser içado à superfície através de sarilhos ou de guinchos, ou 
mesmo em sacos carregados pelos trabalhadores. O desmonte manual representa a técnica 
mais rudimentar de lavra, utilizada no Brasil desde o primeiro ciclo do ouro, quando se 
contava apenas com o trabalho braça] de escravos, eventualmente com auxilio da força das 
águas. 

-·-·- 
29 



-- 

., . '.--. 

O desmonte hidráulico é executado através de jatos dágua dirigidos contra o 
barranco que se pretende remover. lima motobomba de pequeno a médio porte fornece a 
água com pressão suficiente para o desmonte. Outra bomba succiona, do fundo da cava. a 
polpa formada, que segue para o beneficiamento, feito geralmente em calhas inclinadas. 
Este tipo de operação proliferou-se nos aluviões auríferos da Amazônia. a partir dos anos 
80. envolvendo diversos fabricantes e fornecedores dos equipamentos necessários 
(motores a diesel, bombas centrifugas, mangotes, conexões, etc.), sempre presentes nas 
frentes de garimpagem. A utilização simultânea de vários conjuntos (ou pares de 
máquinas) em um mesmo depósito pode conduzir ao seu rápido esgotamento, deixando 
como herança uma paisagem totalmente devastada. Nos garimpos de diamante do Jale do 
Jequitinhonha também é comum a utilização destes equipamentos. 
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Nas drenagens de maior porte os sedimentos do leito e, muitas vezes, das margens. 

são removidos e concentrados em balsas e dragas. São equipamentos flutuantes de 
tamanho variado, compreendendo uma bomba de sucção possante e calhas para 
concentração dos minerais pesados, descartando-se a polpa processada no próprio rio. No 
caso das balsas o desmonte é executado por um mergulhador, que posiciona a 
extremidade da mangueira (maraca) de forma a remover as argilas e areias, para extrair o 
cascalho do fundo, onde se encontram os minerais de interesse. Geralmente trabalham 
juntas diversas unidades acopladas, chegando a obstruir o tráfego de embarcações nos 
rios. Nas dragas, o desmonte é totalmente mecanizado. através de mangotes suportados 
por uma estrutura metálica móvel (lança), muitas vezes dotados de escarificadores 
(abacaxis), para facilitar a remoção de areias e cascalhos consolidados. A utilização 
simultânea e desordenada de diversas unidades costuma provocar alterações danosas na 
qualidade das águas, bem corno erosão das margens e assoreamentos dos leitos, conforme 
se constata em grandes rios da Amazônia (Madeira-RO, Teles Pires-Mf', Tapajós-PA, 
Amana-Alví e outros). 
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O desmonte mecânico é executado em solos e rochas através de tratores, retro 
escavadeiras e pás-carregadeiras de porte variado, sendo o material transportado em 
caminhões basculantes para as unidades de beneficiamento. Ocasionalmente as máquinas 
são usadas apenas para rebaixamento da cava, de forma a liberar um espaço seguro para 
execução da lavra manual. Produzem-se verdadeiras minas a céu aberto, como é o caso de 
garimpes de ouro em Poconé-MT e de cassiterita em Bom Futuro-RO. As escavações 
costumam ser orientadas apenas pelos resultados imediatos obtidos em cada frente, e 
raramente são executadas com alguma garantia de estabilidade dos taludes. A remoção de 
corpos de rocha dura pode requerer o auxílio de explosivos, utilizados de forma empírica. 
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A lavra subterrânea pode ser executada de duas maneiras: manualmente ou com 
explosivos. Escavações em rochas decompostas ou fraturadas podem requerer o 
escoramento das paredes com madeira, porém são muitas vezes executadas sem qualquer 
informação prévia sobre o material a ser atravessado. São trabalhos onerosos e 
demorados, sujeitos todavia a esse jogo de azar. Por consequência, costumam apresentar 
uma característica curiosa: a partir de urna abertura na encosta de urna elevação, ou a 
partir de um poço vertical (shaft), ramificam-se inúmeras galerias exploratórias, estreitas, 
sinuosas e interligadas, figurando um verdadeiro labirinto. Todas elas testemunham 
tentativas mal-sucedidas. O local da descoberta rentável, contudo, será marcado por um ;r- 1.... 
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grande salão. com tamanho proporcional ao valor porventura encontrado. sem levar em 
conta o risco de desabamentos. Essa configuração é frequente em garimpos subterrâneos 
de ouro e de gemas diversas. onde os bens minerais estão caracteristicamente distribuídos 
de modo heterogêneo. conforme observado em Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba, Rio Grande do Norte. Ceará e Maranhão. 

5.2.3. Técnicas de beneficiamento 
,,-- t 
e r> 

.,.... ( 

,,_.· ( 
( 

Enquanto as técnicas de lavra obedecem ao tipo de jazirnento a ser explotado, as 
técnicas de beneficiamento dependem do bem mineral garimpado e do tipo de minério 
onde ele se encontra. Como dito. alguns bens garimpados requerem simples catação 
manual. Outros podem ser concentrados em equipamentos tecnicamente simples, em razão 
de sua densidade relativamente elevada, como ouro. cassiterita, diamante e outras gemas. 
Em muitos garimpes, contudo, recorrem-se a técnicas e equipamentos cada vez mais 
sofisticados. 
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Muitos minérios requerem cominuição (fragmentação), para liberação dos minerais 
de interesse. Algumas vezes sua recuperação eficiente exige tratamento químico, com o 
uso de processos até há pouco exclusivos de empresas de mineração. Porém. já pertence 
ao passado o período em que a garimpagem se restringia ao aproveitamento de pequenos 
aluviões. onde a natureza já executara boa parte do processo de beneficiamento. 

Sob clima tropical, as rochas portadoras de ouro sofrem transformações químicas 
junto à superfície, resultando em solos lateriticos onde o ouro é liberado, purificado e 
aglutinado, na forma de grãos visíveis, ou mesmo pepitas. A erosão promove a remoção 
preferencial dos componentes mais leves e permite a acumulação, nos vales, dos 
fragmentos maiores e dos minerais pesados, formando jazimentos de fácil aproveitamento, 
tanto de ouro como de outros minerais pesados e resistentes (Veiga & Barros, 1992). 

,.....__.__ 
Quando a garimpagem ultrapassa os alu ••. iões, atingindo filões e cangas auríferos, o 

processamento tem que se iniciar com a moagem do material. Esta geralmente é feita em 
moinhos de martelos de porte variado, acionados por motores a diesel. São equipamentos 
acessíveis aos garimpeiros e de fácil manutenção, porém com capacidade de liberação 
limitada. Apesar de rentáveis, propiciam, no primeiro processamento, a recuperação de 
apenas uma parcela do ouro, sendo os rejeitas muitas vezes armazenados para repassagens · 
futuras, em razão do alto conteúdo de ouro não-liberado. A medida em que a lavra se 
aprofunda, atingem-se horizontes onde o ouro ainda não foi aglutinado pelos processos 
naturais, e esse tipo de moagem perde eficiência. A consequente quebra de rendimentos 
tende a ser creditada todavia ao esgotamento da jazida, o que nem sempre é real. 
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Na verdade, o ouro que ocorre em profundidade ( em rocha fresca) raramente pode 
ser liberado para recuperação através de técnicas simples, aplicáveis com sucesso apenas 
nas porções mais rasas dos jazimentos. O desconhecimento dessa mudança tem resultado, 
desde o primeiro ciclo do ouro. no fracasso de empreendimentos tecnicamente 
desassistidos. 
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Em algumas áreas de garimpagem. sobretudo no Mato Grosso. Goiás e Minas 
Gerais, investe-se hoje na melhoria da recuperação, acoplando-se, aos sistemas de 
benefiamento em uso, estágios de cominuição relativamente sofisticados, como moinhos 
de bolas, de barras ou moinhos de galga ( de rodas ). Essa tendência tem sido observada 
desde 1988 em Serra Pelada-Pá e, mais recentemente, em Poconé-MT, propiciando o 
aproveitamento econômico de rejeites auríferos gerados pelo processamento 
convencional. A liberação de ouro fino ainda agregado aos rejeites requer, em 
contrapartida. a adoção de técnicas de recuperação mais refinadas, de forma a assegurar a 
sua captação, conforme comentado adiante. 
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Após a cominuição, ou imediatamente após a lavra, no caso de aluviões, a polpa é 
submetida a concentração gravirnétrica em calhas ou caixas inclinadas, forradas com 
tecidos rugosos ou carpetes e dotadas de taJiscas (sarrafos) transversais, onde se 
acumulam os minerais pesados, inclusive o ouro ou outros minerais de interesse. Esses 
equipamentos são construídos pelos próprios garimpeiros, com madeiras disponíveis no 
local, ou então com chapas de aço. São instalados nas proximidades da lavra, em locais 
onde há suprimento de água ou, no caso de balsas e dragas, sobre as próprias plataformas 
flutuantes. Seu desenho e denominação variam em função da origem cultural. ou seja, da 
forma com que foram introduzidos nos garimpos brasileiros: bica, Jontona, dalla e cobra 
fumando são os principais tipos regionais. 

São equipamentos clássicos, na história da mineração, e podem ser bastante 
eficientes, desde que bem dimensionados. Todavia, isso raramente acontece, 
particularmente na garimpagem de ouro. Por falta de orientação adequada, as calhas 
tendem a ser muito estreitas, curtas e inclinadas, alimentadas por fluxos excessivos de 
polpa em regime de alta turbulência, por vezes com elevada proporção de ouro não 
liberado. Consequentemente ocorrem perdas expressivas, em detrimento do bom 
aproveitamento do minério e da economicidade da operação. 
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A operação é descontínua. A cada carga processada, correspondente a 1 dia ou 
mais de processamento, a alimentação é interrompida, procedendo-se à limpeza 
(despescagem) para a coleta do concentrado de minerais pesados. 

Em alguns garimpes, o material descartado das calhas é submetido a um segundo 
estágio de concentração gravimétrica. Utilizam-se diversos tipos de equipamentos, 
originalmente concebidos para uso em minerações industriais, tais como centrifugas, 
espirais, jigues e mesas vibratórias, visando a recuperação de minerais densos, porém 
finamente particulados (sobretudo ouro). O uso inadequado desses equipamentos, 
relativamente caros. costuma conduzir porém a resultados decepcionantes, muitas vezes 
condenando-os ao abandono. 

A questão cultural aflora aqui com clareza. Não são poucos os garimpeiros e, 
sobretudo, empresários do garimpo, que se deixam seduzir pelo anúncio de vantagens 
proporcionadas por esse ou aquele equipamento. Na maioria das vezes são inadequados, 
pois foram desenvolvidos para outras condições de uso, e têm limitações incompatíveis 
com a realidade dos garimpos. Outras vezes são operados de forma imprópria, resultando 
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em inevitáveis decepções. Por isso, volta-se sempre ao equipamento absolutamente 
confiável. muitas vezes evocador de antigos tempos de abundância: a velha bateia. 

'·r--- 

A bateia, prato cônico de madeira ou modernamente de chapa metálica, com 60 a 
90 cm de diâmetro. é utilizada na apuração manual dos concentrados de minerais pesados. 
de forma a separar os minerais de interesse da ganga sem valor. A adição de mercúrio 
metálico facilita a agregação das partículas de ouro e a posterior separação do amálgama 
formado. Diamantes e outras gemas podem ser simplesmente catados manualmente nos 
concentrados de calhas e de jigues, prescindindo dessa apuração. 

Quanto à amalgamação, pode ser efetuada em diferentes estágios da operação, 
porém com resultados e consequências ambientais distintas, conforme discutido adiante. O 
mercúrio pode ser adicionado diretamente na bateia, em pequenas quantidades, ou em 
baldes, no caso de maiores volumes de concentrados (balsas e dragas), para posterior 
bateamento. O contato entre as gotas de mercúrio e os grãos de ouro, necessário à 
amalgamação eficiente, é provido por mistura e fricção manual ou, alternativamente, por 
agitadores rotativos acionados por motor elétrico (besouros), de uso generalizado no rio 
Madeira-Rô, por exemplo. Tambores rotativos e betoneiras são também utilizados para 
homogeneização da mistura. Em algumas áreas o mercúrio é adicionado à polpa já durante 
a cominuição, em moinhos de martelos, ou nas calhas concentradoras do material moído. 
Em outros locais prefere-se a utilização, nessas calhas, de placas de cobre amalgamadas, 
objetivando, da mesma forma, a retenção das partículas de ouro fino. 

A liga de mercúrio e de ouro recuperada é submetida à separação, para obtenção 
do ouro bruto (com impurezas) destinado à comercialização. O amálgama é filtrado sob 
pressão em um tecido, para retirada do excesso de mercúrio, que é reutilizado no 
processo. A "boneca" (amálgama filtrado) obtida contém proporções equivalentes de 
ouro e de mercúrio, sendo este retirado através de aquecimento (ou queima), devido à sua 
fácil evaporação, restando uma massa de ouro endurecida (bullion). 

-· Portarias do IBMIA prescrevem, desde 1989, a obrigatoriedade do uso de 
retortas (ou cadinhos) para destilação do amálgama. Todavia, por diversas razões, 
abordadas adiante. seu uso tem sido negligenciado, prevalecendo a queima integral a céu 
aberto, com consequente liberação dos vapores de mercúrio. Mesmo quando efetuada na 
retorta, a queima é geralmente mal-feita, com perdas expressivas, e costuma ser finalizada 
ao ar livre, na maneira tradicional, para que o ouro fique mais amarelo e aparente maior 
pureza na venda. O mercúrio recuperado nem sempre é reutilizado, mas sim descartado 
sem controle, da forma mais cômoda e inconsequentelemetendo os equipamentos e as 
regulamentações de seu uso à condição de absoluta inutilidade . 

Observa-se que as retortas já integravam o arsenal tecnológico dos alquimistas da 
Europa medieval, fascinados, entre outras coisas, pelo ouro e pelo mercúrio.' Recorde-se 10 7 

comentário de Eschwege (1979), sobre o uso de retonas em Portugal, no início do século 
19, para a destilação de amálgamas de mercúrio e ouro. Por aqui todavia, ainda se depara 
com noticias na imprensa, especializada ou não, dando conta do surgimento de "novos 
equipamentos" capazes de eliminar a poluição mercurial e, por consequência, redimir os 
garimpeiros de ouro da sua condição de vilões do meio ambiente brasileiro. principalmente 
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da Amazônia. Insiste-se, que o problema maior é de metodologia: sua superação depende \ 
portanto de ações educativas e de extensão, e não apenas de tecnologia . . ~ . 

Na verdade, o investimento em tecnologias avançadas tem marcado a atuação de 
diversos empresários-garimpeiros. atentos às perdas de ouro inerentes aos procedimentos 
convencionais. Por exemplo, a utilização de cianetação para recuperação de ouro em 
rejeitos foi observada desde 1988 em Serra Pelada-PA (lixiviação em tanques), e a partir 
de 1990 na região de Porto Nacional-TO (Iixiviação em pilhas). Todavia, o uso 
descontrolado de técnicas de beneficiamento tão elaboradas e. ao mesmo tempo, com 
elevado potencial de danos ambientais. remete-,.Jk,$; novamente, à inadequação dos 
métodos utilizados nos garimpes, bem como do aparato legal e administrativo existente 
para o seu CO.Bttole. 
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O beneficiamento de outros bens minerais também tem incorporado técnicas e 
equipamentos idênticos aos da mineração convencional. Peneiras mecânicas (vibratórias 
ou rotativas) e jigues são amplamente utilizados para concentração de cassiterita em Bom 
Futuro-RO e an inúmeros garimpes de diamante (Poxoréu, Alto Paraguai e Juína-MT, e 
em Roraima). 
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Os concentrados de cassiterita produzidos no garimpo e nas minas da Amazônia 
são utilizados de forma indistinta pelas indústrias metalúrgicas de São Paulo. Os 
concentrados diamantíferos requerem um estágio adicional de moagem controlada, onde a 
ganga estéril é triturada e os diamantes permanecem intactos. sendo facilmente separados 
para venda . 
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S.2.4. Escalas de trabalho 

Como visto, a garimpagem de diamante e de outras gemas sofreu certas 
transformações nos últimos 10 anos, com a adoção, em algumas áreas, de esquemas 
estritamente empresariais, apoiados em mecanização da lavra e do beneficiamento. Isto 
propiciou o incremento da escala de produção em algumas áreas, sobretudo no Mato 
Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, enquanto, no restante. do Brasil, 
predominam ainda os sistemas tradicionais de baixa produtividade. 

A mecanização da garimpagem de ouro, contudo, foi um acontecimento 
abrangente e mais acentuado, sobretudo na Amazônia, onde o perfil da atividade foi 
radicalmente transformado, a partir de 1980, com vistas a aumentar a produção e as 
reservas cambiais brasileiras. 

Um fato anterior permite avaliar a magnitude da transformação ocorrida com 
adoção de caminhões e tratores de porte variado, bombas potentes, balsas e grandes 
dragas, com inúmeros equipamentos de lavra operando simultaneamente, em frentes 
próximas ou adjacentes. Em meados da década de 70, no tradicional garimpo do 
Patrocínio (província do Tapajós-P A), foram utilizados os primeiros carrinhos-de-mão, 
propiciando, de imediato, quadruplicar os 'Volumes extraídos do aluvião, antes limitados 
pela necessidade de paleações sucessivas (Salomão &Veiga, 1981). 
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O impacto da rápida mecanização dos garimpas foi também imediato: os sistemas 
de desmonte hidráulico adotados nos aluviões decuplicaram os volumes antes produzidos 
através do desmonte manual, passando de 2mJ por homem/dia para 20 m' por homem/dia, 
aproximadamente. Consequentemente, o espaço de trabalho necessário para abrigar todo 
o contingente de garimpeiros teve que ser aumentado em pelo menos l O vezes . 
expandindo notavelmente as áreas de garimpagem. É fácil perceber o vínculo existente 
entre o grande aumento da produção de ouro, ocorrido após a mecanização dos garimpas, 
e o agravamento das consequências ambientais, observado principalmente na Amazônia e 
no entorno das cidades do primeiro ciclo do ouro. 

. /', 

r-. . Barros;;{l991) apresenta dados da USAGAL com estimativas sobre a participação 
das diferentci técnicas de lavra na produção de ouro na Amazônia, em 1990. Não há 
informações sobre os critérios utiliz.ados. Os )'úmeros apresentados atribuem 17% da 

/ produção total ao sistema de desmonte manual, contra 83% obtidos na lavra com 
equipamentos (47% com desmonte hidráulico, 19% com dragas. 15% com moinhos e 2% 
com balsas). 
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/ Como se viu, a acelerada mecanização ocorrida na década passada alte~ 
radicalmente a realidade dos garimpos de ouro, atingindo-se escalas de produção antes 
inimagináveis. A par disso, a legislação minerária continuaria atada à mitológica figura do 
"faiscador solitário" (Salomão, 1984), personagem romântico de escassa importância. 
praticamente inofensivo. 
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Contudo, o potencial de danos ambientais decorrentes da garimpagem cresceria 
junto com o aumento na escala de produção, desenhando um quadro sombrio que ainda 
perdura, no declínio do segundo ciclo do ouro ocorrido no Brasil. 

5.2.5. Eficácia e danos potenciais ao meio ambiente 

Confonne observado anteriormente, a permanência de metódos rudimentares e a 
utilização indevida de !' sistemas 11 mais sofisticados conduz a perdas acentuadas no 
beneficiamento mas também na lavra, principalmente na garimpagem de ouro. Contudo, os 
sistemas produtivos instalados têm tolerado razoavelmente essas perdas, ainda que 
elevadas. 
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Nos garimpas de ouro de Poconé-Ml', estudados por Portela ( 1991) e outros, as 
perdas no processamento são de amplo conhecimento e foram, de fato, incorporadas ao 
sistema produtivo vigente. O dono do moinho divide com os filãozeiros (trabalhadores 
braçais, responsáveis pela extração do minério) a produção obtida na primeira moagem de 
cada carga. Os rejeitas (rabos-de-bica), contendo ainda proporções significativas de ouro 
são estocados visando o seu posterior processamento (repassagem), porém. sem 
participação dos filãozeiros, nesse caso. A relação desigual alimenta uma tensão 
permanente entre as duas partes, que é suportada apenas pela necessidade de manter o 
fluxo proootivo que, bem ou mal. interessa a todos. 

.. J;-- 
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Na maioria dos garimpos de ouro, contudo, as perdas elevadas afetam, de modo 
mais equitativo, todos os agentes da cadeia de produção. Há utilização arraigada de 
métodos com baixa eficácia e produtividade. onerados pela desordem característica . 
Mesmo que os preços do ouro e dos insumos necessários à produção se mantivessem em 
patamares favoráveis - o que não tem acontecido, desde 1990 -. a rentabilidade 
necessária à manutenção das operações somente poderia ser obtida através de maiores 
escalas de produção. 

Mas isso nem sempre é possível, pois depende-se da disponibilidade de minério 
com volumes e teores compatíveis com a produção em escalas maiores e, como se sabe, 
jazimentos secundários (aluviões, solos) costumam ter vida curta. Por isso, muitas áreas, 
explotadas de forma abusiva nos últimos anos. têm sido abandonadas, em estado de total 
devastação. 

Em outras, a rentabilidade ainda é assegurada pela possibilidade de aproveitamento 
de volumes cada vez maiores de minério mais pobre remanescente e, alternativamente, de 
ouro primário (em rocha), porém ainda com baixa eficiência na lavra e no beneficiamento. 

Assim. apenas nos garimpas onde tem sido possível sustentar produções rentáveis 
prolongadas, condicionadas ao uso de métodos mais eficazes e, por isso, menos 
predatórios, os impactos ambientais têm se mantido em níveis inalterados. Em muitos 
outros, o decréscimo da produção tem acarretado, de fato, um aumento das áreas e da 
intensidade da devastação, sobretudo se considerada a diversidade dos ecossistemas 
afetados . 

Os métodos e técnicas utilizados nos garirnpos do Brasil têm um variado potencial 
de danos ao meio ambiente, dentre os quais destacam-se: desmatamento, remoção do solo 
orgânico, erosão, modificação de cursos dágua, turvamento e assoreamento, degradação 
da paisagem e da vida aquática, contaminação por mercúrio e outros poluentes, problemas 
sociais diversos, etc., com consequências diretas e indiretas sobre a qualidade de vida das 
populações afetadas . 

· ,i' Isso tem sido abordado de forma abrangente em algumas regiões críticas, incluindo 
..... ~ Poconé-MT (Veiga et al., 1991) Alta Floresta-MT (Farid et al., 1992) e a Reserva 

'. \ , Garimpeira do Tapajós-PA (DNP:M, 1992 e CETEM 7 1994). Emerge desses estudos uma 
problemática complexa e grave, reconhecendo-se porém que os maiores danos parecem 
circunscritos a áreas localizadas, embora disseminadas em amplos territórios, e muitos 
deles podem ser revertidos através de intervenções adequadas. 

...• 

O maior potencial de danos resulta da lavra aluvionar, com o descarte 
descontrolado de rejeitos contaminados. De fato, o curso dágua representa o eixo do 

·.' _ ecossistema e a base da cadeia alimentar da fauna. Quando destruído ou degradado, sua 
,, ~ . recomposição toma-se lenta, por vezes com danos irreversíveis. ~ - 

\.- \•_,. 
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,_ ~ 
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.. 
O uso desordenado de desmonte hidráulico, nas drenagens de !J).alorporte, junto à 

dragagem indisciplinada de rios maiores, tem realmente um elevado potencial de danos, 
reconhecido sobretudo na Amazônia. Reitera-se, todavia, que os maiores maleficios 
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decorrem do uso indevido dessas técnicas, em si compatíveis com a proteção ambiental. 
permitindo creditar sua ocorrência ao estrangulamento social, econômico e cultural que o 
Brasil ainda não superou. 

Isso vale também para o caso do mercúrio. Trata-se de um insumo relativamente 
barato, facilmente acessível ao garimpeiro, a despeito da proibição de seu uso por decreto 
desde 1989. A amalgamação permite aglutinar as partículas de ouro e facilita a sua 
separação dos outros minerais pesados presentes no minério. Contudo, o manuseio 
inadequado e o uso de equipamentos impróprios acarretam significativas perdas de 
mercúrio e, consequentemente, de ouro com granulação tina. 

As perdas se iniciam quando o mercúrio é utilizado já na moagem ou na 
concentração em calhas. As percussões características dos moinhos de martelos resultam 
em micropulverização do mercúrio, facilitando o seu arrasto pela polpa. O mercúrio 
adicionado às calhas também é em parte carreado junto aos rejeitos, em razão da sua 
natural mobilidade e do fluxo excessivo de polpa, usualmente constatado nesses 
equipamentos. O mesmo ocorre quando se utilizavam placas de cobre amalgamadas, 
facilmente oxidáveis e por isso passiveis de perdas crescentes, à medida em que se 
deterioram. 

A amalgamação com agitador de alta rotação (besouro) traz vantagens aparentes 
ao garimpeiro. por facilitar a apuração dos concentrados de balsas e dragas, geralmente 
volumosos. Todavia, o mercúrio adicionado ao concentrado é forçado, sob o impacto das 
pás do besouro, a percolar pelos diminutos interstícios dos grãos de minerais pesados, de 
menor mobilidade. Isto corresponde a uma filtragem sob pressão, resultando em uma 
borra fina, cinzenta, formada por rnicroparticulas de mercúrio com baixa capacidade de 
coalescência, facilmente oxidáveis, e por isso de dificil recuperação e controle. O uso de 
tambores de amalgamação elimina esse problema, porém não evita as perdas de mercúrio 
na subsequente apuração dos concentrados. 

A apuração é feita costumeiramente em bateias e baldes, e sua eficiência é 

dependente da habilidade do trabalhador mas. principalmente, das características do 
concentrado a ser tratado. Em áreas onde prevalece ouro de granulação mais grossa - 
quase sempre porque o ouro de granulação fina já se perdera na concentração - , o 
bateamento tende a ser feito de forma apressada, negligente, com consequentes perdas de 
mercúrio. Isso é particularmente agravado quando a amalgarnação é feita com o uso de 
besouro. 

De fato, a agitação excessiva dos concentrados sob amalgamação e as deficiências 
na separação, em bateias ou baldes, constituem uma combinação nefasta de procedimentos 
antagônicos, resultando invariavelmente em perdas elevadas de mercúrio. O 

. , acompanhamento técnico das operações na Central de Apuração do Sindicato de 
· Garimpeiros de Minas Gerais em Porto Finne-MG, realizado em janeiro de 1994, indicou 

_.._. ·, que a recuperação média de mercúrio nesse processo era de apenas 40%. sendo o restante 
:, , · _. (600/o) incorporadoj aos rejeites, junto com algum ouro (AT.C. Veiga, com.pes.). Esse 

\ ~"' .• •. 
1 

procedimento é corriqueiro nas balsas e dragas em operação na Amazônia, onde os 
' 1-~ • rejeitos da amalgamação são descartados diretamente nos rios. 
I)~ ··v 
,l ••• · ••. - J'" .-" ,.~ ; ' , - ' 
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Nos garimpos de ouro de Poconé-Mf e em Crixás-Gf), a apuração dos 
concentrados de calhas ou centrifugas costuma ser feita em tanques (poços de resumo). 
onde são armazenados os rejeitas contendo mercúrio e ouro. Isso porém não elimina a 
contaminação ambiental por mercúrio, como acreditam Farid et. al. ( t 992) e outros 
técnicos envolvidos com o assunto. Ao contrário. o problema é agravado quando o 
estoque de concentrados é repassado. 

A repassagem é feita quando o dono do moinho (e dos rejeites) está em 
dificuldades financeiras, geralmente decorrentes de interrupções na lavra devido a chuvas, 
ou mesmo a interdições ambientais. Recorre-se então ao ouro remanescente nos rejeitas 
da apuração. Os concentrados contendo mercúrio são repassados em moinhos de 
martelos, resultando em fina borra, similar à produzida pelos besouros, que passa pelas 
calhas e contamina todo o rejeito existente na área (rabo-de-bica), geralmente armazenado 
de modo precário junto a lagoas e cursos dágua. 

Após o bateamento, o ouro contido no amálgama é separado através de 
aquecimento (queima), para volatillização do mercúrio, ou através de ataque com ácido 
nítrico. A queima pode ser feita ao ar livre, com maçarico ou em fogão, liberando vapores 
tóxicos à inalação do garimpeiro, que geralmente trabalha sem qualquer proteção, e ao 
ambiente circundante. 

Os riscos permanecem mesmo quando a separação é feita em retortas. 
Observações realizadas em Cavalcante-00 e em Poconé-MT permitiram constatar que o 
manuseio negligente das retortas pode limitar a recuperação do mercúrio, na destilação, a 
menos de 400/o da parcela originalmente presente na "boneca" (amálgama prensado). É 
fácil demonstrar, entretanto, que o5 equipamentos permitem recuperações superiores a 
90%, desde que a operação seja feita com o devido cuidado. 

Um último exemplo ressalta o vinculo existente entre os danos ambientais e os 
fatores culturais: o mercúrio recuperado pelos garimpeiros nas retortas é muitas vezes 
descartado no solo ou nos rios, no caso de balsas e dragas, em parte pelo 
desconhecimento de métodos práticos para a sua purificação e consequente reutilização. 
Ou seja, mesmo quando se utilizam retortas ocorrem emissões elevadas de. mercúrio, 
chegando a 100% da quantidade utilizada, na forma de vapor ou de metal liquido impuro, 
descartado após a destilação. 

Finalmente, a requeima do ouro bruto, realizada nas casas compradoras de ouro, 
incorpora ao espaço urbano o problema da emissão de vapores de mercúrio. Embora 
sejam obrigatoriamente equipadas com capelas, estas são muitas vezes mal-dimensionadas 
e/ou mal-conservadas, propiciando emissões consideráveis em razão do uso continuado. 

Este porém não é o maior problema. Ao contrário do que tem sido afirmado por 
\ ·" alguns autores, dentre os quais Silva & Lins (1989), Farid et ai. (1992) e Lacerda & 

/ /~ _ Salornonsí l 992), observações realizadas em diversas áreas permitem afirmar que as 
/ / maiores emissões de mercúrio não se devem à queima e requeima do ouro amalgamado. 

Retortas e-capelas são realmente necessárias, porém não são "soluções mágicas" e muito 
menos elimiDam as maiores emissões, ocorridas de fato no descarte descontrolado de 
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rejeitas de concentração e de rejeites de apuração, na forma de gotículas de mercúrio 
metálico e de borra oxidada. 

5.3. Organização e relações de trabalho, cooperativismo 

'r 
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Um garimpo é, essencialmente, um empreendimento de risco. Ao contrário da 
mineração organizada, que costuma ser orientada por resultados previamente obtidos em 

,._ trabalhos de pesquisa, a lavra em um garimpo e; geralmente, conduzida pela rentabilidade 
imediata de cada frente de produção. 

-. 
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Não há planejamento. Apenas ao final de cada tarefa será possível, ao dono do 
serviço e dos equipamentos (empresário-garimpeiro), confrontar o valor da produção 
obtida, deduzidas as parcelas correpondentes aos trabalhadores, com as despesas 
efetuadas, principalmente com alimentação e combustível. Por trás dos donos de serviço, 
geralmente há um agente financiador: o comerciante que fornece a prazo os gêneros 
necessários e, por vezes, compra os bens minerais produzidos segundo a sua própria 
cotação, um pouco inferior ao valor de mercado. Por trás desses comerciantes, há ainda os 
grandes compradores, cuja maioria nunca esteve em um garimpo, embora viva deles. 

.;- 

-::.· r ~-r- 
~ · 
:~{ O risco inerente à atividade é assim diluído em uma cadeia de compromissos, 

similar ao sistema de aviamento que sustentou o ciclo da borracha na Amazônia (Salomão, 
1982). As relações são claras, fundadas na capacidade financeira e empreendedora do 
dono do serviço e dos equipamentos, e na capacidade de trabalho da mão-de-obra 
arregimentada. As parcelas cabíveis aos trabalhadores variam de acordo com o método de 
trabalho adotado em cada caso, mas o sistema se mantém praticamente inalterado. A 
Figura 7 (DNPM, 1992) ilustra as relações vigentes na província garimpeira do rio 
Tapajós, no Pará. 
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Outra forma de diluir o risco é a existência simultânea de vanas frentes de 
produção. Assegura-se assim certa regularidade no fluxo de geração de riqueza, 
responsável pela continuidade da garimpagem na área, sabendo-se ser esta uma atividade 
tipicamente sazonal e errática. 

Percebe-se que a rentabilidade das operações em uma área está condicionada à 
manutenção do fluxo da riqueza gerada, no sentido do topo da pirâmide produtiva. Ao 
trabalhador garimpeiro que a mantém, pouco restará além do necessário ao seu sustento. 
mesmo que "bamburre", ou seja, mesmo que consiga um resultado fortuito muito 
superior à média. 

Sempre haverá formas, menos ou mais elaboradas, para despojá-lo de sua fugaz 
riqueza. Disso se encarregam desde os comerciantes até as prostitutas, ávidos em partilhar 
a notável descoberta ou mesmo a minguada renda, no caso do "blefo" ou insucesso. 
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As relações de trabalho aqui comentadas estão ilustradas no Quadro 4, extraido do 

Levantamento Nacional dos Garimpeiros (DNPM, 1993). Observe-se que a categoria 
"percentista" inclui sócio e meia-praça; "assalariado" inclui diarista; "dono" inclui o 
sistema de economia familiar, enquanto "outros" inclui garimpeiros catadores de rejeitas 
(requeiros) e os que trabalham como agregados. ,..._ 

' r' 

Constata-se que o regime de participação na produção predomina em termos 
nacionais (53,63%). A condição de assalariado ou diarista é importante em alguns 
Estados, superando 10% dos garimpeiros em Goiás, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Rondônia, Minas Gerais e Santa Catarina. 

,,... .. 
• 1 ,,....f 

r-r 
r 
,; ... ..r 

Diversas amostras incluíram expressiva proporção de donos, como se observa nos 
resultados de Goiás, Mato Grosso, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 
Norte, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Conforme expresso no Relatório Analítico (DNPM, 1993), estes índices 
parecem refletir coleta pouco representativa, particularmente nos Estados da região Norte. 
No Nordeste e Centro-Oeste, entretanto, a alta proporção de donos pode decorrer do 
próprio regime de economia familiar, mais comum nessas regiões. Em outros Estados, ao 
contrário, a amostragem realizada não abrangeu os donos de serviços, aparentemente 
ausentes no Rio de Janeiro e em São Paulo. 
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De qualquer forma, o cadastramento realizado deixa claro o predomínio do regime 
percentista em todo o Brasil (Figura 8). Em geral cabem aos donos, responsáveis pelos 
e.quipamentos e pelas despesas, 70% da produção obtida, cabendo aos trabalhadores os 
300/o restantes.,.Na prática, a disponibilidade de mão-de-obra'deserdada'e desassistida torna 
essa relação muito desigual (DNPM. 1992). A organização das unidades produtivas está 
fundada em um sistema de exploração econômica da força de trabalho marginal, 
constituída pelos trabalhadores garimpeiros. Entendam-se, como marginais, as pessoas 
menos ou mais excluídas do mercado formal de trabalho, sem acesso aos bens e serviços 
disponíveis ao restante da sociedade. Quijano (1978) os trata como integrantes de "uma 
subcultura caracterizada pelo nomadismo, a anomia, a solidão e a miséria". 

'< • Y-'• 

Destaca-se que, pelo fato de constituírem núcleos marginais, os trabalhadores 
garimpeiros sujeitam-se à dominação de grupos constituintes da sociedade envolvente. 
Como observado por Quijano (1978), este controle permite, além da exploração 
econômica, a exploração política do estrato marginal. 
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A crescente importância da produção garimpeira observada a partir de 1980 
aguçou o interesse da sociedade organizada que, rapidamente, aproximou-se dos 
garimpos, apoiada pelo empenho governamental no aumento da produção controlada. 
Desde então tem se tentado impor regras exógenas ao garimpo, incentivando-se por 
exemplo a criação de associações, sindicatos e cooperativas. Já em 1984 Salomão 
advertia: "a constituição ( ... ) de cooperativas e outras formas de associação, neste 
momento, fatalmente as tornará controladas por não-garimpeiros, que as usarão para a 
exploração econômica e política dos garimpeiros". •.... .. \. 
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PROPRIETÁRIO 
OU DONO DA 

TERRA 

RECEBE 10% PELO 
ARRENDAMENTO 

DA TERRA 

VENDA A OTVM 
ou 

TERCEIROS 

FOHTE, T APAJÓS0 ONPM, 1992. 
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EMPRESÁRIO 
GARIMPEIRO 

GERENTE 
ou 

~ ENCARREGADO . 
RECEBE 10 % 1 

RANCHO 

·ALIMENTO 

1 • EQUIPAMENTO E 
MATERIAL DE 
REPOSIÇÃO 
• ÓLEO DIESEL 

COZINHEIRA 
RECEBE 12 A 20g 
DE OURO!MES 

PEÃO GARIMPEIRO 
.GARIMPO OE BAIXÃO 
EQUIPE DE 4 A 6 PEÕES 

j -GARIMPO OE BALSA 
EQUIPE DE 3 A 4 PEÕES 
RECEBEM DE 30 A 40 % 
DA PRODUÇÃO 
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QUADRO 4- RELAÇÕES OE TRABALHO 

POPULAÇÃO GARIMPEIRA RE.SPoSTAS l'ltl 

REGIÃO ESTADO ESTIMADA 'li, CADASTRO % EFETl\/A A 1 e o 

GO 11.375 38,82 34,76 38,90 Je:80 11.80 10,50 
CENTRO• 
OESTE MT 46.506 23,04 18,7\ 54,70 8,70 17,80 18,80 

SUBTOTAL S7.881 26,14 21,86 51,59 14,62 1 e.sz 17.17 

BA 13.700 42,47 42,47 45,30 10,90 30,70 13. to 
--· -- -· .. ----·-·- ----- ----- --·-- -•· -· ew 

CE 1.170 59,83 21,28 34,00 0,60 1.10 6-1,30 

MA 3.460 29,97 15,87 40, 10 4,70 8,20 47,00 

NORDESTE PB 780 59,74 52,18 49,40 19,70 18.30 rz.so 

PE 550 89,27 87,27 39,10 31,00 27,80 2, 10 

PI 1.090 79,17 67,98 69,80 0,80 15,40 14,00 

RN 510 70,59 64,90 56,30 21,30 14,40 8,00 

SUBTOTAL 21.260 45,79 40,34 45,34 9,90 23,70 21,06 

AM 5.973 60,00 60,00 78,30 2,10. 16,80 2,80 

AP 14.690 21,00 18,48 77,00 1,50 9,50 12.00 

PA 123.010 19,98 17,88 55,90 6,50 28,30 9,30 

NORTE RO 15.840 25,68 19,92 51,30 10;&0 15,70 22,40 

RR 10.440 25,00 18,37 46,10 1,50 24,60 27,80 
- ----· -----···- --·· ---- 

TO &.12~ 41,21 34,96 79,50 4.00 8.70 7.110 

SUBTOTAL 176.078 22,97 20.17 58,25 5,92 2-1,31 11,53 

MG 23. t 75 63,77 58,81 24,80 49,60 18,00 7.60 

' 284 26,76 8.45 
SUDESTE 

RJ 100,00 º·ºº 0,00' 0,00 

SP 105 23,81 4,76 12,00 8,00 º·ºº' 80,00 

SUBTOTAL 23.564 63,15 57,96 25,65 48,82 17,70 7,83 

PR 331 33,53 32,63 59,30 2,50 35,80 2.40 

se 1.296 1,85 1,85 47,90 13,00 39, ro 0,00 SUL 

RS 11.317 39,03 34,05 66,60 8,90 11 ,60 12,90 

SUBTOTAL 12.944 35,17 30,79 64,54 9, 15 14,97 11,H 

TOTAL 291.727 29,05 25,50 53,63 11.54 2\,79 13.03 
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FIGURA 8 - RELAÇÃO OE TRABALHO 
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De fato, entende-se que a criação de uma cooperativa deve ser decorrência natural 
de um processo de organização de um grupo de trabalhadores, como é o caso da 
Federação Nacional dos Garimpeiros - FEl\AG, e apenas assim poderá ter autenticidade e 
chances de sucesso. Contudo, a anomia vigente na maioria dos garimpos inviabiliza, na 
prática, a transformação preconizada pela Constituição de 1988 (Artigo 174) e legislação 
subsequente . . >-- 

... ,,-.. ,. 

Em verdade, as cooperativas criadas na forma da lei têm se portado como meios 
adicionais de exploração da força de trabalho garimpeira, controlando os direitos 
minerários e a comercialização da produção nas áreas onde atuam, porém ser qualquer 
contrapartida digna para os garimpeiros . 

. ~. ··r· ,·· 
,· r-· 

Na prática, tudo continua como antes: as condições de vida e de trabalho não se 
alteraram., e a riqueza gerada pela pirâmide produtiva continua a fluir da base para o topo, 
em beneficio de poucos, sejam empresários clandestinos ou dirigentes de cooperativas. ·,-" 

,.--. f 
O Quadro S, extraído do Levantamento Nacional dos Garimpeiros (DNPM, 1993), 

expressa a situação classista vigente nos garimpos ao final de 1990. Decorridos dois anos 
da promulgação da atual Constituição. apenas 9, 19% dos garimpeiros em todo o Brasil 
eram sindicalizados, e l O, 79% organizados em cooperativas, demonstrando que esse 
contingente de trabalhadores mantinha-se, e ainda se mantém, praticamente fora das 
formas convencionais de organização profissional. 

.14,r:~. -r: 
'~.. ' r •. 
;~ - 
·~ 1 

f'' { -~,....._ 
O levantamento revelou situações peculiares em alguns Estados: 

a) Em Roraima, 31,60% dos garimpeiros eram sindicalizados. organizados, ao que 
parece, em reposta à pressão por sua retirada das terras índigenas. Todavia, 
apenas 2,50% eram cooperativados. 

._,,._ 
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b) A amostra obtida no Rio de Janeiro revela uma situação particular de 
organização da atividade extrativa no Estado (todos os garimpeiros eram 
cooperativados, mas nenhum sindicalizado), porém de pequeno significado na 
média nacional. 

'-~ ( 
(~ l 
,,... 

e) No Rio Grande do Sul, o nível de organização relativamente elevado (14,90%, 
dos garimpeiros eram sindicalizados e 29,600/o cooperativados) reflete-a relativa 
estabilidade dos garimpos de ametista, regularizados através de Permissões de 
Lavra Garimpeira ex-pedidas pelo DJ\TJ>M. 
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d) O cooperativismo destacava-se também em outras áreas de produção estável: 
Bahia (19,20c% dos garimpeiros). Pernambuco (17,10%), Rio Grande do Norte 
(15.30%). Pará (15,60%) e Minas Gerais (16,10%). 

A organização incipiente constatada nesses locais, em geral expressa tendências 
espontâneas e por isso autênticas. Na maior parte do Brasil, contudo, o nome de urna 
cooperativa soa como o de uma empresa qualquer, sem referência aos anseios e 
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QUADRO 5. SITUACAO CLASSISTA 

POPULAÇÃO GARIMPEIRA RESPOSTAS 1'!.I 

REGIÃO ESTADO ESTMADA 'li, CADASTRO °"' EFETI\IA A 8 

CENTRO· 
GO 11.375 38,82 38,56 4,90 3,80 

OESTE MT 46.506 23,04 t9,78 6,00 1.20 

SUBTOTAL 57.881 26.14 23,47 5,78 1,71 

BA 13.700 42,47 40,09 7,40 19,20 

Cf 1.170 59,83 57,18 0,60 11,00 

MA 3.460 29,97 24,10 2,60 3,50 

NORDESTE PB 180 59,74 59,10 0,30 º·ºº 
PE 550 89,27 88,00 13.40 17. 1 O 

PI t.090 79, t 7 78,44 s.zo 2, 10 

RN 510 70,59 70,20 2,80 15,30 

SUBTOTAL 21.260 45,79 43,05 6,12 14,46 

AM 5.973 60,00 60,00 3,80 0:20 

AP 14.690 21,00 19,03 10,90 0,60 

PA 123.010 19,98 19,01 9,60 15,60 

NORTE RO 15.840 25,68 20.08 10,20 2.60 

RR 10.440 25,00 25,00 31,60 2,50 

TO 6.125 41,21 35,33 2,90 0,90 

SUBTOTAL 176.078 22,97 21,42 10,64 11,37 

MG 23.175 63,77 61,26 7,40 16.10 

RJ 284 26,76 26,76 º·ºº 100,00° SUDESTE 

SP 105 23,81 23,Bl 4,00 º·ºº 
SUBTOTAL 23.564 63, 15 60,68 7,30 17,0~ 

PR 331 33,53 32,93 9,90 º·ºº -·--- 
se 1.296 1,85 1,85 0,00 º·ºº SUL 

RS 11.317 39,03 36,59 14,90 29,60 

SUBTOTAL 12.944 35,17 33,02 13.28 25,88 

TOTAL 291.727 29,05 27,09 9, 19 10,78 
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necessidades da população garimpeira, antes de tudo desorganizada. São exemplos típicos 
as cooperativas de Bom Futuro-RO e Nova Era-~10. 

r: Os profissionais mais antigos certamente se lembram, talvez sem saudade. dos 
tempos da FAG - Fundação de Assistência ao Garimpeiro, criada em 1957 e extinta em 
1976 {DNPM. 1991 ). A F AG atuou basicamente na província estanífera de Rondônia e na 
província aurifera do Tapajós-P ~ empenhada na implantação de experiências pioneiras de 
organização. O modelo era essencialmente paternalista, apoiado no cooperativismo 
assistencialista do Estado Novo e, por ser artificial, não prosperou . .;.,- 

.:« 
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Não se espera, portanto, que a nova ordem, que ora se tenta impor a essa massa 
irrequieta e nômade, alcance em curto prazo maior êxito, se não for acompanhada de 
ações objetivas para reordenamento do modelo produtivo. 

5.4. Segurança e saúde do trabalhador 

:.,·' Não há estatísticas confiáveis sobre· a segurança e a saúde do trabalhador 
garimpeiro, conforme se reconhece no Relatório Analítico do Levantamento Nacional dos 
Garimpeiros (DNPM, 1993). Problemas na formulação dos questionários, na coleta e no 
tratamento dos dados impediram, naquela ocasião, a obtenção de informações 
representativas sobre esses importantes temas. 
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Todavia, algumas tendências são de conhecimento amplo e podem ser aqui 
abordadas de modo objetivo. Em primeiro lugar. é alta a incidência de malária (média 
nacional: 71,900/o dos garimpeiros), principalmente na região Norte - à exceção do 
Tocantins - e em Mato Grosso, que concentram a maioria da população garimpeira do 
país. 

A incidência de hepatite é elevada em alguns Estados do Nordeste (mais de 5,00% 
dos garimpeiros do Ceará, Maranhão. Pernambuco e Piauí). O mesmo ocorre com a 
pneumonia (mais de 5,00% dos garimpeiros da Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio 
Grande do Norte), afligindo também os garimpeiros do Sudeste (Minas Gerais) e Sul 
(Paraná, Rio Grande do Sul). 

$---1 

Sabe-se também que a incidência de doenças sexualmente transmissíveis {DST) é 
particulamente elevada entre a população garimpeira, em decorrência da prostituição 
generalizada e da falta de cuidados básicos (DNPM, I 992). 
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A falta de segurança no trabalho é outro aspecto importante. São relativamente 
frequentes as mutilações e os acidentes fatais devido a soterramentos, em grandes 
escavações. ou a afogamentos, no caso de mergulhadores de balsas. Raramente se utilizam 
equipamentos de proteção individual (capacetes, botas, luvas, máscaras, etc.), e por isso 
são também comuns os acidentes de trabalho em garimpos mecanizados e em garimpes 
subterrâneos, de gemas e de ouro primário (DNPM, 1993 ). 
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r- Sabe-se que em muitos garimpas há exploração do trabalho de menores de idade. 
de ambos os sexos, à maneira do que ocorre no meio rural e em muitas cidades 
brasileiras. 

' 1 ·,,-. 

Nos garimpos de ouro persiste a prática generalizada de se queimar o amálgama ao 
ar livre ou de forma descuidada, ainda que utilizando retorras. A intoxicação pelo vapor de 
mercúrio liberado na queima representa um problema grave, e exemplifica o descaso 
generalizado com a higiene, a saúde e a segurança do trabalho, que caracteriza a 
população garimpeira. 

·r 
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( Infelizmente, porém, essa negligência é ainda um traço marcante do trabalhador 
brasileiro menos assistido, habituado a encarar muitos de seus padecimentos, decorrentes 
de falta de prevenção e de advertência, como meras fatalidades. 
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Em uma abordagem mais ampla, sabe-se que a proliferação de novas frentes de 
produção de ouro, ocorrida na ultima década, alterou sensivelmente o quadro sanitário nas 
províncias garimpeiras, particularmente na Amazônia. Os movimentos migratórios e a 
degradação ambiental resultaram na situação deteriorada, aqui evidenciada, com destaque 
para a disseminação de doenças infecciosas, como a malária e a onconcercose, e a 
ocorrência de intoxicações ocupacionais e contaminações por mercúrio (Couto, 1990; 
Brown, 1990). ·: . · ~ ·., -'- 

,;. . ( 
.--.. l 

·r, 
~ 

'J:... 1 
A precariedade das condições de vida e de trabalho nos garimpos tem portanto um 

preço alto, sobretudo para aquele que menos se beneficia com o seu trabalho árduo: o 
próprio trabalhador garimpeiro. Além disso, as relações de trabalho antes discutidas e o 
tecido social esgarçado costumam resultar em casos de violência. ou melhor, de morte 
violenta. ·'!r 
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Quanto à malária, outra característica nefasta dos garimpes de ouro da Amazônia • 
sabe-se que dos 1.112. 000· casos notificados à Organização Mundial de Saúde em 1989 
nas Américas, 52% ocorreram no Brasil (OMS, 199 ]). onde se registra nítida tendência de 
crescimento. Como apontado por Câmara (1993). 82% dos casos no Brasil ocorreram em 
regiões produtoras de ouro, o que confirma os índices anteriormente apresentados. 

·, -v , • • • •• • 

O desequilíbrio ecológico dissemina o vetor transmissor da doença, que por sua 
vez encontra uma população humana extremamente vulnerável, habitando barracos 
abertos em meio a acumulações de água, lixo e dejetos, estressada e mal-alimentada . 
Utiliza-se água imprópria para consumo, pripiciando a proliferação de hepatite, e 
verminoses diversas. Incidem ainda a leishmaniose, _!_cólera, e todo o elenco de doenças 
sexualmente transmissíveis (Câmara, 1993). 
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Como agravante à falta de informação e de prevenção, a assistência à saúde nos 
garimpas praticamente inexiste, reproduzindo, de forma aguda, a desassistência que vigora 
nas periferias das grandes cidades. Lá os donos de farmácias e seus auxiliares-efetuarrizâ} 
diagnóstico e prescrevem o tratamento, literalmente a preço de ouro. A assistência 
médica, quando existe, é ainda mais cara e por isso inacessível à grande maioria dos 
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garimpeiros (Câmara & Couto, 1992). Esta é, por certo, uma das mais perversas 
consequências da ausência do Estado nos garimpes brasileiros. 

Como se vê. são pessoas totalmente desassistidas. E não apenas garimpeiros, 
entendidos como tais, todos aqueles diretamente envolvidos na produção de bens minerais, 
senão o séquito de comerciantes e prestadores de serviços diversos, que invariavelmente 
os acompanham, atraídos. de uma forma ou de outra, pela magia emanada desses pólos 
geradores de riqueza. 
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6. I:\IPACTOS POSITIVOS GERADOS PELO GARll\tPO 

6.1. Absorção de mão-de-obra 

A capacidade de absorção de mão-de-obra desqualificada, excluída do mercado 
formal, tem sido apresentada como um dos aspectos positivos da garimpagem e, por isso, 
justificadores da sua existência. Pinto ( 1990) afirma que, após Serra Pelada, "o garimpo 
toma-se a grande oportunidade de sobrevivência para uma força de trabalho sem 
alternativas". 

Fala-se, com exagero, que a garimpagem é praticada por milhões de brasileiros, 
conforme afirmações compiladas por Dourojeanni & Pádua ( 1992), e que o garimpo é um 
meio de atenuação das tensões sociais do Nordeste. 

Como apresentado ~~. a grande maioria dos garimpeiros de ouro da 
Amazônia, de fato, provém do Nordeste, sobretudo do Maranhão. Porém, os dados mais 
confiáveis existentes demonstram que a população garimpeira no início dos anos 90 não 
excedia 400.000 pessoas (DNPM, 1993). A capacidade de absorção de mão-de-obra não é 
portanto tão expressiva em termos quantitativos, pouco alterando o quadro de indigência 
que assola parcela expressiva da população brasileira, mesmo sabendo que, em torno da 
produção garimpeira, gravita urna legião complementar de desvalidos, aproveitadores e 
meros sobreviventes. 

O Quadro 2, extraído do Levantamento Nacional dos Garimpeiros {DNPM, 1993) 
discrimina a naturalidade dos garimpeiros, bem como os principais Estados de origem para 
cada Unidade da Federação onde atuavam ao final de 1990. O item "diversos" abriga 
garimpeiros oriundos de Estados não relacionados, bem como contingentes minoritários 
provenientes dos Estados citados. 

Em primeiro lugar, a matriz retrata os grandes fluxos migratórios ocorridos no 
Brasil em passado recente. Como dito, a maioria dos garimpeiros provém do Nordeste 
(53,05%) e atua sobretudo nos garimpes de ouro da Amazônia, e em sua própria região. 
Há participação marcante de maranhenses em praticamente todos os Estados (31,67% do 
total nacional), especialmente no Pará (49,11%). Baianos, cearenses e pernambucanos 
também aparecem com destaque. 

Em Mato Grosso e Rondônia observa-se a participação expressiva de sulistas, 
sobretudo paranaenses, com 8,61% e 12,390/o, respectivamente. Isso atesta a absorção, 
pelo garimpo, de parcela da mão-de-obra atraída à região pelos projetos de colonização 
agropecuária, implantados pelo Governo Federal a partir dos anos 70. 

No Nordeste, Sul e Sudeste, predominam garimpeiros atuando em seus próprios 
Estados ou em Estados vizinhos, à exceção de São Paulo, que absorve trabalhadores 
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provenientes de todas as regiões do Brasil e que certamente não foram para lá pensando 
apenas em garimpar. 

Sobre o perfil da mão-de-obra garimpeira. constata-se que a grande maioria é 
alfabetizada (72,19%). Todavia, os índices de analfabetismo refletem com clareza as 
desigualdades regionais, crescendo na seguinte ordem. Sul, Sudeste, Norte, Centro-Oeste 
e Nordeste. A proporção de garimpeiros analfabetos no Nordeste supera os 50% em todos 
os Estados, com exceção da Bahia. Por outro lado, observa-se participação significativa, 
em todo o Brasil, de trabalhadores que já frequentaram escolas de segundo grau (média 
nacional: 3,51%) e mesmo superiores (2,61%), conforme dados do DNPM (1993). 

Não se trata portanto de mão-de-obra desqualificada, porém de qualificação 
bastante variada. A necessidade de trabalho, pura e simples, certamente move pessoas para 
os garimpos, submetendo-as a uma vida penosa, marcada peta incerteza. Mas ao contrário 
do que ocorria em sua origem, a incerteza do garimpo ainda lhes oferece alguma chance. 
Se não de enriquecer, pelo menos de assumir o próprio destino e perceber, às vezes pela 
primeira vez na vida, que seu trabalho pode produzir algo importante. E isso não é pouco. 

Modifica-se assim o argumento de que o garimpo seria um simples absorvedor de 
mão-de-obra. Absorve-se. de fato, um contingente marginalizado, porém empreendedor, 
ao mesmo tempo expondo-o -í' lideranças oponunistas, adeptas do lucro fácil e nem 
sempre legítimo (Quijano, 1978). Mas, em um garimpo, nem tudo é privação e nada é 
rotina. Ao menos a vida pode ser sentida com intensidade . 

Entende-se que o trabalhador garimpeiro é, quase sempre, um "refugiado 
econômico", capaz de suportar um cotidiano adverso, pleno de desconfortos e 
padecimentos, em troca do "direito de continuar sonhando com a riqueza" (Salomão & 
Veiga, 1991). Mesmo que esse sonho esteja cada vez mais distante, em muitos casos . 

A intensa mecanização ocorrida nos garimpes de ouro, a partir de 1980, 
promoveu acelerado aumento da produção, sem uma correspondente absorção de mão-de 
obra. Muitas áreas transformaram-se em verdadeiras minerações travestidas de garimpos, 
operando como empreendimentos mineiros de porte significativo, organizados ao _arrepio 
da lei. A administração empresarial vigente nessas áreas determina a organização da 
produção, reduzindo a possibilidade de descobertas fortuitas (bamburros) por parte dos 
trabalhadores, muitas vezes assalariados, sem qualquer garantia trabalhista. 

Nos garimpos de diamantes e de outras gemas, a natureza geológica distinta 
permite ainda a persistência desse fascínio _9)fl'i do bamburro, alimentado por rica 
mitologia. Ousa-se afirmar que esses garimpes ainda não perderam a sua graça, o seu 
encanto. Prevalecem relações mais cordiais e o cotidiano, embora também penoso e por 
vezes violento, é muito mais suave que nos atuais garimpes de ouro, onde tende a imperar 
a competição exacerbada e o desrespeito. Os garimpes de esmeralda e de águas marinhas 
da Bahia, são exemplos significativos 

Esse ambiente parece afugentar, dos garimpos de ouro, as pessoas de 
temperamento mais ordeiro, mais humilde. Tudo é feito às pressas, de forma atabalhoada, 
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'r. como se a velocidade pudesse superar as inevitáveis limitações de ganhos, inerentes à 
recuperação precária e ao sistema de exploração econômica. Mas o ouro se encontra. em 
menor ou maior quantidade, em todo o cascalho. Consequentemente, quanto mais 
cascalho se lavar, mais ouro se produzirá, ainda que se perca muito. Caso contrário, 
procura-se área melhor e tudo recomeça. 
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O trato com pedras valiosas exige porém um outro tipo de comportamento, muito 
mais paciente e cuidadoso, pois as pedras tendem a ocorrer de modo errático e seu valor 
não depende apenas do peso, mas sobretudo da qualidade de cada uma. Aqui a disciplina é 
a regra. abrindo espaço para atuação persistente de 

I 
moradores próximos,' acostumados à 

labuta diária. muitas vezes como complementação sazonal da atividade rural familiar 
(Baxter, 1988). As áreas do Vale do Jequitinhonha, Governador Valadares, Teófilo Otoni 
e Araçuai são bons exemplos. 
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Assim, de modo distinto ao que acontece nos garimpos de ouro da Amazônia, a 
atividade desenvolvida no Nordeste, Centro-Oeste e Minas Gerais tem permitido o 
sustento de sucessivas gerações de garimpeiros, em melhores condições de vida. Esse 
modelo parece se estabilizar também na garimpagem de ametista e da ágata no Rio Grande 
do Sul. 

Trata-se de uma forma tradicional de geração e de usufruto de riquezas minerais 
que, embora obscurecida pela recente corrida do ouro ocorrida no Brasil, tem grande 
importância social e econômica em diversas regiões, merecendo por isso assistência e 
estímulo no sentido do seu desenvolvimento sustentável. 
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6.2. Produção 

Dourojeanni & Pádua (1992) analisam estimativas sobre o significado econômico 
da garimpagem e afirmam que: "A mineração de ouro", referindo-se aos garimpos, "é a 
atividade econômica mais importante nos estados da Amazônia e um fator .econômlco 
decisivo para todo o país". De fato, embora declinante e recentemente superada pela 
produção das minas organizadas (vide gráfico na Figura 1 ), a atividade garimpeira tem 
tido expressiva participação na produção mineral do pais. 

Em verdade, a riqueza gerada representa um poderoso efeito positivo da atividade 
garimpeira, embora, no sistema vigente, pouco seja retido pelo contingente de 
trabalhadores garimpeiros. Além disso. a parcela cabível aos empresários donos de 
garimpo raramente é reinvestida nas áreas de produção. Tudo tem caráter transitório, 
ainda que em muitas áreas a produção se prolongue há várias décadas, como na região do 
rio Tapajós-PA, ou nos pegmatitos da Paraíba e do Rio Grande do Norte. 
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Reinvestimentos são feitos apenas na aquisição de aviões, veículos e 
equipamentos, de forma a sustentar a máquina empresarial e o fluxo de riquezas geradas 
no que se deoomina garimpo. 
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Os trabalhadores permanecem desassistidos e expostos a condições adversas à sua 
sobrevivência, porém sempre à disposição de um "patrão", o empresário-garimpeiro. Este 
beneficia-se de sua condição de produtor informal, sem compromisso com as normas que 
tradicionalmente regem outros setores da sociedade e da economia no Brasil. 

r: 

.,,....., 1 

Todavia, não há como negar o seu potencia] empreendedor e a marcante habilidade 
para atuação no cenário amazônico (DNPM, 1994 ). Prova disso é a significativa produção 
de bens minerais valiosos, realizada nos últimos anos. Pensando-se positivamente, 
acredita-se ser possível, em muitos casos, canalizar essa força produtiva no sentido do 
desenvolvimento sustentável. com base em uma renovada definição de direitos e 
responsabilidades. ~ ·.J <" •••.• _ :::- : ~ e. 
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,-. ' 6.3. Comercialização 
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Os bens minerais produzidos no garimpo, sobretudo o ouro e as gemas, são 
comerciaJizados através de redes extremamente dinâmicas e articuladas, que acompanham 

. lado a lado' os fluxos e refluxos da lavra itinerante, de forma a acelerar a transferência de 
riquezas pata fora dos locais de produção. 

Nos garimpas e cidades próximas, o ouro bruto (com impurezas) é utilizado como 
meio circulante preferido, sobretudo nos períodos de inflação alta, assegurando ao 
portador o seu poder de compra. Além disso, o seu alto valor unitário facilita a guarda e o 
transporte. Em geral só se utiliza dinheiro vivo para pagamento de pequenas despesas, 
necessidades imediatas de viagem, ou para efetuar transações bancárias e compras, nas 
grandes cidades. 

Proliferam postos de compra de ouro, apoiados em serviços ágeis de 
telecomunicação, de forma a oferecer cotações diariamente atualizadas. Muitas casas 
compradoras possibilitam realizar, no ato da venda, transferências bancárias imediatas a 
familiares ou credores situados em outras cidades, propiciando facilidades sem paralelo 1 

com outras atividades produtivas, estabelecidas em locais remotos. 

A facilidade de comercialização de quaisquer quantidades de ouro, e também de / 
outros bens minerais, é portanto um traço positivo da atividade garimpeira, pois permite o 

1. usufruto imediato da renda obtida, independentemente de prazos ou de outras condições 
para remuneração do trabalho realizado. 

Essa situação diferenciada, inexistente no mercado formal de trabalho, contribui 
para a permanência do contingente de mão-de-obra no garimpo. 
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6.4. Efeitos multiplicadores na economia 

A produção mineral advinda da garimpagem resulta em riquezas expressivas, que 
são rapidamente transferidas e absorvidas pela economia formal, em troca de bens e 
serviços variados. Os principais benefícios econômicos da atividade não serão sentidos 
assim nos locais de produção, mas nos centros urbanos próximos e, sobretudo, nas regiões 
industrializadas. Ao final, tudo chega aos grandes centros financeiros, responsáveis pelo 
comando, à distância, dessa atividade estigmatizada. 

As vilas ou corrutelas dos garimpos reproduzem, em escala menor e de modo 
informal, os produtos e serviços oferecidos pelas cidades próximas. Ali se encontra de 
tudo, a preço de ouro: equipamentos, peças de reposição, combustível, alimentos, roupas, 
medicamentos, armas, etc. Além disso há restaurantes, boates onde se apresentam artistas 
do circuito nacional e, naturalmente, mulheres, bebidas e drogas. Sem dúvida os atrativos 
são muitos e o acesso é fácil: basta produzir ouro. Há disponibilidade de transporte aéreo, 
nas áreas sem acesso por terra, bem como telefone e outras facilidades. 

Nas cidades próximas às províncias garimpeiras, há um ativo comercio de 
equipamentos e de gêneros básicos, junto a rede de hotéis, bancos e hospitais particulares, 
conforme bem caracterizado na cidade de Itaituba-P A, que hoje divide com Alta Floresta 
MT o fluxo do ouro produzido na província do Tapajós-P A (DNPM, 1992). 

Alguns líderes garimpeiros têm anunciado números eloquentes, relativos à 
importância da garimpagem de ouro na economia formal brasileira. Alguns índices 
apresentados indicam elevado consumo per capita de motores, chapas de aço, óleo diesel, 
lubrificantes, mangueiras, carpetes, cerveja em lata, pilhas e outros produtos 
característicos, configurando um mercado de feições peculiares, francamente comprador 
durante os me.ses de maior produção no garimpo. 

Os efeitos multiplicadores na economia tomam-se particularmente evidentes nesses 
tempos de recessão, tornando algumas regiões totalmente dependentes da produção 
garimpeira. Isso assegura maior importância à atividade e. ao mesmo tempo, maior 
relevância política aos empresários que a comandam, sobretudo em algumas áreas da 
Amazônia, como em Rondônia e no norte do Mato Grosso, onde o modelo de colonização 
agropecuária, implantado nos anos 70 e 80, revelou-se insustentável.~ Nordeste, a 

I ~e- garimpagem é uma alternativa para a sobrevivência dá seca. 
Além disso, a produção de ouro e de gemas diversas impulsiona. em inúmeros 

centros tradicionais, atividades de ourivesaria, lapidação e joalheria. Há ainda um 
comércio ativo, sobretudo para o exterior, de cristais, fósseis e peças de artesanato feitas 
com minerais produzidos em garimpes. 

O estímulo à joalheria pode~abrir perspectivas econômicas interessantes nos 
centros de produção garimpeira, agregando maior valor aos produtos comercializados e 
estimulando a formação de mão-de-obra especializada. Nesse sentido, o intercâmbio de 
vocações regionais complementares permitirá a integração profícua de áreas onde se 
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produz apenas ouro, por exemplo. com áreas onde se produzem e se lapidam gemas 
diversas . 
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Embora o Brasil seja um dos maiores produtores de ouro e de gemas em todo o 
mundo, a indústria de lapidação, de joalheria e de bijuterias ainda está longe de atender ao 
seu potencial exportador. O setor é constituído basicamente por micro e pequenas 
empresas de estrutura familiar, geridas de forma tradicional, com elevado grau de 
informalidade na produção e na comercialização. 

Conforme avaliação do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM, 
1994), o mercado formal e informal abriga hoje cerca de 2.000 empresas de lapidação e 
S.000 indústrias de joalheria e bijuteria, empregando cerca de 50.000 trabalhadores. Há 
portanto, expressiva absorção de mão-de-obra, em bases técnicas consistentes, porén(" 
geralmente aquém do padrão internacional. A maioria dos empreendimentos caracteriza-sé 
por capitais reduzidos e alta sensibilidade à carga tributária, que atualmente alcança 50% 
para as vendas internas de artigos de joalheria, contra 15% na média internacional 
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Por consequência, as empresas organizadas na forma da lei sofrem a concorrência 
da produção e do comércio clandestinos, que proliferam no país prejudicando o setor 
como um todo, em detrimento do seu potencial gerador na economia. 
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7. II\IPACTOS NEGATIVOS GERADOS PELO GARl~IPO 

A garimpagem mecanizada que se disseminou no Brasil, a partir da última década, 
perdeu seu caráter de atividade meramente iníorrnal e tem resvalado para situações de 
clandestinidade ou mesmo de criminalidade. Como é de amplo conhecimento, o 
descontrole da atividade têm resultado em invasões de terras indígenas e de países 
limítrofes. com grande repercussão internacional . 

A indisciplina reinante comporta um leque de impactos negativos: degradação 
ambiental, Ja\-Ta predatória, subversão de costumes, proliferação de doenças endêmicas, 
evasão fiscal e outros. Além disso, o confronto frequente com a mineração formal resulta 
em litígios desestimulantes aos investimentos em pesquisa mineral, sobretudo na Amazônia 
(DNPM, 1994). 

Enquanto isso o poder público tem se omitido, ou mantido urna cômoda distância. 
Mesmo quando há planos, por vezes excessivos e superpostos, falta ação: a ausência do 
Estado ainda é uma marca característica dos garimpes do Brasil. 

Analisam-se a seguir os principais problemas decorrentes da garimpagem, com 
uma breve descrição das áreas mais afetadas. 

7.1. Problemas ambientais 

O Relatório do Brasil para a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento (C~ 1991) e o Atlas do Meio Ambiente do Brasil, recentemente 
editado pela E1vffiRAP A (Garda, 1994), destacam os principais problemas ambientais 
existentes nos ecossistemas brasileiros. 

O primeiro impacto enumerado na Floresta Amazônica refere-se, 
sintomaticamente, a "Garimpo de ouro - assoreamento, erosão e poluição dos cursos 
dágua; problemas sociais; degradação da paisagem e da vida aquática, contaminação por 
mercúrio com consequências sobre a pesca e a população". 

I 
Nos Cerrados destacam-se os impactos causados por "Garimpo de ouro e pedras 

':<.preciosas - erosão, assoreamento e contaminação dos cursos dágua; impactos s6cio- 
econômicos". V 

No Pantanal Matogrossence ressalta-se a contaminação por mercúrio e outros 
impactos decorrentes de "Garimpo de ouro e de pedras preciosas nos rios Paraguai e São 
Lourenço - erosão, assoreamento e contaminação dos cursos dágua nas cabeceiras dos 
rios que formam a bacia do rio Paraguai, com impactos indiretos sobre o Pantanal". 
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DIRETRIZES PARA O GERENCIAMENTO AMBIENTAL 
DA GARIMPAGEM NO BRASIL . 
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Até então essas advertências não haviam sido incorporadas a um texto acessível, 
voltado para ampla difusão. Em verdade, a veiculação desses temas limitava-se ao 
noticiário convencional, nem sempre correto e realmente informativo, e a publicações 
técnicas, de acesso restrito, que há a1guns anos vêm reeditando os mesmos fatos e as 
mesmas proposições. 

,--... . 
Mais uma vez mencionam-se os estudos realizados no Parauari-Alví (Barros, 

1989), em Poconé-Mf (Veiga et. ai. 1991 ), Alta Floresta-MT (Farid et. al., 1992) e na 
Província Garimpeira do Tapajós-PA (DNPM, 1992). Além desses, há trabalhos 
específicos realizados em uma ou outra área, e trabalhos de compilação dos dados 
disponíveis, tais como Pinto ( 1990), Dourojeanni & Pádua (1992), H.anai (1993 ). 
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Dentre eles, Landner (1992) apresenta uma visão abrangente dos impactos 
negativos gerados pela garimpagem no Brasil, conforme sumarizado a seguir. A 
problemática do mercúrio será abordada adiante, em tópico específico. 

a) Destruição de habitats naturais: 

- :,..:.--.· ., .. 
r' 

- As escavações desordenadas produzem paisagens totalmente devastadas, 
conforme constatado em garimpes de ouro e de cassiterita em Mato Grosso, 
Pará e Rondônia, por exemp1o. 

,.;,--· 
- O uso descontrolado de desmonte hidráulico tem forte efeito destrutivo e 
aumenta drasticamente a carga de sedimentos transportada pelos rios. 

~ 
V- I 

- A dragagem desordenada acarreta erosão das margens, assoreamento e 
turvação das águas, conforme se constata no rio Madeira-RO / Jf no rio 
Tapajós-PA eseus formadores, Te1es Pires e Peixoto de Azevedo-MT. 
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- Em quase todos os garimpos e em seu entorno há maiores ou menores 
transformações dos habitats naturais, incluindo desde desruatarnentos, 
alteração no curso e na velocidade das águas, até a completa modificação da 
paisagem, com acumulações de água (criatórios de mosquitos), em meio a 
terras nuas desprovidas de solo orgânico. 

·:~, 
b) Poluição das águas: )r ,, 

·--. - r- 
~' - A garimpagem em rios como o Madeíra-RO acarreta a movimentação de 

grandes quantidades de sedimentos, afetando os seus vários usos: navegação, 
abastecimento de água potável, pesca e aqilicultura, 

- A turvação das águas impede a fotossíntese e a produção primária de algas e 
outras plantas aquáticas, com consequências danosas para a fauna e para as 
populações dela dependentes. 
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- A descarca de óleos lubrificantes usados, diretamente no rio, e o uso 
concomitante de detergentes, já que o óleo inibe a amalgamação do ouro, 
provoca poluição nociva à vida aquática e à utilização da água pela população 
titurnana, com efeitos sensiveis a jusante dos locais de lavra. 

-,'Í:>esmatamentos, erosão e perda de solos são também problemas," como 
'1 'observado no Quadro§} A utilização de pequenos cursos dágua para dejeção 

humana propicia a exposição a diversas doenças de veiculação hídrica. 
,:.,,------ 

Como se vê, os impactos são variados e podem suscitar consequênciasde médio a 
longo prazo, ainda pouco avaliadas, afetando especialmente as populações ribeirinhas a 
jusante. Há muitas áreas intensamente degradadas na Floresta Amazônica, nos Cerrados e 
nas cabeceiras do Pantanal (Garcia, 1994), e boa parte dos danos ocorridos poderia ter 
sido facilmente evitada, com ;beneficias diretos 'para os próprios garimpeiros e outras 
pessoas ali instaladas. _,::,~'- p,-c-·, e: r•'.'> e\.,.:: 
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Reitera-se que as mesmas tecnologias, hoje presentes na maioria dos garimpos, 
podem ser utilizadas de forma controlada, evitando-se com o isso os desmatamentos 
desnecessários, as escavações caóticas, o descarte imprevidente de rejeitos e de poluentes 
nos cursos dâgua, a concentração excessiva de equipamentos de lavra no mesmo trecho 
do aluvião. e outras medidas simples, porém de grande significado ambiental. A saúde das 
populações envolvidas também poderia ser resguardada com a adoção de medidas 
sanitárias e preventivas, acessíveis e de facil compreensão. 

·.,-. ' 
/' J 
'.r-- .. 

;r-. 
Todavia, pouco se espera enquanto prevalecer a cultura do imediatismo e da 

transitoriedade, na qual o uso futuro da área sequer é cogitado. Esse futuro não se 
restringe, naturalmente, a um remoto e incerto tempo ulterior ao fim do garimpo, porém 
ao próprio desenvolvimento da garimpagem, cotidianamente onerada pelas consequências 
de atos predatórios. 
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O comportamento danoso acentua-se nas frentes de garimpagem de ouro da 
Amazônia. contagiando todos os elos da cadeia produtiva, como se apenas o ouro tivesse 
valor. Preda-se o ambiente, a jazida, a saúde e a vida das pessoas, em troca de muito 
pouco. 

Entretanto, deve-se considerar que a ex-tração mineral, mesmo desordenada, atinge 
áreas relativamente pequenas, sobretudo se confrontadas com as de grandes projetos 
agropecuários, hidrelétricas e rodovias. Na tradicional província garimpeira do Tapajós 
p A, por exemplo. sabe-se que o total das áreas degradadas, em grau variável, representa 
apenas cerca de 1% da superficie da reserva (DNPM~ 1992). ~ .... :'- .~ r 1 •.. .:_. ._ --1.. <: [ · 

Apesar da intensidade da degradação do ambiente e d-;~~alidade de vida 
constatada nesses locais, os impactos mais graves estão confinados a áreas restritas, em 
meio a grandes extensões de florestas, favorecendo. em tese, a adoção de medidas de 
controle e de melhoria da situação atuaJ. Alem disso, mais do que qualquer outra atividade 
econômica, a extração de bens minerais valiosos proporciona a geração de riquezas em 
escala elevada. certamente compatível com os custos de recuperação das áreas afetadas, 
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QUADR06- IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS NOS GARIMPOS DE OURO. 

ATIVIDADE MEIO FÍSICO-QUÍMICA BIOLÓGICA ANTRÓPICO 
CAUSA 

Limpeza da Area Fornecimento de Destruição de nichos Perda de biomassa como 
matéria orgânica às ecológicos (inclui os recurso econômico· 
correntes fluviais solos orgânicos 

su~rficiais 
Facilita a Facilita a intoxicação Facilita a intoxicação 
organificação do Hg porHg porHg 

- Erosão /aumento das Perdas na estratégia nu- 
cargas em suspensão Alterações das con- tricional das populações 

<lições dos habitats ribeirinhas e de viveiros 
~- Mudança na cor. na ecológicos aquáticos /pesqueiros ( cornprome- 

Desmonte turbidez e outras e ribeirinhos timento da atividade 
características pesqueira) 
organolépticas das Aumento dos custos de 

e águas tratamento d'água para 
uso da população (in- 
clui irrigação, recreacão 

Modificação de SIS• Assoreamento/reco- Perdas de recursos, se- 
Concentração temas de drenagem. brimento de várzeas jam de uso atual ou po- 

sobretudo desvios e Alterações nas con- tencial (agrossistemas de 
assoriamento dições dos habitats várzeas, transportes 

t ecológicos aquáticos hidroviários, turismo, 
e nbeirinhos etc. 

Gerção de focos de 
doencas endêmicas 

Poluição das águas Alterções nas con- Perdas de recursos sejam 
( óleos e graxas, dições dos habitats de uso atual ou futuro 
detergentes) aquáticos e (agrossistemas de várze- 

ribeirinhos as, transporte, turismo, 
etc 

Poluição das águas Exposição da população 
Amalgamação (Hg) à contaminação por 

Contaminação e mercúrio 
e intoxicação da biota Comprometimento de 

Poluição do ar (Hg) atividade econômicas 
Queima Doenças ocupacionais 

(Hidragirismo) 

FONTE: CAMGA TAPAJÓS,1994 
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sobretudo se forem adotadas medidas preventivas para evitar danos desnecessários e de 
dificil reversão . 

Isso naturalmente pressupõe a superação do modelo espoliador vigente. Conforme 
enfatizado por aqueles que se dedicam ao equacionamento da questão, em busca de 
soluções duradouras, "não há como reverter o grave quadro ambiental da região sem que, 
paralelamente, se promovam mudanças sÕciweconõmicas. propiciando aos cidadãos 
acesso a padrões dignos de vida" (DNP~ 1992). 

Resta abordar o problema do mercúrio, presente em todos os garimpos de ouro 
do Brasil. Embora menos 'visível, representa certamente um problema ambiental grave e, 
pelos danos reais e potenciais já causados, talvez o de mais difícil solução. Todavia, não 
basta denunciar; é preciso agir, no sentido da educação ambiental e da promoção de 
técnicas viáveis e eficazes, para contenção das emissões. 

7.2. O uso e o abuso do mercúrio 

A afinidade entre o ouro e o mércurio é utilizada desde a Antiguidade para o 
beneficiamento de minérios de ouro e de prata, facilitando o seu processamento, porém 
com sérias implicações ambientais . 

Os gregos utilizavam o mercúrio, ao menos, desde o século 3 a.e. (Brüseke, 
1993)) abastecendo-se na atual Turquia. Os romanos, posteriormente, exploraram várias 
minas na Europa. incluindo Almadén, na atual Espanha. Interessante observar que no 
século 2 a.C. a mina de mercúrio do Monte Amiata, atual Itália, foi fechada por um 
decreto do Senado Romano, considerando o seu impacto envenenador no meio ambiente: 
danos aos campos e aos vinhedos, desmatamentos e morte de peixes por poluição dos rios 
(Stopford, 1979). Além do uso medicinal, generalizado em toda a Europa (Brown, 1990), 
há referências explicitas ao uso de mercúrio na apuração de concentrados de areias 
auríferas do rio Reno. no século 11 d.C. (Neisser, 1993). 

Como se sabe, a conquista da América pelos espanhóis foi fortemente motivada 
pelo saque a tesouros e pela riqueza das jazidas de ouro e prata, ali existentes. Já em 1493, 
Cristovão Colombo trazia, em sua segunda viagem à ilha Hispaniola (hoje ocupada pelo 
Haiti e República Dominicana), trabalhadores equipados para extrair ouro das minas. No 
ano seguinte remetia-se ao Rei um memorial solicitando o envio de lavadores de ouro e 
mineradores de Ahnadén, a mesma Almadén, "para a cata de ouro na areia, e outros para 
cavá-lo na terra" (Prieto, 1976). 

Os primeiros empreendimentos mineiros de vulto sucederam-se a partir de 1525 no 
atual México; 1536 na Colômbia, Equador e Chile; 1542 no Peru e Bolívia. A descoberta 
da prata de Potosí, na atual Bolívia, em 1 .545, propiciou a consolidação da conquista 
espanhola . 
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O mercuno necessano ao beneficiamento do minério era então importado da 
Espanha e consumido em larga escala; pelo menos desde 1535 no México e. 10 anos 
depois, no Peru e na Bolívia. A partir de 1555 difundiam-se técnicas de amalgamação mais 
eleboradas, permitindo acelerar o ritmo de produção e o aproveitamento de minérios mais 
pobres (Neisser, 1993). Crescia portanto o consumo de mercúrio. 

Em 1556 foi descoberta uma importante jazida de mercúrio em Huancavélica, no 
Peru e, a partir de 1676, diversas jazidas no México. A mineração e o comércio de 
mercúrio ooastituiam monopólio real Sintomaticamente, o seu consumo era adotado 
como parâmetro para a cobrança do quinto, como forma prática de coibir a mineração 
clandestina e o contrabando de metais preciosos. Ou seja, o mercúrio era um insumo 
essencial à produção de ouro e de prata, nesse tempo (Neisser, 1993). 

r: 
A extração e o consumo em larga escala terminaram por comprometer a produção 

de mercúrio na América espanhola. A partir de 1752 o consumo em Potosi passa a ser 
complementado por mercúrio importado de Almadén, inicialmente à razão de 300 a 360 
toneladas por ano, chegando depois a cerca de 1.100 toneladas anuais (Prieto, 1976). Os 
registros apresentados por esse autor permitem caJcular a produção anual de prata em 
cerca de 100 toneladas, nesse período. De fato, à medida em que a lavra se aprofundava 
diminuíam os teores do minério, requerendo, em contrapartida, a utilização de quantidades 
maiores de mercúrio. 

r-1 
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Ante a perspectiva de esgotamento das jazidas de Almadén e Huancavélica, e a 
necessidade de reverter o declínio da produção de prata, a Corte Espanhola viu-se 
obrigada a contratar um fornecimento anual de mercúrio com a Corte ImperiaJ da 
Alemanha. Parece ter sido uma transação importante, embora não se disponha de dados 
sobre as quantidades envolvidas. 

Nas últimas décadas do século 18, o ,ciclo da prata andina chegava ao seu final, 
acarretando prolongada estagnação econômica na região. O México ainda sustentaria por 
mais tempo a sua produção de prata, permitindo continuar o fluxo de riquezas para a 
Europa, em troca de bens de consumo e de problemas ambientais graves, nas áreas de 
produção. 

r- 
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Galeano comenta que entre 1616 e 1619 foram estudados casos de envenenamento 
por mercúrio entre os trabalhadores índios da mina de Huancavélica, no Peru, então em 
franca produção (Brüseke, 1993). No México, há registro de intoxicações por mercúrio 
(tremores. perda de dentes) entre os trabalhadores índios que faziam a amalgamação do 
minério de p,ata de Guanajuato, em 1785 (Galeano, 1985). 

No Brasil não seria diferente. Embora o primeiro ciclo do ouro só tenha se iniciado 
dois séculos após a conquista portuguesa, a quantidade de ouro produzida e transferida 
para a Europa, no século 18, superou toda a produção obtida até então nas colônias 
espanholas (Prieto, 1976). 

Não se conhecem registros de importação ou de consumo em larga escala de 
mercúrio durante o período colonial, mas há evidências diretas e indiretas de uso intensivo 
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nas antigas lavras de ouro Em verdade, as primeiras investigações consistentes para a 
busca de ouro e de prata no Brasil ocorreram a partir da dominação espanhola ( 1580 a 
J 640), com aplicação da experiência adquirida nas minas do México e dos Andes. 

r> 

Em 1670 os Oficiais da Câmara de São Paulo escreviam ao Governador Salvador 
Correia de Sá e Benevides, comentando sobre as diligências por ele determinadas na 
Capitania, "com mineiros, azougues e mais materiais para entabular e descobrir Minas" 
(Paes Leme, 1980). Essas descobertas não se concretizariam, mas à referência ao azougue 
(mercúrio) demonstra sua importância fundamental nessas investigações pioneiras, que 
precederam em cerca de duas décadas o advento do ciclo do ouro .. 

... ,.-... 

!"'-·. 
Outro registro aparece em 1673, nas instruções passadas por Dom Pedro, Príncipe 

Regente de Portugal, ao castelhano Dom Rodrigo de Castelo Branco, incumbido de 
efetuar ensaios e averiguação de supostas minas de prata em Itabaiana, atual Sergipe. Em 
sua bagagem trouxe um novo regimento para a mineração ( o primeiro era de 1603) e, 
apenas para o primeiro ensaio, um lote de "500 arratéis de azouge" ou, 
aproximadamente, 230 kg de mercúrio (Paes Leme, 1980). 

,,-, ' 

De fato, a técnica de amalgamação fora amplamente difundida pelos espanhóis, a 
partir da experiência e dos melhoramentos por eles desenvolvidos nas minas do Novo 
Mundo. Em 1640 havia sido publicado um tratado sobre o tema, denominado "Arte de los 
metales - en que se enseãa el verdadero beneficio de los de oro, y plata por açogue". Seu 
autor, Álvaro Alonso Barba, introduzira em Potosí, meio século antes, um processo de 
arnalgamação a quente. Embora bem sucedido, do ponto de vista econômico, tal processo 
era certamente nefasto quanto aos danos ambientais e à saúde dos trabalhadores, devido à 
vaporização do mercúrio aquecido. 
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A "Arte de los metales" teve uma divulgação excepcional para os padrões da 
época (Prieto, 1967): entre 1640 e J 752, o tratado teve 25 edições em 4 países (Espanha, 
Inglaterra, Alemanha e Itália); até 1843, mais 7 edições, sendo 3 em novos países (França. 
Holanda e Peru); e mais 4 edições até 1967, em 3 novos países (Chile. México e Bolívia). 
Ao total, foram 36 edições em 10 países, propiciando aos empreendedores do mundo 
ocidental a reprodução, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos recomendados 
ou, ao menos, a sua adaptação e simplificação. 

e r 
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'r: 
Há relatos sobre os ensaios por arnalgamação, em uso nas Minas Gerais no ano de 

1711 (Antonil, 1982). Eschwege (1979) descreve a apuração do ouro ali realizada através 
de arnalgamação, comentando ser de uso frequente, embora em pequena escala (na 
bateia), ao contrário do que, segundo ele, então se praticava em Portugal. Observe-se que 
durante a ~ permanência no Brasil, de 181 O a 1821, as lavras de ouro de Minas Gerais já 
estavam em franca decadência, e a dificuldade de importar mercúrio onerava o seu preço e 
por certo inibia o consumo. 
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Assim, o testemunho de Eschwege parece não se aplicar ao século anterior, 

quando o consumo de mercúrio pode ter ocorrido em proporções elevadas, a despeito da 
falta de registros. Por outro lado, é importante destacar o seu comentário sobre a 
amalgamação praticada em Portugal, em escala maior que a observada no Brasil, na 'r: l 
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ocasião. Lá eram usadas cubas abertas e destilação do amálgama em retorta. Supõe-se que 
procedimentos similares tenham sido difundidos no Brasil, durante o período áureo do 
século 18. 

r 

Ao menos nas casas de fundição instaladas pela Coroa o mercúrio era consumido 
em larga escala, durante a purificação do ouro nativo, o que certamente acarretava danos 
ambientais nos núcleos urbanos. Pesquisas arqueológicas realizadas na antiga Casa da 
Fundição do Ouro de Goiás-GO (Silva & Pardi, 1989), sustentam esta afirmação: foram 
detectados teores elevados de mercúrio no piso dos cômodos e nos pátios externos, junto 

..•. ;:.- ê. : a evidências'âe descarte de material contaminado na rede de drenagem que corta a cidade. 

O mesmo deve ter ocorrido nos outros pólos de arrecadação do primeiro ciclo do 
ouro, de maneira análoga ao que acontece hoje com as casas compradoras de ouro, 
instaladas nos centros de garimpagem. A emissão de vapores de mercúrio e o descarte 
descontrolado de resíduos, a partir desses focos de contaminação, afetam diretamente a 
saúde das pessoas que ali trabalham ou comparecem, e estendem os riscos ambientais ao 
espaço urbano envolvente. 

Quanto aos locais de lavra, propriamente, hoje nem sempre é possível distinguir o 
mercúrio lançado pelos pioneiros, do século 18~ daquele posteriormente perdido por 
garimpeiros que retomaram as antigas lavras. De fato, a segunda corrida do ouro, 
desencadeada no Brasil por volta de 1980, resultou na descaracterização de muitos locais 
explorados no passado, sobretudo nos Estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás, Tocantins e 
Mato Grosso. Em consequência, agravaram-se os problemas ambientais já existentes, 
afetando particularmenteos núcleos urbanos antigos, como é o caso de Cuiabá-MT 
(Vecchiato & Borges, 1991) e muitas outras cidades menores. 

Em algumas áreas, contudo, é possível coletar informações relevantes sobre o uso 
do mercúrio em tempos passados. Trabalhos de pesquisa mineral executados na região de 
Nossa Senhora do Livramento-MT, em 1988 e 1989, permitiram reconhecer, em áreas 
poupadas da recente faina garimpeira, evidências concretas de utilização de mercúrio pelos 
bandeirantes, há cerca de 250 anos (TETRON, J 988) . 

Os estudos revelaram a presença de ouro já azougado (amalgamado ao mercúrio) 
nos sedimentos do leito de córregos aparentemente intocados, guarnecidos por matas 
ciliares insuspeitas. Os sedimentos amostrados revelaram teores de mercúrio de até lg/t (1 
grama de mercúrio por tonelada de material), na fração argilosa, com algum ouro fino 
associado. e a ausência sintomática de grãos de ouro mais grosseiro, característicos das 
drenagens próximas e de toda a região. Isto sugeria que o material coletado, 
aparentemerse virgem, resultava, na verdade, de antigos rejeitos de lavra lançados na 
drenagem. 

A inspeção dos terrenos próximos confirmou a existência de vestígios de trabalhos 
antigos, na fonna de escavações rasas, alicerces de pedra e fragmentos de potes. Esta 
associação entre vestígios de antigas lavras (regos dágua, muros de pedra, montoeiras de 
cascalho, escavações abandonadas, etc.) e a presença de mercúrio, em sedimentos das 
drenagens próximas, tem sido comprovada em outros locais pesquisados para ouro, em 
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Goiás e em Minas Gerais, atestando que a amalgarnação era um processo corriqueiro m 
lavras de ouro do século 18. 

r-. 
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O acompanhamento técnico da garimpagem por balsas na região de Porto Firme 
MG, realizado em l 994, revelou outros indícios da utilização de mercúrio desde o. 
bandeirantes (A.T.C. Veiga, com.pes.). Um mergulhador opera o equipamento de sucção 
da balsa, de forma a remover a argila e a areia do leito do rio e extrair o cascalho aurífero 
depositado no fundo. No rio Piranga, em vez de cascalho virgem, muitas vezes se 
encontram, sob os sedimentos finos, remanescentes de antigas ensecadeiras - contenções 
provisórias, construídas com paus e pedras, para desviar pequenos trechos do rio e 
permitir a extração manual do cascalho. 

r--. 
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É marcante a presença, nesses locais, de ouro já azougado, indicativo de perdas no 
primeiro processamento. Por vezes se encontram restos de ferramentas e de armas antigas. 
Igualmente curiosa é a recuperação, nos concentrados das balsas, de abundandes grãos de 
chumbo, com cerca de 3 a 5 mm de diâmetro, outrora utilizados em bacamartes. 

Pouco se sabe além disso. Os dados disponíveis, escassos e rarefeitos, não 
permitem estimar a quantidade de mercúrio consumida (lançada ao meio ambiente) 
durante o primeiro ciclo de ouro no Brasil Tampouco se dispõe de informações técnicas 
para avaliar a magnitude do problema em áreas específicas. 

r: 

Sabe-se apenas, com base na observação, que a contaminação das antigas lavras e 
locais de fundição era um acontecimento usual, se não a regra básica. À falta de pesquisas 
dirigidas para o tema, fica a constatação inquietante de que as cidades históricas do 
interior do Brasil, edificadas no século 18 em razão da produção aurifera, estão situadas 
em áreas ambientalmente degradadas há mais de 2 séculos. 

Este é um fato incontestável, e merece abordagem criteriosa e ponderada, 
sobretudo nas cidades hoje reanimadas pela atividade turística, de forma a prevenir 
possíveis reações alarmistas, comumente suscitadas pela questão do mercúrio . 

•.... 
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A degradação ambiental ocorrida no século 18 é atestada nesses locais por 
desmatamentcs desordenados, escavações abandonadas, rios assoreados, sedimentos e 
solos conrarninados por mercúrio, arsênio e outros metais pesados. Ouro Preto-MG e 
Luziânia-GO por vezes são citadas, dentre outras cidades. como exemplos dessa 
degradação (CIMA. 1991}. De fato, tem sido constatada "uma inquietante correlação 
entre incidência de debilidade mental e defeitos de má-formação congênita nos locais onde 
a mineração antiga de ouro foi mais intensa", conforme expresso por Bertran ( 1991 ). 
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Düieil deixar de pensar que as legiões de "bobos" ou "doidos", que perambulam 
nessas cidades, não sejam. ao menos em pequena parte, consequência direta desse 
processo, a despeito de outras possíveis causas usualmente consideradas. - 

A conclusão é simples e grave: desde o princípio, essa cultura do usufruto fácil e 
imediato acarretou danos ambientais graves. em detrimento da qualidade de vida nas 
colônias espmholas e portuguesa. O resto foi um desdobrar desse processo. 
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Vale observar que os antigos danos ambientais aqui relatados resultaram. 
sobretudo, de empreendimentos mineiros situados junto a núcleos urbanos, que 
naturalmente operavam na forma da lei e sob constante fiscalização. Comparativamente, 
pode-se supor que a atividade garimpeira, então praticada clandestinamente, à distância, 
por pequenos grupos itinerantes, tenha produzido apenas danos localizados, de menor 
importância. 

Como mencionado anteriormente, esse panorama iria se alterar radicalmente com o 
revigoramento da garimpagem ocorrido em tempos recentes. Fica ressaltado, porém, que a 
degradação ambiental e a contaminação por mercúrio não são problemas novos no Brasil, 
muito menos se restringem ao modo garimpeiro de produção de riquezas minerais. 
T odavia, a escalada garimpeira iniciada na década passada corresponde à maior corrida do 
ouro jamais vista no mundo (Brown, 1990), e disseminou o consumo descontrolado de 
quantidades elevadas de mercúrio, especialmente na Amazônia e na periferia de cidades 
fundadas no primeiro ciclo do ouro. 

Apresentam-se adiante informações sobre possíveis efeitos do mercúrio no meio 
ambiente, os dados publicados sobre a contaminação por mercúrio nos garimpos 
brasileiros e, finalmente, algumas observações de campo recentemente efetuadas, 
indicativas do uso crescente de mercúrio em áreas específicas. 

7.2.l. Toxicologia do mercúrio 

A contaminação por mercúrio destaca-se como um dos piores perigoSdentre as 
agressões antrópicas ao ambiente, sendo um dos poucos metais poluentes que já causou a 
morte de seres humanos por ingestão de peixes contaminados (Lacerda & Salomons, 
1992). 

Câmara & Corey ( 1992) apresentam um fluxograma ilustrativo do uso de mercúrio 
nos garimpos de ouro (Figura 9), discriminando as principais rotas e estágios de 
contaminação dos sedimentos, águas e atmosfera. e possíveis vias de contaminação 
humana. 

Lançado ao ambiente na forma metálica ou como vapor (Hg"), o mercúrio é 
passível de oxidação (Hg ~ e Hg) ou de organificação, com formação de complexos 
solúveis, especialmente o metilmercúrio (CH.~ Hg ). assumindo formas menos ou mais 
estáveis em função das condições tisico-químicas reinantes (Brown, 1990). Essas 

- transformações são criticas, por afetarem substancialmente a mobilidade e a toxicidade do 
mercúrio. A Figura 10 ilustra o ciclo do mercúrio no ambiente, delineado por Wood 
(l 984), demonstrando as possíveis transformações ocorridas em sedimentos, águas e na 
atmosfera por ação da luz ultravioleta (uv) e bactérias, e com participação de moluscos e 
peixes. A contaminação da cadeia alimentar aquática é agravada pela concentração do 
mercúrio no sentido dos níveis tróficos mais elevados, afetando particularmente os seres 
carnívoros, dentre os quais se inclui o homem (Landner, 1992). 
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FIGURA 9- UTILIZAÇÃO DE MERCÚRIO NOS GARIMPO$ DE OURO. 
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FIGURA 10- CICLO DO MERCURIO NO MEIO AMBIENTE 
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Observe-se que a dispersão do mercúrio, a partir dos focos de poluição, expande 
os riscos de contaminação a todo o espaço envolvente. englobando populações indígenas e 
colonizadoras, ribeirinhas ou urbanas. 

O mercúrio metálico carreado aos rios pelos rejeitas da concentração, sob a forma 
de gotículas, é facilmente adsorvido por partículas de matéria orgânica ou de sedimentos 
finos em suspensão, podendo ser transportado a grandes distàncias (Lacerda & Salornons, 
1992). Recorde-se que a turvação das águas a jusante é característica da maioria dos 
garimpes, facilitando a dispersão do mercúrio liberado no processo. 

Veiga et. al. (1993) expõem um outro mecanismo para a metilação: o mercuno 
metálico incorporado a um sistema aquático interage com a matéria orgânica, na qual 
existem ácidos fúlvicos ativos, para formação de complexos e eventual metilação, O 
mercúrio ligado à matéria orgânica, nos rios de água preta da Amazônia, poderá assim ser 
transformado em metilmercúrio por processos bióticos ou abíóticos, propiciando a sua 
entrada direta na cadeia alimentar. Pouco se sabe, porém, sobre o que está efetivamente 
ocorrendo em cada local especifico e na região corno um todo. 

O mercuno volatilizado durante a queima do amálgama nos garimpos e nas 
cidades, em casas compradoras de ouro, pode se propagar a grandes distâncias no período 
das secas. quando se intensifica a garimpagem, e sofrer ionização por ação da luz 
ultravioleta e do vapor dágua. A precipitação com as chuvas poderá assim ocorrer sob 
formas mais reativas (Silva, 1993). 

Além disso, o ciclo de cheias na Amazônia e no Pantanal provoca a submersão, 
por longos períodos, de grandes massas de matéria vegetal. Isso favorece a atividade 
microbiana e, por consequência, os processos de rnetilação do mercúrio. 

Dentre as formas assumidas pelo mercuno na natureza, o metilmercúrio e o 
mercúrio elementar oferecem maiores riscos ao homem. visto que são mais rapidamente 
absorvidos pelo organismo. 

Brown ( 1990) sumariza os processos metabólicos e os sintomas de intoxicação 
(mercurialismo, hidrargirismo) que podem ser desencadeados: 

a) Mercúrio inorgânico: 

- O mercúrio elementar, sendo não-polar e solúvel em lipideos, viaja em solução no 
plasma sanguíneo e rapidamente penetra no cérebro. 

- A intoxicação manifesta-se na forma de tremores, gengivite, pequenos distúrbios 
psicológicos tais como cefaléia, fadiga. timidez ou irritabilidade e insônia. 

• Isolamento emocional ou social podem ocorrer devido a dificuldades de 
comunicação, mesmo que não haja comprometimento das faculdades mentais. 
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- Essas intoxicações devem-se geralmente a exposição ocupacional. 

b) Mercúrio orgânico: 

- A estabilidade da ligação qumuca C-Hg no metilmercúrio aumenta a sua 
toxicidade, em associação com os glóbulos vermelhos do sangue. 

- Instala-se no cérebro, especialmente nas áreas cinzentas do cerebelo. incluindo o 
cortex visual, causando danos também ao sistema nervoso central. 

- Os sistemas iniciais são pequenos distúrbios emocionais como depressão ou 
excitabilidade, mas também entorpecimento, parestesia e ataxia. 

- A coordenação motora é progressivamente perdida, a fala toma-se ininteligível e 
gestos simples, como acender um fósforo, podem se tomar muito dificeis. 

- Casos extremos podem incluir mudanças violentas de humor, constrição do 
campo visual, perda de audição e de memória. Finalmente, a rigidez fisica e o 
estado comatoso podem causar a morte. 

- Mulheres grávidas muitas vezes passam sem sintomas, já que o mercúrio 
atravessa facilmente a placenta, indo porém causar deformidades fetais. 

- O desenvolvimento do sistema nervoso central do feto pode ser interrompido, 
acarretando desde abortos espontâneos, paralisia cerebral, ausência de 
coordenação motora, resultando em morte ou capacidade mental prejudicada. 
Deformações congênitas restringem-se normalmente a microcefalia. 

A abominável "doença de Minamata", identificada no Japão em 1953, ilustra a 
gravidade da contaminação mercurial orgânica devida ao lançamento de efluentes 
industriais (D'ltri & D'Itri, 1977). Intoxicações ocupacionais por mercúrio inorgânico têm 
sido relatadas há alguns séculos. e mais recentemente, na década de 20, entre os 
trabalhadores da mina de mercúrio de Alrnadén, na Espanha (Brown, 1990). 

No Brasil, Branches (1993) traz registros, desde 1982, de observações clínicas de 
contaminação mercurial no vale do Tapajós-P A, entre pessoas "que trabalhavam no 
processo de extração e/ou comercialização de ouro". Em 1989 há registro de um caso 
autóctone na área urbana de Santarérn-P A, fora da província garimpeira, sendo a 
contaminação atribuída a "casas de compra de ouro situadas próximas à residência desse 
paciente". A partir de 1991 foram constatados níveis elevados de mercúrio em cabelo de 
populações ribeirinhas, sobretudo nas mais próximas aos garimpes, porém «sem sintomas 
de intoxicação mercurial". Em 1992 foi atendido "o primeiro garimpeiro com 
comprometimento sério do sistema nervoso central e periférico, devido ao mercúrio 
inorgânico". Até o final de 1992 não havia registros. na região, de sintomas da síndrome 
provocada pelo metilrnercúrio. 
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Por outro lado, na aldeia Gorotire dos Kayapó (rio Xingu-PA), Gonçalves ( 1993) 
relata a ocorrência de contaminações mercuriais devidas ao metilmercúrio, levando à 
afirmação de que "os riscos maiores à saúde humana são aqueles decorrentes da 
disseminação ambiental". 

A contaminação mercurial na Amazônia é portanto uma realidade, atestada por 
estudos médicos criteriosos, com base em observações clínicas prolongadas e em dosagens 
sistemáticas de mercúrio em cabelos, sangue e urina. Há relatos de casos similares 
ocorridos nos últimos anos no Equador e nas Fiíipinas, também associados a garimpagem 
de ouro (Brown, 1990). 

Embora ainda parciais> acredita-se que resultados semelhantes possam ser obtidos 
em outras províncias garimpeiras, a partir de pesquisas mais amplas, apoiadas em 
metodologias uniformizadas, visando uma adequada avaliação do quadro epidemiológico 
(Câmara, 1993). 

O encaminhamento de uma questão como essa e a divulgação de novos dados 
requerem extrema prudência. Observa-se, uma vez mais, que posicionamentos 
descuidados podem desencadear reações alarmistas indesejáveis e, principalmente, 
perniciosas ao bom equacionamento deste problema. Além disso, sua magnitude ainda é 
pouco conhecida e, aparentemente, tem sido subestimada, conf orme se discute adiante. 

Por ora, cabe ressaltar que os índices de contaminação ambiental identificados na 
Amazônia já igualam os de outros locais comprometidos, em países desenvolvidos, devido 
a emissões industriais de mercúrio (Landner, 1992). Aqui. contudo, a questão 
epidemiológica assume maior complexidade, abrangendo basicamente quatro grupos de 
risco: 

a) Garimpeiros que apuram o ouro de concentrados e queimam o amálgama para 
obtenção do produto comercializável; 

b) Compradores de ouro e funcionários de casas compradoras, onde o amálgama é 
novamente queimado para a remoção de mercúrio remanescente; 

e) Habitantes de vilas (corrutelas) e cidades, que vivem nas vizinhanças desses 
pontos de compra de ouro; 

d) Populações ribeirinhas que vivem dentro e a jusante de áreas de produção de 
ouro, e que consomem peixe como uma de suas principais fontes de proteína. 
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7.2.2. Estudos ambientais realizados no Brasil 

À semelhança do primeiro ciclo do ouro ocorrido no Brasil, as informações 
disponíveis sobre a utilização de mercúrio na recente escalada garimpeira ainda são 
escassas e pouco representativas. Dentre os principais motivos, destacam-se a prolongada 
resistência de organismos oficiais em encarar a garimpagem - um estereótipo da 
marginalidade - como tema merecedor de estudos, e as dificuldades técnicas e logísticas 
inerentes ao acompanhamento de atividade tão dinâmica e multiforme. 

Apenas recentemente o assunto tem sido abordado de modo objetivo, 
principalmente pelo CETEM - Centro de Tecnologia MineraJ do Ministério de Ciência e 
Tecnologia, e pelo DNPM - Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério 
de Minas e Energia. Apresenta-se a seguir uma resenha critica dos principais estudos 
referentes ao uso de mercúrio em garimpos de ouro: 

a) Silva& Lins (1986) manifestam preocupação quanto às perdas de mercúrio e à 
baixa recuperação de ouro em processos contínuos de amalgamação, utilizados 
em liJguns empreendimentos de maior porte. Recomendam o "uso controlado" 
de ama1garnação descontínua, em tambor ou bateia, até que "se comprove uma 
alternativa mais eficiente. técnica, econômica e socialmente". Reitera-se porém 
que o bateamento costuma também acarretar perdas elevadas. 

b) Souza & Lins (1989) reiteram as preocupações com o uso abusivo de mercúrio 
nos garimpos de ouro, e postulam que a maior parte das perdas de mercúrio 
ocorrem durante a queima do amálgama ao ar livre, podendo ser evitadas com o 
uso de retortas. Conforme afirmado anteriormente, a solução recomendada não 
considera porém as perdas expressivas de mercúrio que frequentemente 
ocorrem em etapas anteriores, durante a concentração do minério e a apuração 
dos concentrados, e as perdas devidas ao mau uso das retortas. 

e) Diversos trabalhos realizados por Veiga et. al. ( 1991) na região de Poconé-Mf 
abordam o uso de amalgamação e recomendam o armazenamento adequado de 
rejeitos, bem como a utilização de retortas e capelas, para evitar as emissões 
atmosféricas, supostamente responsáveis por 8~"Ó das perdas de mercúrio. 
Independente do provável exagero contido nesse índice, considera-se que a 
contenção dos rejeites é um procedimento necessário, sobretudo sabendo-se 
que a repassagem de concentrados arna1gamados, amplamante praticada na 
região, tem resultado na contaminação generalizada dos descartes dos 
garimpes, situados nas cabeceiras do Pantanal Matogrossense. 

d) Ferreira & Appel (1991) abordam o comércio internacional de mercúrio e sua 
utilização no Brasil. Consideram, com base em Farid ( 1990), que a relação 
média de consumo nos garimpos brasileiros é de 1 g de o~ para cada grama de t!-- 
ouro produzido, e deve-se à queima do amálgama ao ar livre, podendo ser '-......_ 
oovitada com o uso de retortas. Admitem, contudo, uma possível subestimação 
dos indices de consumo e, consequentemente, das perdas estimadas. De fato, 
considera-se que a proporção de perdas de 1: 1 limita-se à operação de queima 
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ao ar livre, ignorando portanto as perdas anteriores, por vezes muito maiores, 
ocorridas ao longo do processo. 

r- 

r: 
e) Farid et al. (1992) abordam a utilização de mercuno e as consequencras 

ambientais nos garimpos da região de Alta Floresta-Ml'. Os dados coletados no 
acompanhamento de 3 apurações, em dragas diferentes. acusaram consumo 
médio de 1,4 lg de mercúrio para cada grama de ouro produzido, admitindo-se 
porém uma possível subestimação das perdas. Com base nisso, alegam que 20 a 
25% do mercúrio se perdem nos rejeitas, 70 a 75% na queima do amálgama ao 
ar livre, e 0,5 a 5% na requeima efetuada nas casas compradoras de ouro . 
Registram a contaminação presente nos sedimentos do leito dos rios, 
submetidos a dragagens sucessivas. Finalmente observam que, além do 
lançamento de mercúrio, o impacto ambiental poderia ser reduzido com o 
ordenamento da lavra. Considera-se esta recomendação procedente e, em 
muitos casos, plenamente exequível. 
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f) Lacerda & Salomons (1992) compilam os dados disponíveis sobre as perdas de 

mercúrio nos garimpos de ouro da Amazônia brasileira, reconhecendo que as 
informações são escassas e pouco confiáveis. Advertem para a grande 
variabilidade nos índices de consumo de mercúrio, diferentes em função dos 
tipos de minério e de processo de beneficiamento que prevalecem em cada área. 
Apontam índices de consumo (ou fatores de emissão) de mercúrio desde 1,32 
no rio Madeira (Pfeiffer & Lacerda, 1988), atê 4,0 no Pará (Mallas & 
Benedicto, 1986), mas generalizam afirmando que: "todos os autores 
concordam que o fator de emissão de mercúrio para a atmosfera é muito mais 
alto que para rios e solos, respondendo por 65% a 83% da emissão total". Não 
informam, contudo, sobre as bases e critérios utilizados para tal afirmação, 
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,t, -- ( g) O Estudo dos Impactos Ambientais promovido pelo DNPM na região do 
Tapajós-PA (DNPM, 1992) detectou quantidades variadas de mercúrio nas 
águas de locais garimpados, inclusive de mercúrio solubilizado, suscetível ao 
ingresso na cadeia alimentar. Dentre as recomendações apresentadas, facilmente 
aplicáveis e por certo positivas. destacam-se as seguintes: limitação do uso de 
mercúrio à apuração dos concentrados, contenção adequada dos rejeitas e 
recirculação da água do processo . 
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h) O Levantamento Nacional dos Garimpeiros (DNPM, 1993) comprovou o 
consumo generalizado de mercúrio nos garimpos de ouro de todo o Brasil, 
sobretudo na Amazônia. O Relatório Analítico expressa a dificuldade de 
obtenção de médias confiáveis a partir de consultas aos garimpeiros: além da 
irregularidade característica da garimpagem, a pressão da opinião pública, em 
relação à contaminação por mercúrio, prejudica sensivelmente a veracidade das 
respostas. -O consumo médio obtido em todo o Brasil foi de 335, 65 g de 
mercúrio por mês, para cada equipe-padrão de 5 pessoas. 
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Em todos esses estudos fica evidente a ocorrência de perdas expressivas de 
mercúrio, nos rejeites e na forma de vapor. Por questões práticas, porém, os 
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levantamentos têm enfocado basicamente as perdas ocorridas durante a queima do 
amálgama ao ar livre, facilmente rnonitorável. Basta pesar o amálgama antes e depois da 
queima, e comparar a diferença, correspondente ao mercúrio volatilizado, com o ouro 
bruto produzido. 

r ~ 

A avaliação das quantidades perdidas na apuração com bateia é geralmente mais 
dificil, ou mesmo impraticável, mas tem sido feita com precisão em algumas áreas, 
conforme apresentado adiante. Obtém-se assim dados confiáveis sobre o mercúrio perdido 
na etapa critica, anterior à queima Nesta, as quantidades de mercúrio manipuladas são 
muito menores e, ainda que integralmente perdidas, raramente preponderam no balanço 
final. 

r> r 

Como exemplo, cita-se o acompanhamento criterioso efetuado por Priester ( 1993), 
na região garimpeira de Pasto e Narinõ, na Amazônia colombiana. As perdas detectadas 
variaram entre 4 e 6 g de mercúrio para cada grama de ouro produzido, sendo 40 a 500/o 
nos rejeitos e o restante como vapor. r 
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As poocas estimativas disponíveis sobre o consumo de mercúrio nos garirnpos 
brasileiros, anteriormente apresentadas, têm sido citadas em diversas compilações, sem 
preocupações quanto ao seu real significado. Reitera-se que relações em tomo de I: 1, 
entre as quantidades de mercúrio consumido e de ouro produzido, contemplam 
essencialmente a queima do amálgama ao ar livre. De fato, o amálgama submetido ao 
maçarico, após a retirada do excesso de mercúrio (que é reutilizado), é formado por 
proporções equivalentes de ouro e de mercúrio. Quando este é volatilizado, a proporção 
de perdas logicamente se aproxima de l: 1. 

'r- 
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Quando essas perdas são interpretadas como preponderantes no total consumido 
(até 83%, segundo Lacerda & Salornons, 1992), fica clara a subestimação de perdas nas 
etapas anteriores do processo, onde quantidades muito maiores de mercúrio foram 
manuseadas, de modo igualmente imprevidente. 

s 
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Além disso, tem se observado que o esgotamento das áreas mais facilmente 
aproveitáveis, aliado a relações de custos desfavoráveis na garimpagem do ouro, tem 
estimu]ado uma tendência generalizada de uso de procedimentos mais poluidores, com uso 
exagerado de mercúrio. Isso vem aumentando> de modo sensível em muitas áreas, as 
quantidades de mercúrio lançados aos rejeitas. Como exemplo, citam-se as remoagens de 
rejeites de apuração; o uso de besouros; a preferência para garimpar junto aos rios, 
acessíveis por barcos, de forma a evitar os custos elevados do transporte aéreo; a abolição 
de critérios quantitativos para adição de mercúrio aos concentrados na apuração, etc. 
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Consequentemente, as estimativas disponíveis sobre as quantidades de mercúrio 
emitidas ao meio ambiente pela garimpagem de ouro no Brasil devem ser encaradas com 
reservas, visto resultarem de avaliações reconhecidamente imprecisas, obtidas a partir de 
dados esparsos e nem sempre atualizados. Em suma, o problema parece ter assumido uma 
dimensão .maior do que aquela considerada até o momento, conforme indicam alguns 
dados apresentados adiante. 
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Observe-se ainda que diversas organizações não-governamentais estrangeiras têm 
se dedicado à questão da garimpagem na Amazônia, com ênfase na poluição por mercúrio. 
Apesar do esforço dispendido, pouco têm contribuído para o dimensionamento e a 
superação do problema. Em primeiro lugar, proliferam metodologias diversas, gerando 
dados de significado diferente e, consequentemente, desqualificando as comparações 
efetuadas. Além disso, muitos resultados, sequer divulgados no Brasil, têm sido 
tendenciosamente utilizados em favor de outros interesses, deixando de servir à nossa 
realidade. 

Por outro lado, muitos dos programas de pesquisa são episódicos ou têm duração 
limitada, impedindo avaliar a questão de modo abrangente, como base nas variações 
sazonais e em séries históricas. Esta limitação tem marcado também a atuação de 
universidades e entidades de pesquisa brasileiras. 

Uma iniciativa recente busca superar essa deficiência, através da implantação, no 
Pará, de um laboratório para padronização de análises de mercúrio, em sistema de rotina, 
corno parte do programa de cooperação mantido entre o DNPM e a JICA - Japan 
IntemationaI Cooperation Agence. A partir de agora será possível instituir uma ampla rede 
de coleta de dados, em séries contínuas, assegurando-se a geração de informações 
comparáveis e representativas sobre a poluição de mercúrio na Amazônia. 

Finalmente, merece registro a recente publicação de uma interpretação alternativa 
sobre os altos níveis de mercúrio, constatados em amostras de sangue de pessoas que se . 
alimentam de peixes na Amazônia. Veiga et ai. (1993) especulam que as queimadas 
habituais da floresta podem ser a principal fonte de emissão de mercúrio na Amazônia, à 
maneira do que se propôs em 1972 para represas de Manitoba, no Canadá. Isso 
aparentemente aliviaria os garimpos dé culpa que lhes tem sido imputada. ·r;.... 

Todavia, a questão não é tão simples. Primeiro. os próprios autores admitem que 
pouco se sabe sobre a distribuição do mercúrio na flora amazônica, embora tenham 
utilizado estimativas genéricas para as suas considerações. Segundo, o mercúrio orgânico 
incorporado à biomassa pode ter origem antrópica, após transporte atmosférico e/ou 
aquático desde as áreas de garimpo e de compra de ouro. Terceiro, a possibilidade de um 
mecanismo adicional de biomagnificação e posterior liberação de vapores orgânicos, 
propícios à metilação, torna a questão ainda mais preocupante. 

\;"' \I} 

---==;::> 7.2.3. Novos dados: inferências e tendências 

Emjaneiro de 1994, foi realizada urna operação de remoção de mercúrio e de ouro 
em rejeitos de amalgamação de concentrados de balsas, estocados na Central de Apuração 
administrada pelo SIGEM - Sindicato dos Garimpeiros e Extrativistas Minerais no Estado 
de Minas Gerais e COOPEGARJ - Cooperativa dos Garimpeiros do Estado do Rio de 
Janeiro, na cidade de Porto Finne-MG. O processamento foi realizado por duas empresas 
privadas, utilizando uma tecnologia recentemente desenvolvida. 
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Por ora. interessa descrever o trabalho realizado e os resultados obtidos, relatados 
ao DNPM (S.C.G. & G., 1994). São dados novos, representativos e de grande significado 
para avaliação das perdas de mercúrio ocorridas na garimpagem em leito de rios. 

- De setembro de 1993 a janeiro de 1994, cerca de J 5 balsas lavraram os sedimentos 
do leito do rio Piranga, entre Porto Firme e Calambau-Mô, em um trecho com extensão 
da ordem de 30 Km. À maneira usual, o material succionado do fundo foi processado em 
caixas carpetadas, instaladas sobre as balsas. Atendendo a uma determinação judicial, a 
apuração foi feita em terra, na Central de Apuração, através de amalgarnação em circuito 
fechado. Os concentrados eram encaminhados à central e processados da seguinte forma: 
adição de mercúrio, agitação com besouro, separação do amálgama com bateia, filtragem 
e destilação em retorta. O bateamento era executado em tanques, para contenção dos 
rejeitas contaminados com mercúrio, que foram integralmente armazenados à espera de 
uma solução definitiva . 

··;... ( 

. . , 

r=: , A solução consistiu no processamento do estoque de rejeitos através de uma nova 
tecnologia , anteriormente aplicada com sucesso em outras áreas, que permite a remoção 
eficiente do mercúrio metálico e do ouro livre remanescente. ( ,,.- 

.. 
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Os rejeites processados representavam, portanto, o material poluente 
habitualmente descartado diretamente nos rios, em garimpos desse tipo. Como se sabe, a 
aferição das quantidades lançadas nem sempre é possível, em razão das dificuldades 
técnicas e operacionais para acompanhar, de modo preciso e abrangente, o trabalho 
simultâneo de inúmeras unidades de produção autônomas, atuando de forma desordenada 
e irregular. 

·:/"' r 
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Por outro lado, mesmo quando o acompanhamento é possível em algumas dessas 
unidades, constata-se, entre os garimpeiros, uma tendência generalizada de usar, sob a 
vista dos técnicos, quantidades de mercúrio muito inferiores às usuais, em detrimento da 
significância dos dados coletados. Isso aconteceu durante os estudos realizados pelo 
CETEM na região de Alta Floresta-M'F, prejudicando a obtenção de dados fidedignos 
(Farid et. al., 1992). Considera-se que essa dificuldade de coletar dados representativos 
nos garimpas. sobretudo por parte de organismos oficiais, reflete os obstáculos impostos à 
regularização dessas áreas de produção informal, incluindo a pressão ambientalista sobre 
elas. 

7 

Em Porto Firme-MG foi diferente. Primeiro, os concentrados já haviam sido 
apurados, conforme o modo usualmente praticado pelos garimpeiros. Segundo, os rejeitas 
contaminados estavam estocados, à espera de algum tipo de tratamento que permitissse 
sua destinação segura, a um custo razoável, de forma a atender à determinação judicia] 
que impedia o seu descarte descontrolado. Além disso, os próprios garimpeiros tinham 
interesse em conhecer as perdas de mercúrio e de ouro ali ocorridas, indicativas da 
eficiência dos procedimentos em uso e correspondentes às quantidades que teriam sido 
lançadas ao rio Piranga, desde a instalação da Central, caso os seus antigos hábitos não 
houvessem sido banidos. 
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O acompanhamento técnico criterioso da operação realizada em Porto Firme-MO 
permitiu, pela primeira vez no Brasil, um aferição confiável e representativa das perdas de 
ouro e de mercúrio ocorridas em um garimpo de leito de rio. A rnega-arnostra disponível 
correspondia ao produto da operação contínua de 35 balsas, durante 4 meses, ao longo de 
30 Km de rio. O material processado acumulava o descarte de cerca de 600 apurações. 
realizadas por pessoas diversas. Naturalmente teria sido impossível acompanhar 
integralmente uma operação dessa natureza de forma direta. nos moldes convencionais de 
monitoramento . 

. r 
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Foram processadas 90,7§ .. ..t de rejeitos, dos quais haviam sido extraídos, pelos 
garimpeiros, cerca de 42 Kg de ouro bruto, com quebra (teor de impurezas) da ordem de 
4,5%. Não havia registros da quantidade total de mercúrio consumida nessa extração. O 
sistema utilizado permitiu recuperar mais , 828,3 ,_.B. de ouro e uma impressionante 
quantidade de mercúrio metálico: 145,23 Kg. Parte do mercúrio estava sob a forma de fina 
borra, resultante da agitação excessiva em alta rotação (com o besouro), e não pôde ser 
integralmente removida, porém foi concentrada em cerca de 0,25% do volume original e 
destinada a estudos complementares, visando o equacionamento definitivo desse.. · 
problema. 
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., Ao final, constatou-se que a produção de 42 Kg-de ouro bruto no garimpo havia 
implicado no consumo de 145 Kg de mercúrio (excluída a borra produzida). Isso equivale 
a urna relação de 3,45: 1, bastante superior portanto ao que se tem publicado sobre os 
garimpos brasileiros, onde as maiores perdas, como se viu, são sempre atribuídas à queima 
ao ar livre. Aqui, a queima teria liberado. caso fosse feita ao ar livre, apenas urna 
quantidade equivalente ao ouro recuperado (mais 42 Kg}, elevando a relação de consumo 
para 4,45: 1. 
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Esse índice é confiável e muito expressivo, fazendo pensar na dimensão do 
problema que permanece oculto em grandes rios da Amazônia, como o Madeira-RO e 
Teles Pires-Mf', intensamente garimpados de forma similar à praticada no rio Piranga 
MG. porém em escala muito maior. Sabe-se que o resultado obtido não pode ser 
automaticamente extrapolado para outras áreas. De qualquer forma, confirmam-se duas 
tendências anteriormente mencionadas: a subestimação das perdas de mercúrio ocorridas 
antes da que.ima do amálgama, e o uso de quantidades crescentes de mercúrio à medida 
que a garimpagem avança em áreas mais pobres. 
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Isto é fácil de demonstrar. bastando rememorar a evolução dos hábitos dos 
garimpeiros, ao longo do tempo. Nos anos anteriores à recente escalada garimpeira e até o 

- seu início, o uso do mercúrio era desconhecido em muitos garimpos de ouro. Usava-se 
apenas a bateia, garimpando-se nos locais onde os teores e a granulometria do ouro 
propiciavam recuperações compensadoras. 

Quando começou a ser disseminado nos garimpes, o mercuno era quase tão 
precioso quanto o ouro> e por isso utilizado com parcimônia. O concentrado obtido nas 
calhas era apurado, na bateia e apenas ao final da operação, no último resumo, 
adicionavam-se algumas gotas de mercúrio para aglutinar o ouro. Nesse tempo ainda se 
usavam os conta-gotas dos frascos de 100 g, de uso odontológico. 
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A proliferação das balsas e dragas, no inicio dos anos 80. requeria o manuseio de 
quantidades maiores de concentrado. Abriam-se os frascos e o mercúrio era despejado em 
baldes e misturado manualmente, antes do bateamento. Em vez de algumas gotas, usavam 
se l 00 g de cada vez. 

Ultimamente a homogeneização é mecanizada, com o uso do famigerado besouro. 
A pulverização do mercúrio acarreta perdas maiores no batearnento, que hoje tende 
também a ser feito de forma muito negligente. em relação ao que se observava há I O ou 
15 anos. Por isso os tradicionais frascos de 100 g estão caindo em desuso em muitas 
áreas, preferindo-se embalagens sem quaJquer identificação. presumivelmente com 500 e 
l .OOOg. Em alguns casos a tampa ainda é usada como medida. Em outros, porém, abre-se 
o frasco, enche-se a mão em concha com mercúrio e, sintomaticamente, arremessa-se ao 
balde de concentrado, como se a sorte estivesse sendo lançada, num jogo de dados. 

// 7.3. Problemas st'cio-\Sulturais 

Quando se fala em garimpo, nos tempos atuais, pensa-se imediatamente na riqueza 
da terra e, ao mesmo tempo. no ambiente degradado por vândalos errantes, acostumados a 
uma vida porca e doentia. Sabe-se que esses não são os únicos personagens do drama 
garimpeiro. 

> 
/\ 

De um lado do palco tem-se cerca de 400.000 operários-garimpeiros, principais 
vítimas do perverso sistema espoliador, "condenados a perambular pelo pais em estado de 
total anomia, tangidos pelo sonho da riqueza fácil e cada vez mais distantes do seu realizar 
como trabalhadores. De outro, o empresário-garimpeiro, beneficiário preferencial da 
riqueza que o garimpo produz" (DNP~ 1994). 

<,: 

Os primeiros protagonizam a parte visível do problema, carregando injustamente o 
estigma de culpa pelas mazelas do garimpo. Enquanto isso o outro prospera na 
informalidade, livre de compromissos ambientais, minerais, tributários, sociais e 
trabalhistas, politicamente articulado e confortavelmente capitalizado, travestido de 
"legítimo representante da categoria". 

As relações no interior dessa massa desorganizada e o{og~ ·<f e tensões vivido com 
a sociedade envolvente, geralmente conduzido pelos seus "patrões", têm resultado em 
um:jÕg<)1infecundo. onde parece haver apenas perdedores. Ou onde só os perdedores 
aparecem. 

Numa ótica abra~ente, os estudos dedicados à garimpagem no Brasil, 
especialmente de ouro, vem abrindo cada vez mais o leque das investigações, em 
abordagens multidisciplinares capazes de abarcar a questão em sua totalidade. A 
complexidade reinante tem sido bem captada em situações variadas, compondo 
progressivamente um mosaico marcado por relações desiguais, do ponto de vista 
econômico, social e cultural. 
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Em algumas áreas de garimpagem mais estável, fora da Amazônia, as condições de 
vida são menos penosas e as relações em geral mais suportáveis. Todavia o cenário 
amazônico, com todas as suas peculiaridades, compõe. no Brasil de hoje, o palco maior 
para atuação daqueles personagens. 

Landner (1992) sumariza a questão com objetividade: o garimpo é um lugar de 
pobreza para a grande maioria das pessoas envolvidas. Mesmo para os poucos garimpeiros 
que tiveram possibilidade de adquirir algum equipamento, a falta de capital implica em 
dependência do crédito de fornecedores de alimentos e de combustível, seu padrão de 
vida pouco difere do padrão de seus trabalhadores, que são a maior parte da população. 
Todos eles originam-se, geralmente, das camadas mais pobres da sociedade brasileira. 

Os empresários mais poderosos, ao contrário, são proprietários ausentes que 
vivem em centros urbanos à distância dos garimpes, e não dependem exclusivamente da 
produção nüneral para a sua manutenção. Embora muitos tenham enriquecido com a 
atividade, raramente atuam para melhorar as condições de vida nos garimpes. 

,,... ... 

A mQdáIÍdade característica dos garimpos e garimpeiros é um fator determinante 
das precárias condições de vida e de saúde ambiental nos garimpos. Geralmente são 
explotados jazimentos superficiais. passíveis de rápido esgotamento. Além disso, a 
expectativa de melhores oportunidades em outros locais, onde se diz extrair ouro com 
maior rapidez ou facilidade, pode mover levas de garimpeiros para as novas áreas 
(fofocas). esvaziando rapidamente as corrutelas antes movimentadas. 

Isto é característico dos aluviões auríferos, sobretudo na Amazônia.Corno visto, a 
manutenção do fluxo de geração de riquezas depende da abertura constante de novas 
frentes promissoras, capazes de renovar as expectativas e assegurar a disponibilidade de 
mão-de-obra. Embora complexa e multiforme, a estrutura produtiva tem notável agilidade 
e imediatamente atende, a serviço dos empresários, aos irrecusáveis apelos da nova 
fofoca. 

\,\ 

Essa "cultura do barnburro" prevalece 'por mais de uma década, sustentada por 
sucessivas descobertas de novos espaços de trabalho, porém declina hoje de modo 
aparentemente irreversível. Esgotadas as últimas oportunidades. as possibilidades se 
resumirão aos espaços confinados dos jazimentos primários, capazes, por outro lado, de 
proporcionar produções duradouras sob maiores investimentos e técnicas mais elaboradas. 

Enquanto persiste, o chamamento do bamburro é suficientemente forte para 
manter um contingente expressivo de trabalhadores sujeitos a uma vida nômade, sob 
precárias condições, caracaterizadas por sofríveis habitações, fa1ta de saneamento, 
drenagem imprópria, fontes de água contaminadas e serviços de saúde básica deficientes. 

Por consequências proliferam a malária, doenças sexualmente transmissíveis, 
hepatite e uma variedade de enfermidades humanas associadas a surtos de urbanização 
descontrolada. Os garimpeiros formam um grupo pequeno, quando comparado à 
população de mais de 17 milhões em toda a região, mas têm um impacto· acentuado na 
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incidência de malária na Amazônia. e no seu ressurgimento ern outras regiões onde já 
havia sido erradicada (Landner. 1992). 

A descoberta de ouro em terras indígenas tem afetado negativamente os grupos 
nativos, sobretudo em Roraima. notabilizada pela invasão do território Yanornami, 
exposto pela primeira vez à proliferação de doenças levadas por não-índios. 

Outros grupos indígenas foram envolvidos pela faina garimpeira, muitas vezes 
reproduzindo ou. ao menos, deixando reproduzir em suas terras, em troca de pagamento, 
o modelo de exploração econômica e de degradação ambiental característico dos garimpas 
empresariais. Incluem-se nessa situação os Kayapó e Munducurú, no Pará, e os Tukano no 
Amazonas. 

Fica claro que o modelo produtivo vigente na garimpagem é suficientemente forte 
para impor as suas regras, nas áreas onde se instala. Isto vale tanto para essas regiões, 
recentemente desbravadas, quanto para as áreas de ocupação antiga, onde a garimpagem 
foi agora retomada. 

O início da garimpagem implica em imediata e acentuada elevação de preços dos 
produtos e serviços, em razão do repentino ingresso de consumidores poderosos em 
mercados caracterizados por oferta restrita. Desorganizam-se as bases produtivas 
tradicionais, em razão da transferência de capitais e de mão-de-obra para a nova e atraente 
atividade. 

k , ..__ Nas regiões desbravadas no primeiro ciclo do ouro, onde a decadência econômica 
for em parte aliviada pela pecuária extensiva, como em Mato Grosso, Goiás e Tocantins 
(Bertran, 1988), observou-se grande resistência à retomada da garimpagem. Nota-se, 
todavia, cata tendência de abandono desse atavismo, em troca da legitimação da 
degradação is custas do arrendo, ou do recebimento, pelos superficiáríos, de supostos 
10% da riqueza produzida no garimpo aberto em suas terras. 

7.4. Áreas mais afetadas 

Descrevem-se a seguir as principais províncias garimpeiras do Brasil, situadas em 
sua grande maioria na Amazônia (vide mapas na Figura 3 e em Anexo). A extração 
mineral nessas áreas é, de longe, a atividade econômica mais importante, com participação 
expressiva na produção mineral brasileira. Todas são assoladas, em intensidade variável, 
pela vasta problemática aqui discutida, mas algumas já tendem hoje à regularização e à 
melhoria das condições de trabalho. A atuação de esquemas nítidamente empresariais é um 
fato marcante em muitas delas. 
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a) Tapajós - P A 
.r' 

A província do Tapajós é a mais tradicional e importante região de garimpagem de 
ouro no mundo, em produção contínua desde 1958. Sua história confunde-se com a 
própria história da garimpagem de ouro da Amazônia. 

;". 

Compreende mais de 300 frentes de garimpagem. A maioria das áreas tem acesso 
exclusivamente aéreo (em aviões de pequeno a médio porte), com apoio rodoviário 
precário, restrito à estação seca. Outras áreas tem acesso fluvial. A população garimpeira 
ao final de 1990 girava em torno de 90.000 garimpeiros (DNPM., 1993), mantendo-se 
desde então relativamente estável, com fluxos constantes entre as áreas em função das 
oscilações na produção. 

r: 
:f""- 

. .-...t 

A extração do minério, por muito tempo restrita â escavação manual de aluviões, 
evoluiu rapidamente nos anos 80 com a incorporação do desmonte hidráulico e, em 
seguida. de balsas e de dragas. Nos anos 90 tem se disseminado o ·aproveitamento de ouro 
primário em filões, lavrados manual ou mecanicamente a céu aberto, e processados em 
moinhos, calhas e centrífugas. O uso de mercúrio ampliou-se muito com a mecanização . 

;.-. , 
Em 1983 foi criada a Reserva Garimpeira do Tapajós (Portaria MME n11 882 de 

25/07/83), abrangendo superfície de 28.945 Km:. A garimpagem atinge contudo uma área 
de aproximadamente 105.000 .Km1 :.- / 

-~ .,..... 

':P...r 
Algumas ações de longo curso, empreendidas pelo Governo Federal, buscam hoje 

regularizar a atividade garimpeira e aumentar a arrecadação fiscaJ na região. O plano inclui 
abertura do primeiro mercado secundário de ouro em uma região garimpeira. através da 
criação, em Itaituba-P A, das seguintes atividades: fundição (Degussa S.A.), custódia 
(Banco do Brasil S.A.) e comercialização do ouro {filial da Bolsa de Mercadorias do 
Pará). Espera-se sensível incremento na arrecadação de ICMS no Município. 

-~ 
b) Sul do Pará 

A região de Cumaru e Tucumã engloba cerca de 100 frentes de garimpagem de 
ouro, acessíveis por aviões de pequeno porte ou por terra, a partir da rodovia Belém 
Brasília. A população garimpeira ao final de 1990 totalizava cerca de 31.000 pessoas 
(D:NPM, 1993). 

-p. 
' 1 

Predomina lavra aluvionar, através de desmonte hidráulico e de dragas. Em 
. algumas áreas são explotados filões auríferos, processados em moinhos, calhas, 
centrifugas e também através de cianetação (Jixi •• iação em pilhas). Constata-se amplo uso 
de mercúrio. / 

Os garimpes de Cumaru situam-se, em parte, na reserva indígena Gorotíre, dos 
Kayapô, que recebem pagamento e, em algumas frentes. atuam em conjunto com os 
ganmpeíros, 

·r 
1 

.r: ' 
('" '- 
r'- ' ',;--- . 
i -· r' .. 
·. - 1 ,,.-, - .';,---· 
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Em 1984 foi criada a Reserva Garimpeira do Cumaru (Portaria MME n11 25 de 
10/01/84), abrangendo 951,45 Km2. A garimpagem extrapola contudo a área reservada, 
atuando, como dito, no território indígena. 

e} Parauari - A.\1 / PA 

A região limítrofe sul entre Amazonas e Pará é uma extensão geológica da 
província aurífera do Tapajós-P A, porém algumas áreas tem acesso preferencial por via 
fluvial a partir de Maués - AM. Outras só são acessíveis por via aérea, em aviões de 
pequeno porte. A população garimpeira ao final de 1990 girava em torno de 6.000 pessoas 
(DNP~ 1993). . 1 

(' 

·r f 
r( 

,"' ( 

A lavra de aluviões por balsas e dragas está em declínio, porém persiste o 
desmonte hidráulico de aluviões menores. Observa-se tendência crescente para 
aproveitamento de filões, com utilização de moinhos e calhas. O uso de mercúrio é 
generalizado. 

,.-., e Não há amparo legal para a atividade. 
r 
r: ( d) Serra Pelada - P A 

,.....r 
r- ( 
~i ~· 

A descoberta de ouro em Serra Pelada, em janeiro de 1980, deflagrou o segundo 
ciclo do ouro no Brasil, com grande repercussão internacional. No auge da produção, em 
1983, congregava.em um espaço reduzido1o trabalho manual de cerca de 80.000 homens, 
empenhados na movimentação de um impressionante volume de solos e de rochas. O 
acesso rodoviário facilitava o afluxo de gente de todo o Brasil. 

1 r 

O metal era processado em moinhos e concentrado em calhas, inicialmente sem 
uso de mercúrio: a entrada de mercúrio e de mulheres era proibida no garimpo. 
fumemente controlado pelo Governo Federal. A partir de 1984 o mercúrio passou a ser 
usado em grandes quantidades, resultando em um enorme volume de rejeitos altamente 
contaminados, sujeitos hoje a erosão (Araujo Neto, 1'990) e a repassagens, por cerca de 
1.000 requeiros que permanecem na área. 

e: r- - -r 
·'f-- i 

.;- ( 
.,,....___ 1 
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Com o aprofundamento da cava, a produção manual tomou-se impraticável e 
finalmente foi extinta em 1991 (Decreto S/N de 12/06/91 ). sendo a área retomada para 
pesquisa mineral pela titular original, uma subsidiária da Companhia Vale do Rio Doce 
S/A Ao mesmo tempo concedeu-se o direito de aproveitamento dos rejeitos do garimpo à 
COOMIGASP - Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada, 
condicionando o seu exercício à demonstração da viabilidade técnica, econômica e 
ambiental do processamento. Desde então não houve. porém, qualquer atividade 
expressiva na área; apenas as repassagens ocasionais e os trabalhos de pesquisa da CVRD. ·r'"' 

e) Alta Floresta e Peixoto de Azevedo - MT 
r: l. 
r- l.. 
:' (_ 
r- l 
rL 
;--(, 
1--C _, e r\ 
.1 L \' r • . .. 

O •. "Nortão"congrega cerca de 60 garimpes de ouro, acessíveis por via aérea e 
rodoviária. a partir da Cuiabá - Santarém. No final de 1990 ali trabalhavam cerca de 

80 



r: 

;· 

J0.000 garimpeiros, sendo 7 000 em Alta Floresta e 23 .000 em Peixoto de Azevedo 
(Dl\P\1, 1993), cidades criadas na década de 70 como pólos de colonização agropecuária, 
mas logo transformadas em importantes centros de garimpagem. 

r-, 
Inicialmente a lavra era exclusivamente aluvionar, através de desmonte hidráulico 

e, mais tarde, de balsas e de dragas de grande porte, trazidas do rio Madeira-Rf). Hoje 
prolifera a 'ª'"ª de filões auríferos, a céu aberto e subterrânea, com o uso de tratores, 
explosivos e unidades de beneficiamento por vezes sofisticadas. O mercúrio é amplamente 
utilizado. 

r 
r-- 

Em 1993 foram criadas reservas garimpeiras na região: Zé VenneJho (Portaria 
MME n2 550 de 09/05/83), abrangendo 500 Km'; e Rio Juruena (Portaria MME n51 551 de 
09/05/83), abrangendo 446 Knl. A ação dos empresários-garimpeiros extrapola porém as 
áreas reservadas, conflitando em inúmeras ocasiões com a mineração organizada, 
sobretudo nos anos 80 . 

. r, f) Rio Madeira - RO 
r-, 

Os garimpeiros de ouro do rio Madeira ocupam o oeste e noroeste de Rondônia, 
invadindo por vezes o território boliviano. A população garimpeira estimada ao final de 
1990 era de aproximadamente 13.000 pessoas (DNP~{, 1993). Há livre acesso pela 
rodovia que margeia o rio a partir de Porto Velho, junto aos trilhos da antiga Estrada de 
Ferro Madeira- Mamoré. 

~· -· ·, . Proliferam baJsas e dragas de grande porte, acarretando expressivo lançamento de 
mercúrio e de resíduos graxos, bem como problemas de navegação nas proximidades de 
Porto Velho. Fora do leito há garimpos com desmonte hidráulico e mecânico. 

:r-, 
-~. 

Jr- 1 

Nos últimos anos, o declínio da produção no rio Madeira-RO e a competição 
excessiva têm estimulado o deslocamento de muitas dragas para outras províncias 
garimpeiras: rio Teles Pires-MT, costa atlântica na região do Gurupi-P A/MA, rio Amaria 
AM/P A e rio Negro-Alví, dentre outros. O deslocamento das frentes produtivas irradia 
desta forma os efeitos de degradação constatados no rio Madeira-RO. 

.•. . .,....... 

.. 
··r. 

./r·. Há 2 reservas garimpeiras: rio Madeira J (Portaria 1'-fME nª J .345 de 05/07/79), 
abrangendo 190 Km2; e rio Madeira II (Portaria ~1ME n2 1.034 de 28/07/80). abrangendo 
250 Km2• A garimpagem ultrapassa porém os limites das reservas. 

·~j •• 

~Y--(. 

·-ri. 
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g) Noroeste e Sudoeste de Roraima 

,r r 
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A garimpagem de ouro abrange ampla região produtora de diamantes, desde o 
final dos anos 30 e, posteriormente, de cassiterita. Compreendia, ao finaJ de 1990, cerca 
de l 50 frentes de garimpagem de ouro e de diamantes, acessíveis preferencialmente por 
via aérea, em aviões de pequeno porte e helicópteros, com opção de acesso rodoviário e 
fluvial para algumas áreas. A população garimpeira estimada ao final de 1990 era da 
ordem de 10.000 pessoas (DN-PM, 1993). 

'"í-"'. ... '- 
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A garimpagem é feita em aluviões, com a utilização de desmonte hidráulico e de 

balsas. O mercúrio é' amplamente usado desde 1977 (Dt\°P\1, l 9CJ 1 ). A produção de 
diamantes em terrenos secos (grupiaras), conta com desmonte mecânico (pás 
carregadeiras). transporte em caminhões basculantes e tratamento em plantas 
mecanizadas: peneiramento. concentração em jigues e moagem controlada dos 
concentrados. 

r: 

r: 

A ocupação do território indígena Y anomarni e da Floresta Nacional acarreta 
acentuadas impactos negativos. com consequente reação de entidades ambientalistas e 
índigenistas, no Brasil e no exterior. Essa pressão tem estimulado algumas ações 
episódicas e espetaculares por parte do Governo Federal, como a dinamitação das pistas 
de pouso, efetuada em 1991, na vã tentativa de evacuar as áreas invadidas. A repressão 
termina por provocar invasões dos países limítrofes - Colômbia. Venezuela. Guiana e 
Suriname - • irradiando o problema aqui não resolvido, e inaugurando uma nova escala de 
conflitos. 

r: 
. r' 

Em 1.983 foi criada a Reserva Garimpeira de Tepequérn (Portaria ~{ME n11 143 de 
31/01/83), abrangendo 120 Km2• Outras 3 reservas, criadas em J 990, foram extintas em 
1991 (Uraricoera, Uraricaá • Santa Rosa e Catrirnani). 

h) Lourenço e Tartarugal - AP 

r 
A região centro-norte do Amapá compreende cerca de 50 frentes de garimpagem 

de ouro, acessíveis por rodovia ou por aviões de pequeno porte. Ao final de 1990 a 
população garimpeira era estimada em cerca de 15.000 pessoas (DNPM., 1993). 

•. r 
/' A produção de ouro no antigo Contestado Franco-Brasileiro remonta ao final do 

século 19, através de empreendimentos organizados e de sucessivas ondas de garimpeiros, 
inicialmente vindos da Guiana Francesa e, posteriormente, do Nordeste do Brasil. Na 
década de 30, o Governo Federal incentivou a ocupação do território por garimpeiros 
brasileiros, em uma iniciativa semelhante à que se tem tentado ultimamente em relação ao 
restante da CaJha Norte da Bacia Amazônica. Persiste na região toponímia de origem 
francesa, testemunhando a sua primeira ocupação. 

A garimpagem abrange aluviões, solos e filões auríferos, com utilização de 
desmonte hidráulico ou mecânico, seguido de concentração em calhas e 'também em jigues 
e mesas vibratórias. O mercúrio é amplamente utilizado. 

Não há amparo legal para a atividade. Devido à sua situação geográfica, a região 
tem servido, juntamente com o nordeste do Pará, para invasão dos países limítrofes 
(Suriname e Guiana Francesa), comprovando que as fronteiras amazônicas não contém a 
mobilidade característica dos garimpeiros. 

i) Gurupi - PAI MA 

.r 
r ,_ 

A região litorânea limítrofe entre o Pará e o Maranhão constitui a mais antiga 
provinda produtora de ouro da Amazônia. Na última década, cerca de 25 frentes de 
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garimpagem. acessíveis por via terrestre. foram retomadas por cerca de 6 000 garimpeiros 
( DNPM, 1993). 

Solos e rochas auríferas são lavradas manualmente a céu aberto. enquanto os filões 
mais profundos são lavrados através de galerias abertas com explosivos. O material é 
processado em moinhos e calhas, com ampla utilização de mercúrio. Recentemente 
observou-se sintomático movimento de dragas vindas do rio Madeira - RO, para 
garimpagem nos manguezais costeiros. até então intocados. 

Não há amparo legal para a garimpagem na região. 

j) :Bom Futuro - RO 

A garimpagem de cassiterita (minério de estanho) em Rondônia, proibida por 
Portaria lviinisterial desde 1970, ressurgiu em 1987, com a descoberta fortuita de Bom 
Futuro, em uma região de colonização agropecuária e exploração madeireira, assoladá por 
acentuada crise econômica. Rapidamente o garimpo atraiu expressivo contingente de 
empresários e de trabalhadores oriundos de outras atividades, produzindo um notável 
exemplo de desordem. com intensa degradação da área e uma intrincada problemática, 
alimentada por longa e improdutiva demanda judicial. 

A população garimpeira tem oscilado ao longo da sequência de fe.chamentos e 
reaberturas da área. Desde 1990, tem-se buscado uma forma de conciliação dos interesses 
em jogo, visando o bom aproveitamento da jazida e a proteção ambiental. 

A lavra e o beneficiamento são intensamente mecanizados, através de tratores, 
caminhões e plantas de concentração similares às utilizadas pelas minerações organizadas 
em todo o mundo. A mediação entre os produtores garimpeiros e a empresa titular, que 
compra os eeacentrados estaníferos, é feita por cooperativas, em um arranjo que parece 
estar ainda distante de uma solução definitiva para a área . 

k) Goiás e Tocantins 

Os garimpes de ouro de Críxás, Almas, Natividade, Porto Nacional e cidades 
próximas retomaram antigas áreas trabalhadas por bandeirantes no século I 8, em região 
hoje facilmente acessível por rodovias. A população garimpeira ao final de J 990 totalizava 
cerca de 16.000 pessoas (DNPfvf, 1993). 
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Muitas áreas operam com desmonte manual e hidráulico de aluviões e solos 
auríferos, aprofundando-se em filões através de trincheiras estreitas. Em outras 
desenvolve-se lavra subterrânea, com uso de explosivos e processamento em moinhos, 
calhas, centrifugas, mesas vibratórias e até lixiviação em pilhas, constituindo 
empreendimentos mineiros clandestinos de porte razoável. 

Não há amparo legal para a garimpagem. 
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1) Baixada Cuiabana e Poconé - MT 

Esses garimpes também retomaram áreas trabalhadas por bandeirantes no século 
18, junto a cidades fundadas no primeiro ciclo do ouro, em região hoje dotada de boa 
infra-estrutura Nos anos 80 havia mais de 100 áreas em produção ativa, hoje reduzidas à 
metade. A população garimpeira ao final de 1990 era da ordem de 4.000 pessoas (D~'P.M, 
1993). 

As áreas em produção estão estruturadas de forma nitidamente empresarial, com 
intensa mecanização, porém sem amparo legal. Em algumas áreas já se inicia a lavra 
subterrânea. O mercúrio é amplamente utilizado. 

<r: 
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A proximidade com o Pantanal Matogrossense alimenta contínua pressão 
ambientalista sobre os garimpes, e tem estimulado empresários à busca de melhores 
opções tecnológicas, bem como à regularização de suas áreas frente ao DNPM e ao órgão 
ambiental do Estado. 

m} Alto Paraguai e Poxoréu - MT 

·:r ,.. 

·~ 
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Essa tradicional região de garimpagem de diamantes compreende inúmeras frentes 
de produção acessíveis por terra. Ao final de 1990, a população garimpeira era de cerca de 
5.000 pessoas (DNPM, 1993), refletindo o êxodo ocorrido com a descoberta de diamantes 
em Juína, no norte do Estado. 

, .•... 
·r 

A extração manual tem sido progressivamente substituída por balsas e bico-jatos. 
na lavra de aluviões, e por desmonte mecânico nos terraços (grupiaras), O tratamento 
compreende peneiramento, jigagern e moagem controlada dos concentrados. ~· 

J:-,- ' 
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Parte dos garimpas situa-se na Reserva Garimpeira de Poxoréu. 

~ ,y-- 
n) Jequitinhonha e Nordeste de Minas Gerais 

,r j :r 
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A garimpagem de gemas diversas e de ouro é uma atividade tradicional no vale do 
Jequitinhonha e na região Nordeste de Minas Gerais. com inúmeras áreas de produção em 
aluviões e em terra (pegmatitos ), acessíveis por rodovias e estradas secundárias. A 
população garimpeira, relativamente estável, era da ordem de 23.000 pessoas ao final de 
1990 (DNP:M, 1993). 

O leito dos rios é expl otado por balsas. enquanto a Javra em terra é feita por 
escavações manuais. a céu aberto e subterrâneas. Em algumas áreas usa-se também 
desmonte mecânico e hidráulico. 

Em J 992 foi criada a Reserva Garimpeira do Jequitinhonha (Portaria DNPM n2 2 
de 31/03/92), abrangendo área de 11. 784 Km2 • 
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o) Pegrnatitos do Nordeste 

,.:-- 
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Os garimpes da Província Pegmatítica da Borborema tiveram seu auge no tempo 
da 21 Grande Guerra Mundial. Atualmente o trabalho de extração de gemas e de minérios 
específicos, como os de lítio. alternam-se com atividades agrícolas. Em tempo de secas. 
aumenta a atividade dos garimpas. Durante a época de chuvas, a agricultura passa a ter 
prioridade. São exemplos típicos os garimpes de Picuí, Pedra Lavrada e Equador-PB, 
Parelhas e Acari-Ri~. e Pedro II-PI, com as opalas preciosas. 

_,. p) A região das Esmeraldas - BA 

. r- ' ' 
Socotó e Carnaíba são áreas tradicionais de garimpas de esmeraldas no Brasil. 

Embora um grande contingente de garimpeiros ainda permaneça na área, devido à 
dificuldades crescentes da extração de pedras, há uma grande migração para Santa 
Terezinha-00 e Nova Era-MG. As lavras subterrâneas têm causado impactos 
significativos, principalmente nos recursos hídricos, mas, são efeitos localizados. 

q) Noroeste de Goiás 

Embora haja garimpos por todo o Estado de Goiás, os da região Noroeste são 
mais significativos. Conhecidos desde o tempo das Bandeiras, o ouro e as gemas, em 
especial esmeralda merecem destaque. 

Um contingente garimpeiro ainda mal dimensionado alterna suas atividades 
garimpeiras no Estado e no Norte do Brasil, sendo que alguns já migram para os países 
limítrofes do Norte. 
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Há uma incipiente participação dos Órgãos Federais e Estaduais na orientação e 
fiscalização minerária e ambiental. Os problemas, porém, são graves e não muito 
diferentes dos observados na Amazônia. 

r) Médio e Alto Uruguai - RS 

v Esta tradicional região produtora de ametista em druzas ou gemas, concentra suas 
atividades nos municípios de Planalto, Irai e Frederico Westphalen. 
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Os garimpos são quase todos legalizados, com a Permissão de Lavra Garimpeira. 
têm um razoável acompanhamento do órgão ambiental do Estado e uma estrutura de 
trabalho familiar estável, 
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s) Ágata- RS 

Os municípios de Salto do Jacuí, Sobradinho, Barros Cassai, Aroio do Tigre, 
Soledade e Espumoso são tradicionais produtores de ágatas, com um volume 
considerável de material exportado, principalmente para a Alemanha. 

85 



/'' 

-~~~~.........c.-l.,:, )0\ ••• 1.., 
1 , 

V -' " r .,._ ... _,.. '-""'- ..._. J:_:, -< e..... ,:ir-, .:. e - ' -:.'I·.,;"\,,"'-• 

' ' . - ~'- 
. , _ •. .,. \ 'J 

.., ~,'-n'- ~ .• • . 
- .:, , -, 

r: 
' As lavras subterrâneas são pouco importantes do ponto de vista ambiental e 

havendo um bom acompanhamento do empreendimento minera) e ambiental pelo Estado. 

r1 

O mapa de distribuição dos garimpas, em anexo, mostra que os bens minerais 
garimpáveis ocorrem por quase todo território nacional. Com esta mesma distribuição, 
ocorrem os pontos de garimpes. Assim, os impactos ambientais também atingem a todas 
as grandes bacias hidrográficas, com graus variáveis de magnitude. Na Amazônia .Leg!I, 
porém, devido à ~~~traçã0-de ·g~ri~1pQ~-~ à poluição mercurial, os reç.ursõs hídricos 
são mais afetados. As principais sub-bacias agredidas são as dos rios: Madeira, Tapajós, 
Xingu, Peixoto de Azevedo, Gurupi, Caciporé, Branco e Tocantins. Na região Centro 
Oeste, a bacia do Médio e Alto Araguaia merece destaque, devido à perda de qualidade 
fisica de suas águas. Nas outras regiões> destacam-se as sub-bacias do rio Seridó (NE). do 
Velhas, Doce e Jequitinhonha., Contas e Paraguaçu nas regiões SEINE. No sul, merece 
citação a bacia do Alto Uruguai, porém, com um mínimo de poluição devido às atividades 
dos garimpes. 
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r, 7.5. Sobre o fluxo da riqueza produzida 

De maneira geral. a garimpagem caracteriza-se pela produção infonnaJ de bens 
minerais valiosos, em áreas remotas. Ouro, gemas e até cassiterita representam 
mercadorias de elevado valor unitário, naturaJmente propícias ao descaminho quando o 
Estado não se faz presente ou, se o faz. apenas o seu braço físcalista é exercitado. 

Os antecedentes históricos mostram com clareza: a atividade garimpeira surgiu 
como uma reação à avidez arrecadadora e à rigorosa repressão ao descaminho, impostos 
pe1a Coroa Portuguesa às Minas Gerais do século 18, e consolidou-se a partir de então em 
regiões onde o aparato estatal praticamente inexistia. 

É fácil perceber que a produção oficial nos garimpas diminui quando o mercado 
formal deixa de oferecer condições favoráveis para a comercialização, em razão de 
tributação 'excesslva ou de outros embaraços e restrições. O produto dos garimpes é então 
canalizado para as praças onde a transação pode ser feita de modo mais vantajoso, ainda 
que ilegal e arriscado. 

Observe-se que essa destinação escapa à alçada do trabalhador garimpeiro. isolado 
em sua cata e cingido já pelo primeiro elo da cadeia de comercialização que sustenta o 
garimpo. Não será ele. com certeza, o responsável pelo eventual descaminho daquilo que 
produziu. 

Aqui também as relações são desiguais. O trabalhador garimpeiro geralmente é 
mantido no limite·da sobrevivência ou da insolvência, entregando ao primeiro comprador 
ou credor a sua parcela na produção. A quantia oferecida será utilizada para as 
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necessidades ou. no caso de um barnburro, para a imediata e breve comemoração do 
grande achado. Passada a festa, acabado mais um sonho, tudo voltará..:er como era antes. 

./ 

Pouco lhe interessa o destino que darão ao seu achado. Às...,...condições reinantes. 
importa-lhe apenas gozar o breve prazer da descoberta, a fama efêmera, mantendo aceso o 
ànimo para reiniciar sua labuta. O "patrão" que cuide do resto. 

Entretanto, o "dono" do garimpo está muitas vezes enredado em uma teia de 
compromissos, e por isso também sem opções. Tudo costuma ser feito muito rapidamente, 
com escassa margem para negociação. Beneficia-se com isso o credor mais poderoso ou 
mais astuto. que soube manter o empresário em dívida, em relação de dependência, ou 
porque confiava nele ou porque acreditava que a área dele era mesmo promissora. 

Este é o fluxo normal em um garimpo, geralmente irregular mas suficientemente 
forte para manter esses canais operando sem dificuldades. Daí para a frente diversos canais 
vão confluindo e a corrente torna-se mais potente, porém mais obscura, em um aparente 
paradoxo. 

Atinge-se aqui a escala dos grandes negocios. montados à semelhança de um 
organismo vegetal. composto por dois segmentos indissociáveis. Acima da terra a parte 
visível. responsável pela energia vital; abaixo, o sistema radicular responsável pela 
sustentação do conjunto e pelo fornecimento dos nutrientes necessários à manutenção do 
organismo. 

1 ~ ••• ( 

Uma parte não sobrevive sem a outra. Ocupando dois domínios distintos, sua 
interface desempenha um papel crítico na existência do organismo. Em outras palavras: o 
descaminho não ocorre no garimpo, mas logo que o produto sai do garimpo e deixa de 
percorrer o fluxo oficial. Lá embaixo a raiz continuará lavrando a terra e. cá em cima, a 
planta poderá até parecer mirrada, alimentada por escassa seiva. Talvez os seus melhores 
brotos estejam porém do outro lado da cerca . 

. Deixando de lado a analogia, percebe-se que a produção de bens minerais valiosos. 
em regime informal, oferece um amplo campo para a prática de atos ilícitos. especialmente 
quando o Estado está ausente. Ou presente de uma forma que, em vez de incentivar a 
comercialização regular dos bens produzidos, acaba estimulando seu descaminho . 

Sabe-se que o contrabando de ouro e de gemas tende a aumentar na mesma 
medida das exigências burocráticas e da tributação, em detrimento da produção oficial e, 
consequentemente. da própria arrecadação. A história demonstra que a fiscalização e a 
repressão, por mais fortes que sejam, jamais poderão coibir a evasão de bens tão valiosos, 
facilmente transportáveis e comercializáveis. 

Até a cassiterita, minério muito mais volumoso e de consumo restrito, pode se 
prestar a um valioso descaminho, conforme recentemente constatado em Bom Futuro • 
RO. As restrições existentes à comercialização do concentrado de estanho, então 
produzido em larga escala no garimpo, e as dificuldades para fiscalizar a vasta zona de 
fronteira, acabaram por propiciar a evasão do produto para a Bolívia, com reflexo nas 
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cotações internacionais do metal. Alem disso, o minério passou a ser usado como moeda 
forte no narcotráfico (Relatório de Comissão Interministerial PT - 643/89, publicado no 
D.O.U. de 15/03/90, págs. 5397 a 5399). 

·" 

O gráfico da Figura I permite visualizar a magnitude do descaminho estimado na 
produção de ouro dos garimpes, em relação à produção oficial. Diversas medidas de 
controle haviam sido tentadas, com destaque para a rede oficial de compras implantada 
nos garimpes pela Caixa Econômica Federal e Banco Central, após o advento de Serra 
Pelada. 
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Em 1981, algumas autoridades chegavam a afirmar, sem qualquer fundamento, que 
o ouro assim adquirido seria suficiente para quitar a divida externa brasileira. Isso 
evidentemente não se cumpriu. Ao contrário, a euforia resultante desse "bamburro 
oficial" resultou, nos anos seguintes, em um grande aumento no volume da dívida, 
reproduzindo. em outra escala, o que costuma ocorrer entre garimpeiros bamburrados e 
seus fornece.dores/financiadores. 
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De fato, o ouro adquirido permanecia como lastro no Tesouro Nacional apenas 
por breves períodos, sendo periodicamente vendido para pagamento dos juros da dívida 
externa e para compra de combustível. -Em 1982, 153 toneladas de ouro, provenientes dos 
garimpos, foram vendidas pelo Banco Central (por cerca de USS 2 bilhões), para 
pagamentos internacionais da conta petróleo (Pinto, 1990) . 

O sistema oficial de compras de ouro chegou a contar com 45 postos espalhados 
por todo o Brasil, inclusive no Rio de Janeiro e em São Paulo. Apesar de sua abrangência 
o sistema era pouco competitivo e ineficiente, permitindo desvios de até 70% do ouro 
produzido, e foi por isso desativado. Mesmo nas áreas sob rígido controle, como em Serra 
Pelada e Cumaru-P A, a corrupção de funcionários encarregados da fiscalização 
propiciava grandes desvios, cuja apuração nunca progrediu (Pinto, 1990). 

Esse período foi marcado, de forma sintomática, por exportações de ouro a partir 
do Uruguai, em quantidades expressivas, sem correspondência com o potencial geológico 
e a atividade mineira daquele pais vizinho. Apenas a partir de 1990, com uma nova política 
cambial e o enquadramento do ouro como ativo financeiro, a produção real nos garimpos 
brasileiros tomou-se mais visível. em razão da livre comercialização do dólar e 
consequente equiparação entre as cotações interna e externa do ouro. 

Para as pedras coradas e diamantes, embora já haja algumas organizações legais, 
como o GEA - GEMS EXPOR TER ASSOCIA TJON. de Teófilo Otoni, a situação não é 
muito diferente. 

Isso reforça a afirmação de que o fluxo das riquezas produzidas nos garimpes só 
irá aflorar se existirem estímulos adequados para isso. Caso contrário, continuará sendo 
desviado em favor de outros interesses. Merece estímulo, portanto, a recente iniciativa. 
antes mencionada, de captar a produção de ouro bruto centralizada em Itaituba - PA em 
um esquema abrangente de fundição/refino, custódia bancária e comercialização em bolsa. 
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A falta de acesso a esses mecanismos tem sido uma causa determinante da 

vulnerabilidade dos produtores garimpeiros frente aos responsáveis pelo eventual 
descaminho. com evidentes prejuízos para o pais e, sobretudo, para as regiões onde se 
encontram os garimpas. 
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O fluxo continuará no mesmo sentido. não há dúvida. Porém., sua dinâmica poderá 
ser ajustada, em favor de maior permanência nas regiões produtoras, habilitando-as a 
assumirem a sua rea1 condição de "bolsões de riqueza", e não de pobreza. 
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8. O PAPEL DO ESTADO 

8.1. Adequação e cumprimento dos instrumentos legais existentes 
,.-..• 

r' f 
A avaliação do papel do Estado em relação à garimpagem parte de uma análise 

crítica recente da legislação em vigor (DNPM, 1994), onde fica clara a inadequação e 
consequente dificuldade de cumprimento dos instrumentos legais existentes. 
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Até 1988 o exercício da garimpagem era regido pelo Código de Mineração, que 
estabelecia o regime de matrícula: o garimpeiro era identificado por uma carteira, que lhe 
autorizava a produzir e comercializar seu produto. O documento podia ser facilmente 
obtido por requerimento verbal nas coletarias federais, constituindo-se, com frequência, 
em sua única prova de identidade e elo de ligação com a porçã-..° organizada do país. 
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Ao mesmo tempo. o Código de Mineração qualificava impropriamente a 
garimpagem, considerando-a como uma atividade individual e rudimentar. Essa 
generalização, como visto, não condizia com a realidade, tomando a lei anacrônica e 
dificultando a ação do DNP?\.{, responsável pela fiscalização e apoio aos garimpas. 

A constituição promulgada em 1988 introduziu relevantes mudanças na norma 
legal. Dentre as funções do Estado inscreveu-se a atribuição de favorecer "a organização 
da atividade garimpeira em cooperativas. levando em conta a proteção do meio ambiente e 
a promoção econômico social do garimpeiro" (Artigo 174, parágrafo 32). No parágrafo 
seguinte do mesmo artigo estabeleceu-se o regime associativo para a atividade, 
assegurando-se, às cooperativas de garimpeiros, prioridade para "pesquisa e lavra dos 
recursos e jazidas dos minerais garimpáveis, nas áreas ondo estejam atuando( ... ), na forma 
da lei". Criaram-se, desta forma, figuras e situações legais até então desconhecidas. 
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"· O artigo 174 da Constituição foi regulamentado através da Lei 7 .805, sancionada 

em 18/07/89. Neta foi extinto o regime de matricula, até então vigente, e criado o regime 
de Permissão de Lavra Garimpeira, descaracterizando o garimpeiro como trabalhador e 
dificultando-lhe o direito de optar pelo trabalho autônomo ou em regime de economia 
familiar. r- 
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Esta nova figuração legaJ, muito distante da realidade vivida nos garimpas, impôs 
severas limitações à regulamentação da atividade. A precariedade jurídica da Lei 7.805/89, 
eivada de contradições e imperfeições, impediu a decisão terminativa por parte da 
autoridade, propiciando infindáveis pendengas judiciais e acarretando dificuldades 
intransponíveis ao necessário controle e legalização da garimpagem . 

Inúmeros problemas decorrem dessa lei, dentre os quais destacam-se: 

a) A obrigatoriedade de associação imposta ao garimpeiro, "que se tomou refém 
de cooperativas ilegítimas" (DNPM, 1994). 
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b) A descaracterização do garimpeiro como trabalhador: sem definição, qualquer 
um pode se declarar garimpeiro; sem um documento de identificação, há perda 
de direitos, como aposentadoria e pensão. 

e) A omissão à organização nitidamente empresarial, vigente em muitos garimpas 
após o advento da mecanização. 

r> 
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d) A exigência de licenças ambientais para legalização de áreas de garimpagem e 
consequente concessão de permissões de lavra garimpeira, quase sempre fora 
do alcance dos garimpeiros, por requererem custosos Estudos de Impacto 
Ambiental. Além disso, as normas vigentes contemplam essencialmente a 
mineração formal, onde a pesquisa prévia permite delinear satisfatoriamente o 
futuro empreendimento mineiro e avaliar os seus impactos, positivos e 
negativos, mas não são compatíveis com a incerteza inerente à garimpagem, 
ainda que ordenada. 
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e) A criminalização da produção mineral obtida sem autorização governamental. 
Aliado às dificuldades de obtenção das concessões, antes comentadas, este 
dispositivo remeteu à condição criminal a imensa maioria dos garimpeiros do 
pais, comprometendo a autoridade do Estado pela impraticabilidade de 
execução da lei. Como agravante, a Lei 8.176/91 posteriormente estendeu a 
criminalização ao transporte, comércio, guarda, transformações, etc. de 
substâncias minerais produzidas sem autorização legal. Ampliou-se o universo 
criminal a praticamente todos os proprietários ou usuários de jóias. até, por 
exemplo, o turista que adquire uma pequena gema brasileira sem se preocupar 
com a sua origem. Embora essas leis possam ser entendidas como um poderoso 
instrumento de constrangimento da produção legal, não há como estender sua 
aplicação ao universo de infratores, limitando-se o Estado a fazer delas uso 
seletivo (DNPM, 1994). 
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f) A indefinição quanto à prioridade de direitos das cooperativas, decorrentes de 
redação dúbia do artigo correspondente. 
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Dada a dificuldade politica de reformular o texto constitucional, considera-se 
inadiável a modificação profunda da Lei 7.805179 e legislação complementar, de forma a 
propiciar condições mais adequadas à regularização da atividade. Isso deve começar pela 
redefinição do que é garimpo e do que é ser garimpeiro. Ou do que isso poderá, 
idealmente, vir a ser. e de que forma. 
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8.2. Atuação dos órgãos públicos e principais protagonistas 
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Até os anos 70 a garimpagem envolvia basicamente a atuação do DNPM. orgão do 
Ministério das Minas e Energia tradicionalmente responsável pelo acompanhamento da 
atividade na esfera federal. A escalada ocorrida nos anos 80 rapidamente resultou em 
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problemática muito ampla e complexa. avançando sobre outras áreas de competência e 
envolvendo a atuação de outros órgãos. 
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Paralelamente estruturavam-se os órgãos voltados à questão ambiental e, em 
âmbito estadual, surgiam empresas estatais de mineração, envolvidas muitas vezes com o 
acompanhamento da garimpagem. 

rt 
rr 

Um documento recentemente elaborado pelo DNPM faz um diagnóstico sucinto 
da atuação dos órgãos públicos e relaciona tentativamente os principais protagonistas, nas 
diferentes áreas de ação do Estado (DNPM, 1994): 

·1-.1.. 4 

a) Envolvimento direto 

- Ministério das Minas e Energia I DNPM: legalização, fiscalização da produção e ( 
do comércio, orientação técnica. 

r-( 
- Ministério do Meio Ambiente e Amazônia Legal/IBAMA: passivo ambiental, 
regularização de áreas de garimpagem, assistência complementar aos órgãos 
estaduais de meio ambiente. 

r>« 
r, 

r-: r - Ministério da Justiça I Polícia Federal: repressão à produção, transporte e 
comércio ilegais; eventualmente associados a narcotráfico e contrabando. 

,,.-.. l - Governos estaduais / Secretarias de Meio Ambiente, Segurança Pública e 
Fazenda: licenciamento e fiscalização ambiental, questões de segurança pública e 
evasão de impostos. t-: r, 

·~ 
- Governos municipais: combate à criminalidade e à disseminação de endemias, 
desestabilização das bases produtivas. desorganização de preços, expansão 
descontrolada dos núcleos urbanos, aumento da demanda social. 

- Ministério da Saúde: controle de endemias e assistência de saúde. 

..• 
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- Ministério do Trabalho: questões trabalhistas em geral . 
.. 
. r- 
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b) Envolvimento indireto ou ocasional 

. 
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- .Ministério da Justiça / FUNAI: garimpes em áreas indígenas . 
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- Ministério das Relações Exteriores: problemas diplomáticos causados por 
invasões de garimpeiros em países vizinhos. 

- Ministério da Marinha: garimpes com balsas em rios navegáveis. 

- Ministério do Exército: controle de fronteiras. Projeto Calha Norte. 
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- Ministério da Aeronáutica: controle da aviação civil, apoio logístico. 

r: - Estado Maior das Forças Armadas (E~IF A): garimpas em faixas de fronteira. 
r: 

r< 
- Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE): acompanhamento dos aspectos 
estratégicos. 

r: 
r, 

- Ministério Público: viabilização de condições jurídicas para intervenção do 
Estado em certas áreas. 

r-1 e) Participação colateral 
. r: ( 
r( 

- MME / Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) 

r : - Secretaria de Planejamento (SEPLA....~ 

r, - Ministério da Indústria e Comércio 

r, - Banco Central 
'l r ' , - Ministério da Agricultura I INCRA r'. 

r, 
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

- Ministério da Integração Regional 

- Ministério da Ciência e Tecnologia I CETE:M., INPE 
- ,r-- 

- Universidades e institutos de pesquisa 

-SEBRAE/SENAI/SENAC 
r> 

É fácil perceber que essa intricada matriz institucional age de modo absolutamente 
descoordenado, alinhando-se apenas episodicamente para realizar determinada ação 
conjunta ou para socorrer um problema emergencial. Embora se reconheça com 
unanimidade a gravidade e importância da questão garimpeira no país, ainda não foi 
possível estabelecer uma estratégia de governo tecnicamente ordenada e politicamente 
consistente. Não há sequer mecanismos de consulta entre esses diferentes agentes 
(D t\'Pl\.f, 1994 ). 

t< .r, 
Constata-se, além disso, a virtual ausência dos agentes governamentais das áreas 

de garimpo. Sua presença esporádica costuma se resumir a curtas permanências, para 
cumprimento de tarefas específicas. Nos garimpos da Amazônia a omissão do Estado 
sempre foi a regra, realçada em alguns casos pela presença solitária de um funcionário da 
SUCAA-"'* hoje FNS, geralmente dedicado, porém impotente frente o caos ambiental e 
sanitário ali instalado. 
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Todavia, algumas instituições têm procurado manter maior proximidade com a 

questão do garimpo. O DN'PM estruturou em 1991 a sua Divisão de Tecnologia e 
Controle Ambiental na Mineração (DICAM). que coordena estudos ambientais em áreas 
de garimpagem. bem como outras atividades relacionadas â proteção ambiental e à 
segurança e saúde no trabalho em mineração. 

r: 
Outras instituições na esfera federal vêm atuando em regiões específicas. O Centro 

de Pesquisa em Tecnologia Mineral (CETfil.f), atualmente subordinado ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia, tem promovido e divulgado diversos estudos relacionados à 
garimpagem de ouro nas regiões de Poconé e de Alta Floresta - MT, várias vezes citados 
ao longo desta exposição. No âmbito daquele Ministério tem-se ainda a participação do 
Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INP A) e do Museu Paraense Emílio Goeldi 
(MPEG), com alguma atuação em áreas de garimpagem. 
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Em nível estadual destaca-se a atuação da Secretaria de Indústria, Comércio e 

Mineração do Governo do Pará (SEICOM/PA), sobretudo na província do Tapajós-Pé; e 
da Companhia de Mineração do Governo de Mato Grosso (META.MA T), com várias 
frentes de atuação naquele Estado. Registra-se ainda a atuação do CETEC - Centro de 
Tecnologia do Governo de Minas Gerais, e da Secretaria de Minas, Energia e 
Telecomunicações de Goiás, em seus respectivos territórios. 
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J'!" Algumas universidades têm promovido estudos relacionados à garimpagem, 
abrangendo sobretudo suas consequências ambientais. Destacam-se a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal do Pará (UFPA), a 
Universidade de Brasília (UnB) e a Universidade do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
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Dentre as organizações não-governamentais (ONGs) mais ativamente ligadas às 
consequências ambientais e sociais da garimpagem, mencionam-se os seguintes exemplos: 
FASE - Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, Fundação Mata 
Virgem, Grupo de Defesa da Amazônia. Grupo de Estudo e Defesa dos Ecossistemas do 
Baixo e Médio Amazonas, KAT AL YSE - lnstituto de Pesquisa Aplicada ao Meio 
Ambiente, da Alemanha, Fundação Pró-Natureza (FUNATURA) e a Fundação 
Amazônica do Meio . Ambiente (FAMA). A Fundação GOLDMfNE, mantida por um 
grupo comprador de ouro de garimpes, defende com a UFRJ a necessidade de 
aprimoramento e de difusão do uso de retortas e capelas para controlar as emissões de 
vapor de mercúrio (Malrn, 1993). 
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r Nas entidades dos garimpeiros destacam-se a USAGAL - União de Sindicatos e 
Associações dos Garimpeiros da Amazônia Legal, e a FENAG. Federação Nacional dos 
Garimpeiros, que vem mostrando empenho na regularização da atividade no pais. Há ainda 
inúmeros sindicatos, associações e cooperativas, atuando em âmbito estadual, regional ou 
simplesmente local. 
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8.3. A garimpagem em áreas vedadas 

r: 

Como dito anteriormente, a recente expansão da atividade garimpeira na Amazônia 
Legal, já no declínio do segundo ciclo do ouro, tem resultado na invasão de áreas 
tradicionalmente vedadas à garimpagem. Encontram-se nessa condição as reservas 
naturais. faixas de fronteiras e terras indígenas. 

,.-_ I : As causas e consequências são semellhantes nos três casos, mudando porém os 
agentes governamentais envolvidos, relacionados anteriormente. Muda também, de certa 
forma, a repercussão dos danos ocorridos. 

r> 

r( 

Nas reservas naturais, a garimpagem desordenada ou os seus efeitos indiretos têm 
provocado a pronta reação de órgãos de fiscalização e de entidades ambientalistas. O 
acionamento das Curadorias de Meio Ambiente tem contribuído para evacuação de 
algumas áreas, especialmente na Amazônia, 

,r 1 
Há grande preocupação sobre os possíveis efeitos da garimpagem de ouro 

praticada nas Cabeceiras do Pantanal Matogrossense, na região de Poconé - MT. Embora 
os estudos promovidos pelo CETE.\.f não tenham detectado maiores riscos de 
contaminação por mercúrio. sabe-se hoje que a remoagem dos rejeites de apuração 
contaminados (poças de resumo), amplamente praticada pelos donos de garimpo e donos 
de moinhos, é um procedimento de alto risco e como tal deve ser contido. Ressalta-se que 
os impactos negativos de garimpagem no Pantanal, embora pouco visíveis, podem ser tão 
graves quanto os impactos diretos e indiretos evidenciados em outras áreas não-protegidas 
(Garda, 1994). 

r 
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Nas faixas de fronteira a garimpagem tem sido tolerada e) em alguns casos, até 
estimulada, com forma de garantir a defesa do território brasileiro. Recorre-se, de forma 
extravagante, à memória da saga bandeirante. Todavia, os tempos são outros: a 
garimpagem nas faixas de fronteira tem resultado em invasões de países vizinhos, conflitos 
diversos, envolvimento ocasional com grupos guerrilheiros, narcotráfico e contrabando, 
resultando em inúmeros problemas de ordem policial e diplomática. 

,,..... 1 

O caso de Roraima merece exame atento. O antigo território do Rio Branco 
representa quase um apêndice na Federação, com características ambientais bastante 
distintas do restante da Amazônia e praticamente isolado em sua calha norte. Cerca de 
50% de sua superfície é formada por áreas indígenas e reservas naturais, em detrimento do 
uso econômico (PRORORAThtA, 1992). 

:r \ 

Os colonos ali instalados não tem alternativa econômica melhor que a garimpagem, 
contentando-se com um saldo mínimo de 20 g de ouro para cada temporada no garimpo 
(MacMillan, 1993), e constituindo assim um farto estoque de mão-de-obra disponível para 
os empresários-garimpeiros. 
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A vocação mineral das terras de Roraima a1irnenta por isso um prolongado conflito 
de interesses onde> como já se disse, apenas os perdedores aparecem. 
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O desenvolvimento sustentável de uma região como essa, baseado no 
aproveitamento criterioso de suas potencialidades naturais, com salvaguarda do 
patrimônio natural, étnico e cultural, não é ponanto uma tarefa simples. Acredita-se 
porém que o enfoque econômico possa ser modificado, com resultados positivos. 

r f 

A fraca integração de Roraima com a economia do restante do Brasil poderia ser 
eficazmente consolidada através da sua abertura para o Caribe, facilitada pela interligação 
natural entre as bacias do Amazonas e do Orenoco. A dinamização do comércio 
internacional e a possibilidade de integração harmônica de vocações regionais distintas 
reforçam os argumentos para essa proposição. capaz de aliviar a pressão da garimpagem 
sobre as áreas protegidas (PRORQRA.Th,{A, 1993). 
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A questão especifica das terras indígenas, já mencionada anteriormente, ultrapassa 
contudo as invasões ocorridas no território Yanomami, em Roraima, combatidas pela 
FUNAI e pela Policia Federal em ações episódicas. 

r' ( 
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Na verdade, a conquista das terras indígenas e de seus recursos naturais 
fundamentava a expansão mercantilista ao final do século 15, sendo por muito tempo 
estimulada oficialmente no Brasil e no restante das Américas. Apenas recentemente as 
ações praticadas têm sido condenadas como práticas genocidas. · r: r 

r, r-1 
Permanece ainda um sério conflito entre os componentes da sociedade dita 

civilizada: de um lado, exige-se respeito aos índios e seus direitos; de outro, as riquezas 
minerais existentes em suas terras continuam sendo um forte atrativo para permanente 
intromissão. 
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Sujeitos a esse dilema, os índios têm perdido sempre. Sofrem agressões de 
intensidade variada, incluindo a introdução de doenças, os choques culturais, a degradação 
de suas terras, até a eliminação deliberada. Sofrem também com o assédio de pessoas e 
instituições supostamente interessadas apenas em assisti-los e protegê-los. 

Desde 1960 uma missão religiosa americana, denominada Novas Tribos, está 
instalada no alto Rio Negro-A.i\of, na região denominada Cabeça do Cachorro. As 
atividades desenvolvidas desde então junto aos índios Baniwa e tribos vizinhas incluem 
catequese, estímulo à produção de artesanato para venda em São Gabriel da Cachoeira 
AM e para exportação, e decidido incentivo 'à garimpagem de ouro. 
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Inicialmente havia apenas trabalho manual. Em meados dos anos 80, contudo, os 
índios passaram a usar os mesmos procedimentos em uso na maioria dos garimpes, 
acarretando acelerada degradação ambiental. Ali, porém, não há ação do IBAMA. nem do 
DNP:M., e os índios continuam garimpando de modo predatório, sob o comando dos 
missionários. Há notícias sobre o envolvimento de religiosos católicos em outras âreas da 
Amazônia (J.A. da Silva, com. pes.). 
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Algo semelhante acontece com os Tukano, habitantes da região do rio Traíras 
AM. A garimpagem de ouro é feita com desmonte hidráulico desordenado ocasionando 
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graves danos ambientais. Produzem cerca de 4 a 5 Kg de ouro por mês. sem usar 
mercúrio, o que significa que podem estar perdendo uma parcela expressiva de ouro fino. 

' ( ( A produção tem destinos múltiplos: uma parte é consumida para o sustento da 
comunidade; parte serve à manutenção de um de seus lideres. que mora fora da área e atua 
em uma organização não-governamental (COlAB) que, dentre outras coisas, prega contra 
a garimpagem na Amazônia. Não bastasse essa contradição, em março de 1994 outros 
líderes Tukano contactavam em Manaus-Así possíveis interessados em investir no seu 
garimpo. Buscavam um "padrinho" para financiá-los. Como se sabe, apenas eles podem 
garimpar em suas terras e, consequentemente, degradá-las, por falta de orientação 
adequada. 
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A mesma situação é vivida pelos índios Kayapó no rio Xingu-PA Envolvidos pela 
garimpagem na região do Cumaru, os índios permitiram a degradação de parte da reserva 
Gorotire, em troca de pagamento, e dedicaram-se eles mesmos à garimpagem em outras 
frentes, com utilização de desmonte hidráulico e generalizado uso de mercúrio. Além dos 
impactos negativos nos meios fisico e biótico, o repentino acesso a bens materiais resultou 
em acentuada degradação de costumes na comunidade (Gonçalves, 1993, dentre outros). 
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Reafirma-se aqui o distanciamento entre o poder público federal e a realidade 
desse "outro Brasil", muitas vezes relegado, na prática, à condição de distante colônia. 
Incômoda, por vezes, mas suficientemente rica para sustentar prolongada expropriação de 
suas riquezas, em favor dos centros industrializados. 

Certa paranóia tem contribuído para a manutenção e reforço dessa dominação 
interna, traduzida em discursos inflamados de reação à "cobiça internacional sobre a 
Amazônia", A verdade, porém, é outra. De tudo o que tem acontecido, fica a constatação 
instigante: passados S séculos da conquista e quase 2 séculos da Independência, o Brasil 
ainda não soube o que fazer da Amazônia . 

8.4. Sobre o controle da comercialização e do uso de mercúrio 

Como já se disse, o problema não está no mercuno em si. porém no seu uso 
indevido, Isso tem raízes culturais e vem alimentando um consumo desmedido, favorecido 
pela situação do mercado internacional. Apesar das restrições legais existentes desde 
1989, o mercúrio é livremente comercializado e utilizado nos garimpes de ouro, 
constantando-se em algumas áreas expressiva tendência de crescimento do consumo, isto 
é, da contaminação ambiental . 

É importante assinaJar que o processo de amalgarnação representa a opção de 
tratamento mais vantajosa para muitos tipos de minério com ouro livre (aluviões, solos e 
certas rochas), justamente os que costumam ser aproveitados pelos garimpeiros. O 
mercúrio continuará sendo essencial ao seu processamento, em qualquer parte do mundo, 
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e dificilmente será banido através de restrições legais, considerando-se que a garimpagem 
é, por natureza, refratária a fiscalizações ex-temas. 

Am~do a abordagem, observa-se, em primeiro lugar, que o Brasil não produz 
mercúrio. Todo ele é importado. Ferreira & Appel (1991) apresentam um quadro geral 
sobre as fontes e usos do mercúrio no Brasil, baseados em <fados da C ACEX (hoje 
SECEX), destacando os seguintes aspectos: 

a) No período de 1972 a 1989, o Brasil importou oficialmente 3 .121 t de mercúrio 
metálico. 

b) De 1972 a 1980, importou-se uma média em tomo de 160 t por ano, caindo 
para 100 t por ano até 1983. A partir de 1984 observa-se crescimento contínuo 
das importações, com média em tomo de 230 t anuais e um máximo de 336,5 t 
em 1989. 

e) De 1972 até 1984 quase todo o mercúrio era importado do México. A partir de 
1985 o mercado cresceu e passou a ser dominado pelos Países Baixos, 
Alemanha Federal, EUA e, posteriormente, Reino Unido e outros países, em 
ddrimento do México. 

d) Além do substancial aumento das importações, supridas então por novos 
fornecedores. observou-se significativa mudança no perfil de consumo do 
mercúrio no Brasil. 

e) Caiu o uso industrial de mercúrio, acompanhando tendência mundial de 
substituição e de controle das perdas, reforçada aqui pela crise econômica. 
Diminuiu o consumo nas plantas de cloro-soda (PVC), na indústria de tintas, 
produtos farmacêuticos e equipamentos elétricos. O uso odontológico se 
manteve estável, porém continuou sendo pouco expressivo no total consumido. 

f) Enquanto isso, cresceu notavelmente a quantidade importada para "revenda" 
(não especificada), junto a um grande aumento do número de importadores 
ligados a esse mercado de consumo mal identificado. A quantidade importada 
cresceu ai mais de 10 vezes entre 1972 e 1989, atingindo 78% do total. 

Não existem dados seguros sobre a produção brasileira de ouro e sobre o consumo 
de mercúrio nos garimpos. A relação de consumo varia de região para região, ou de 
garimpo para garimpo (Ferreira & Appel, 1991). Pode-se acrescentar que também tem 
variado ao longo do tempo. conforme visto no capítulo 5, com tendência de consumo 
crescente em algumas áreas. 

Baseando-se em estimativas de diversos autores, Ferreira & Appel (1991) 
consideram que o total de perdas de mercúrio ocorridas no Brasil em 1989 foi de 21 O t~ 
sendo 168 t (800/o) devidas aos garimpos, e 17 t (8%) às indústrias de cloro-soda. 
Todavia, no balanço global apresentado •• não fica esclarecido o destino final de 67 t de 
mercúrio metálicon, que representam cerca de 20% do total utilizado (em torno de 340 t}, 

98 



.~· 

ou 32% da perdas estimadas. Os autores afirmam que, caso aquelas 67 t tenham sido 
"utilizadas nos garimpes. só podem ser justificadas por uma produção de ouro superior à 
estimada ou um consumo específico de mercúrio superior ao encontrado". A segunda 
alternativa parece mais plausível. 

,.,,..... ·. 

Fica clara, portanto, a falta de controle sobre a comercializ~ão e o uso fu_ 
mercúrio em garimpes de ouro no Brasil. A importação para "revenda" e praticada 
livremente. sem especiãlízãção do destino- do produto, e as próprias estimativas sobre 
consumo nos garimpas são inconsistentes. Lacerda & Solomons ( 1992) reconhecem que 
os dados disponíveis são erráticos, obtidos em "observações pessoais numas poucas áreas 
ou em declarações oficiais (sic) dos próprios garimpeiros". 

,- ,,.... 
De qualquer forma, as tendências são bastante nítidas. O grande aumento nas 

importações para "revenda", constatado nos anos 80, coincidiu com a escalada da 
garimpagem de ouro, concentrada na Amazônia. A retração do consumo industrial no 
Brasil acompanhou tendência observada nos países industrializados, decorrentes de 
restrições ambientais crescentes para o uso de mercúrio. O consumo declinante foi 
acompanhado de queda nos preços, configurando uma situação de super-oferta no 
mercado internacional (Gallus, 1993). 
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O mercado inf ormaJ brasileiro e de outros países não-desenvolvidos passou a ser o 
grande canal de escoamento da produção excedente e, paralelamente, dos estoques 
estratégicos até então mantidos pelos países industrializados. Em 31/12/89 os EUA 
mantinham um estoque de 790 t de mercúrio (Gallus, 1993), que se tornara uma 
substância indesejada. Alemanha. Holanda e Inglaterra passavam por situação semelhante. 

,, 
·-r 
~ 
~ O preço do mercúrio em Roterdam caíra de US$ 11,59/Kg em 1980, para US$ 

4,06/Kg em 1992 (GalJus, 1993). Apenas nos garimpes do Terceiro Mundo, sobretudo no 
Brasil, aumentava o consumo de mercúrio: era a oportunidade para transformar em· ouro 
os incômodos estoques. 

Gallus (1993) observa ainda uma indisposição do governo da Alemanha em tratar 
sobre o uso, nos garimpes de ouro, do mercúrio exportado de lá. Lacerda & Salomons 
(1992) assinalam, por outro lado, certa preocupação do governo holandês com a questão 
do mercúrio. embora não se assuma qualquer responsabilidade política no caso. 

(;-- ( AI, menos por enquanto. Em verdade, essa questão da transferência dos estoques 
de mercúrio para os países não-desenvolvidos. onde facilmente se transformam em ouro às 
custas de degradação ambiental. poderia oferecer espaço para atuação consequente de 
organizações não-governamentais, mantidas basicamente por verbas de países 
industrializados. Como abordado adiante, o assunto faz parte da temática da Agenda 21> 
implicando portanto em um amplo compromisso internacional do mais alto nível. 
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O controle da comercialização interna é também complicado. Devido à sua elevada 
densidade, as quantidades de mercúrio comercializadas representam pequenos volumes, 
facilmente comercializáveis através de uma rede informal, menos ou mais dissimulada, que 
acompanha as frentes de produção. A maneira do observado no comércio internacional, o 
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r: mercúrio introduzido nos garimpas é imediatamente transformado em ouro. favorecendo a 
manutenção do seu comércio e enfraquecendo o poder de fiscalização. 

Mesmo nas áreas mais controladas, onde o uso de mercúrio é restrito ao 
tratamento dos concentrados, realizadas em centrais de apuração, o problema ainda não 
foi iotalmeme eliminado. Os procedimentos adotados em Porto Firme - ~f G e em Alta 
Floresta e Peixoto de Azevedo - MT, por exemplo, contém eficientemente o descarte 
descontrolado de rejeitas contaminados. Todavia, o bateamento permanece sendo a etapa 
crítica do processo, agravada quando se usa agitador de alta rotação (besouro) para 
promover a arnalgamação dos concentrados. A maior parte do mercúrio tende a ser 
perdida nos rejeitos e, mesmo que haja armazenamento adequado, o que é ainda raro, isso 
não pode ser feito por tempo indeterminado. E necessário remover ou neutralizar o 
mercúrio. antes que os rejeites possam ter uma destinação definitiva. Ou seja, é preciso 
cuidar do mercúrio que sequer chega até as retonas, tratando-se então de usá-las de modo 
adequado. 
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Por tudo isso, acredita-se que uma solução global para o controle da 

comercialização e do uso de mercúrio requer a difusão de uma nova opção metodológica 
para a amalgamação convencional que reúna, ao mesmo tempo, as seguintes 
característlcas: seja prática, barata, eficiente, facilmente assimilável e economicamente 
vantajosa. A tecnologia GOLDTECH, mencionªda anteriormente reúne essas ') 
características e constitui-se hoje em uma promissora alternativa para remoção de ouro 
livre e de mercúrio metálico em minérios e rejeitas, superando os maleficios decorrentes 
dos procedimentos até agora utilizados. 

·~ r 

Essa novidade, surgida no Brasil e criteriosamente ajustada à nossa realidade, 
aumenta as vantagens inerentes ao processo de amalgamação e, ao mesmo tempo, previne 
os transtornos decorrentes do mau uso do mercúrio. Considera-se que a sua difusão, 
discutida adiante, poderá contribuir positivamente para a retração, ou mesmo extinção, do 
comércio clandestino e do uso abusivo de mercúrio, permitindo também a abordagem 
consequente de áreas degradadas pela garimpagem de ouro. 

8.S. Compromissos assumidos na UNCED 92 e Agenda 21 

Como se sabe, o Brasil participa do consenso mundial articulado sobre 
desenvolvimento e cooperação na esfera do meio ambiente, consolidado no elenco de 
compromissos expressos na Agenda 21. Compõem-na 4 seções - dimensões sociais e 
econômicas, conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento. fortalecimento 
do papel dos principais grupos e meios de execução - , desdobradas em 40 capítulos 
(Melo et. al., 1992). 
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Todos os capítulos, sem exceção, abrangem aspectos relacionáveis ã questão do 
garimpo no Brasil de hoje, envolvendo desde os problemas existentes até as iniciativas 
necessárias à sua superação. 
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Capitulo l - Preâmbulo: destaca-se a responsabilidade governamental no 
estabelecimento de estrátegias, planos e políticas de compatibilização entre meio 
ambiente e desenvolvimento. 

Capitulo 2 - Cooperação internacional para acelerar o desenvolvimento sustentável 
nos países em desenvolvimento e suas políticas internas: no que se refere às 
consequências ambientais da garimpagem, essa cooperação já vem se 
concretizando através de ações conjuntas com os governos do Japão, da Suécia e 
da Alemanha, esperando-se sua ampliação no curso da estratégia aqui proposta. 

Capítulo 3 - Luta contra a pobreza: a necessária redistribuição de oportunidades e 
o desenvolvimento dos "bolsões de riqueza", representados pelas províncias 
garimpeiras, podem se constituir em rumas poderosas nessa luta. 

Capítulo 4 - Mudança nos padrões de consumo: a transformação da garimpagem 
em uma atividade sustentável implica no banimento da mecanização desordenada e 
consequente restrição do uso de equipamentos de médio e grande porte, que 
deveria ser limitado à mineração formal. E necessária a promoção de novos 
métodos de trabalho, para conciliar a produção garimpeira com o bom 
aproveitamento do recurso mineral e com a proteção ambiental. Observe-se que a 
mecanização desordenada e em alta escala ocorrida nos garímpos, com 
consequentes danos ambientais. extrapola o entendimento comum de que padrões 
insustentáveis de produção e de consumo, no países em desenvolvimento, teriam 
pequena expressão e seriam acontecimentos toleráveis, em face das necessidades 
básicas da população. 

Capitulo S - Sustentabilidade e dinâmica geográfica: as migrações espontâneas e 
incentivadas ocorridas a partir dos anos 70 resultaram em grande impacto na 
Amazônia, através do ingresso de mão-de-obra desocupada diretamente na 
garimpagem, ou após o encerramento de grandes obras e o insucesso de 
programas de colonização agropecuária, à epoca promovidos pelo governo com o 
apoio de organismos como o Banco Mundial. 

Capítulo 6 - Proteção e promoção da saúde: o quadro nos garimpes é de carência 

!( total. agravado pelo ~ruinamento dos serviços públicos em geral no país. Não há 
infra-estrutura básica, não há controle de doenças trasnsmissíveis, sobretudo 
malária, e a assistência aos grupos vulneráveis é muito .precária ao mesmo 
inexistente t\~_!r;.-.,,i\. •. ~ ~--""'~~ -~~cc..-r .. ....,..~o '\<"•'-'l·\\~ ..:;(.. tv~.e:-.,A..,\. 
t:)~ . cJ._..\_ 0-~ t....,,...>,..O•J '-'-'- ~ • 

Capítulo 7 - Promoção do desenvolvimento sustentável dos assentamentos 
humanos: esta promoção inexiste nos garimpes, onde a precariedade é total, a 
despeito da riqueza gerada. 

Capitulo 8 - Integração do desenvolvimento e do meio ambiente no processo de 
tomada de decisão: a rápida transferência das riquezas para fora dos garimpes tem 
s;tto um grande obstáculo ao desenvolvimento das regiões produtoras, em sua 
maioria caracteriz.adas pela pobreza e peta degradação ambiental. Os planos, 
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políticas e gestões que busquem reverter esse quadro. devem portanto considerar a 
possibilidade de transformação do minério bruto na própria região produtora, à 
maneira do que se inicia agora na província aurífera do Tapajós - P A. 

Capitulo 9 - Proteção da atmosfera. os garimpes e as casas compradoras de ouro 
são responsáveis por emissões de vapor de mercúrio nas frentes de produção e em 
núcleos urbanos. apesar das restrições impostas desde 1989 por decreto e 
portarias do IBAMA. Há necessidade de trabalhos de educação e de extensão 
ambiental junto aos garimpeiros, de forma a mudar os seus hábitos, bem como de 
aprimoramento dos equipamentos de proteção disponíveis (retortas e capelas), 
visando tomá-los mais práticos e duráveis. Outras formas de poluição atmosférica 
(fumaça, poeira) são de menor importância e podem ser controladas com mais 
facilidade. 

Capítulo 1 O - Enfoque integrado do planejamento e gerenciamento do uso do solo: 
a lavra itinerante, desordenada e intensamente mecanizada, compromete os 
recursos do solo nJU áreas de garimpagem e em seu entorno. O seu gerenciamento· 
sustentável só será possível se a garimpagem for ordenada em bases técnicas 
compatíveis com as caracteristicas de cada área. como uma atividade 
complementar.ao aproveitamento de outros recursos naturais existentes. 

' 
Capítulo 11 - Combate ao desmatamento: a contenção dos desmatarnentos 
desnecessários e a revegetação das áreas trabalhadas requerem o ordenamento da 
garimpagem, de forma a disciplinar o trabalho e, sobretudo, definir os responsáveis 
pela posterior recuperação. 

Capitulo 12 - Gerenciamento de ecossistemas frágeis ( combate à desertificação e à 
seca): este capítulo reitera a necessidade de gerenciamento ambiental da 
garimpagem no Brasil, especialmente na Amazônia, Cerrados e Pantanal, com· base 
na presente exposição e em conformidade com as diretrizes recomendadas adiante. 
Considera-se, contudo, que o problema adquiriu grande dimensão e complexidade 
por falta de ações adequadas, no tempo e no espaço, e não propriamente por falta 
de estudos e de planos de governo. 

Capítulo 13 - Gerenciamento de ecossistemas frágeis (desenvolvimento sustentável 
das regiões montanhosas): valem os mesmos comentários apresentados para o 
capítulo 12. 

Capítulo )4 - Fomento agrícola e ruraJ sustentável: o ordenamento da garimpagem 
como atividade econômica complementar poderá contribuir, em muitas áreas, para 
o assentamento digno de trabalhadores e seus familiares, empenhados na extração 
mineral, no manejo dos recursos vivos e na agropecuária de pequena escala, em 
bases sustentáveis. 

Capítulo J 5 • Conservação da diversidade biológica: a mecanização desordenada e 
os procedimentos imprudentes adotados nos garimpes têm resultado em 
desnecessária destruição de habitats, com consequentes prejuízos à biodiversidade. 
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A conservação requer a adoção de um novo modelo produtivo, capaz de abranger 
todo o potencial de recursos de cada área e respeitar a sua diversidade. 

Capítulo 16 - Gerência ambientalmente racional da biotecnologia: inclui-se aqui o 
potencial de desenvolvimento da biometaJurgia, que compreende a utilização de 
bactérias no tratamento de minérios. conforme praticado em algumas minas e 
tentado nos rejeitos auríferos do garimpo de Serra Pelada - P A 

Capitulo 17 - Proteção dos oceanos e de todos os tipos de mares, zonas costeiras e 
proteção, utilização racional e desenvolvimento de seus recursos vivos: a recente 
introdução de dragas em manguezais na região de Gurupi - P A I :MA, expõe o 
ambiente costeiro do Brasil à degradação provocada por esse tipo de garimpagem 
de ouro. 

Capitulo 18 - Proteção da qualidade e suprimento de recursos hídricos (aplicação 
de critérios integrados para o aproveitamento, ordenação e uso dos recursos 
hídricos): o potencial de danos decorrente da garimpagem desordenada, praticada 
em grande escala com base em métodos inadequados, aparece aqui em toda a sua 
grandeza, afetando os recursos hídricos, os recursos vivos presentes e as 
populações deles dependentes. Os danos correntes incluem: descaracterização dos 
cursos dágua e de lagoas, turvação descontrolada, lançamento de rejeitos 
contaminados por mercúrio, lançamento de resíduos graxos e outros. 

Capítulo 19 - Gestão ecologicamente racional dos produtos químicos tóxicos, 
envolvendo a prevenção do tráfico ilícito de produtos tóxicos e perigosos: isso 
envolve a utilização abusiva de mercúrio nos garimpas de ouro, a despeito da 
existência de técnicas que permitem o seu uso racional e seguro, bem como a 
utilização irresponsável de cianeto e de explosivos poderosos em algwnas. áreas. 
Apesar de todas as restrições legais para a comercialização e uso desses produtos, 
a existência de rotas clandestinas e a falta de fiscalização permitem o seu livre 
ingresso nas áreas de garimpo, onde são literalmente transformados em ouro . 

Capitulo 20 - Gestão ecologicamente racional dos dejetos perigosos, incluindo a 
prevenção do tráfico internacional ilícito de dejetos perigosos: ver capitulo 21, 
adiante. 

Capitu1o 21 - Manejo ecologicamente racional dos dejetos sólidos e questões 
relacionadas com as águas servidas: este capítulo reforça o anterior e retoma a 
questão do descarte descontrolado dos rejeitos da garimpagem, contaminados ou 
não por substâncias tóxicas ou perigosas. 

Capítulo 22 - Gestão inócua e ecologicamente racional dos dejetos radiativos: 
inclui-se aqui o aproveitamento de jazimentos nos quais minerais radiativos são 
descartados de forma descontrolada, com possibilidade de contaminação 
ambiental. 
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Capitulo 23 - Preàmbulo da Seção 3 (fortalecimento do papel dos pnncrpais 
grupos): o gerenciamento ambiental da garimpagem pressupõe a participação 
ampla da sociedade, através de indivíduos. grupos e organizações, visando discutir 
a questão de forma consequente e assegurar a eficácia das ações traçadas. 

Capítulo 24 - Medidas mundiais para a mulher com respeito ao desenvolvimento 
sustentável e equitativo: o ordenamento da garimpagem em áreas de produção 
estável permite, de imediato, a agregação familiar, e abre espaço para atuação da 
mulher em atividades complementares e de transformação, e mesmo na produção 
primária, conforme já observado em algumas áreas fora da Amazônia. 

Capitulo 25 - A criança e a juventude no desenvolvimento sustentável: a agregação 
fanuliar antes comentada permitiria ampliar a base de conscientização ambiental, 
fortalecendo a tomada de decisões e assegurando a continuidade das práticas 
sustentáveis em um garimpo ordenado. Por outro lado, contribuiria para eliminar a 
exploração de menores de ambos os sexos, constatada em algumas áreas, 

Capítulo 26 - Reconhecimento e fortalecimento do papel das populações indígenas 
e suas comunidades: este capítulo contempla o problema da invasão de áreas 
indígenas por garimpeiros, mas abre espaço para outra colocação. Nos termos da 
Constituição em vigor (Artigo 231) e legislação complementar, apenas os índios 
podem garimpar em suas terras. mas, à semelhança de garimpeiros não-índios, têm 
se utilizado de práticas danosas com consequente degradação ambiental, conforme 
se constata entre os Kayapó na região do rio Xingu - P A e os Tukano no alto rio 
Negro - Ml Em outras áreas os índios são incentivados à garimpagem pelos 
missionários ali instalados. como visto nesta exposição. 

Capitulo 27 - Fortalecimento do papel das organizações não-governamentais na 
busca de um desenvolvimento sustentável: aguarda-se ainda uma contribuição 
efetiva das ONGs brasileiras e estrangeiras na superação da problemática 
decorrente da garimpagem desordenada, e na busca de um modelo equitativo e 
sustentável para aproveitamento, em pequena escala, de bens minerais valiosos, 
abundantes no subsolo brasileiro. 

Capitulo 28 - Iniciativas das autoridades tocais em apoio ao programa da Agenda 
21: a importância da produção garimpeira e a atuação de lideres empresariais 
geralmente inibem a conscientização de autoridades locais para o elenco de 
recomendações contido na Agenda 21. Prevalecem ainda visões imediatistas, 
embora se acredite que as transformações possíveis com o ordenamento da 
garimpagem serão fortes o suficiente para angariar amplo apoio e participação 
dessas autoridades. 

Capitulo 29 - Fortalecimento do papel dos trabalhadores e seus sindicatos: o 
esforço de ordenamento apoiado por algumas lideranças garimpeiras autênticas 
visa resguardar a sua importância na descoberta e produção de bens minerais 
valiosos, sob forma associativa e tom plena fiscalização, apoio e assistência do 
Estado. 

104 



r-- 

r: Capítulo 30 - Fortalecimento do papel do comércio e da indústria: a importância 
dos efeitos multiplicadores da produção garimpeira, no comércio e na indústria, e 
as atuais iniciativas de ordenamento da atividade deverão contribuir, de modo 
decisivo, para fomentar a produção limpa e responsável nos garimpas brasileiros. 
Destaca-se aqui o papel da iniciativa privada na produção e comercialização de 
equipamentos voltados à garimpagem com efetivo controle ambiental. capazes de 
atender plenamente os compromissos assumidos na Agenda 21. 

r: 
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Capítulo 31 - A comunidade científica e tecnológica: à semelhança do comentário 
sobre o capitulo anterior, o engajamento da elite pensante na construção de um 
novo modelo para a garimpagem é fundamental para o sucesso da empreitada. 
Como dito anteriormente, sua crescente participação, no levantamento dos 
problemas, deverá ser seguida agora por contribuições efetivas para a sua 
superação. 

r: 

Capítulo 32 - Fortalecimento do papel dos agricultores: retoma-se aqui a idéia de 
aproveitamento pleno dos recursos naturais de áreas ricas em bens minerais 
garimpáveis, conciliando-se, onde for possível, a sua produção racional, em 
pequena escala, com o manejo da flora, da fauna e dos solos cultiváveis. 

,,-. 

Capítulo 33 - Recursos financeiros e mecanismos: apenas a titulação das áreas de 
garimpagem e o consequente controle da produção poderão assegurar a geração 
de recursos suficientes, através do aumento da receita tributária, de forma a 
reverter o quadro de degradação constatado nos garirnpos. Em muitas áreas já 
degradadas, onde não há responsabilidades definidas, acredita-se que a 
recuperação só será feita se amparada em perspectiva de retorno financeiro com o 
processamento dos rejeitos. Caso contrário se permanecerá na dependência de 
,ubas internacionais, a fundo perdido, ou do esquecido mecanismo de conversão 
da dívida externa brasileira. 

r: 

Capitulo 34 - Tecnologia ecologicamente inócua e racional (transferência, 
cooperação e aumento da capacidade): retoma-se aqui o papel da comunidade 
cientílica e, sobretudo, da iniciativa privada, no desenvolvimento de opções 
técnicas e metodológicas para garimpagem com controle ambiental. 

.r 
Capítulo 35 - A ciência para o desenvolvimento sustentável: reiteram-se os 
comentários apresentados para os capítulos 31 e 34. 

,( 

Capitulo 36 - Fomento à educação, capacitação e tomada de consciencra: a 
reorientação da educação para o desenvolvimento sustentável parece ser o grande 
desafio da humanidade no limiar do terceiro milênio. Como comentado 
anteriormente, os maiores danos decorrentes do garimpo têm origem em 
procedimentos de trabalho inadequados, e sua superação depende de investimentos 
em educação e em extensão ambiental junto aos garimpeiros . 
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Capitulo 37 - Mecanismos nacionais e cooperação internacional para aumentar a 
capacidade dos países em desenvolvimento: como comentado no capitulo 2, a 
dimensão do problema da garimpagem no Brasil já despertou a colaboração de 
países como o Japão. Alemanha e a Suécia. Acredita-se que a atuação 
governamental decidida para a superação do quadro vigente ampliará 
significativamente o leque da cooperação internacional. De outra parte, muito do 
que se fizer no Brasil poderá ser transferido para outros países também assolados 
pela garimpagem desordenada. 

r: 
r: 

Capítulo 38 - Acordos institucionais internacionais: visam formalizar os laços de 
cooperação abordados no capítulo anterior, estendendo-os ao sistema das Nações 
Unidas (PNUMA, PNUD e UNCT AO), para o estabelecimento de programas 
concretos de aplicação da Agenda 21 nas respectivas áreas de competência. 

r: Capitulo 39 • Instrumentos e mecanismos jurídicos internacionais: a dimensão dos 
problemas ambientais no Brasil e a interferência da garimpagem em países 
vizinhos. na Amazônia, têm causado constrangimentos ás autoridades brasileiras e 
dão margem a controvérsias indesejadas. Por outro lado, o necessário controle da 
atividade representará uma contribuição positiva no desenvolvimento do direito 
ambiental em escala mundial. 

Capítulo 40 - Informação para a adoção de decisões: a abordagem consequente da 
questão ambiental da garimpagem requer o uso eficiente das informações 
atualizadas. acessíveis em sistemas com agilidade compatível com a dinâmica 
garimpeira, 

Como se vê, a permanência da garimpagem desordenada afronta todos os 
princípios englobados na Agenda 21. O atendimento dos compromissos assumidos pelo 
Brasil impõe portanto a ação imediata de todos os protagonistas envolvidos. em um plano 
integrado de grande alcance, de forma a resgatar a garimpagem de sua condição marginal, 
transformando-a, de atividade predatória e iníqua. em agente do desenvolvimento e de 
melhoria da qualidade de vida. 
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9. DIRETRIZES PARA UMA POLÍTICA A~tBIE:\T AL REALISTA 

A extração desordenada de bens minerais valiosos tem acarretado danos aos 
patrimônios mineral e ambiental brasileiros, alem de inúmeros e complexos problemas de 
amplo conhecimento, mas de difícil superação. // 

r, A questão assume sua maior dimensão na Amazônia, onde considerável quantidade 
de ouro é produzida de modo informal, sob o estigma da iniquidade e da degradação. A 
ênfase dada à colonização da região através de projetos agropecuários tem determinado. 
por outro lado, extensos desmatamentos abusivos e predatórios, com pouco ou nenhum 
retomo econômico e social. 
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A garimpagem surge então como opção imediata e natural para a força de trabalho 
imobilizada nesses projetos improdutivos, muitas vezes estabelecidos sobre terrenos ricos 
em bens minerais de fácil aproveitamento. Isso apenas confirma a incúria e o açodamento 
com que foram concebidos e implantados, na década de 70, esses grandiosos planos de 
ocupação da Amazônia. 

Em meio a inúmeros equívocos de planejamento, a colonização promovida pelo 
INCRA em Rondônia estabeleceu-se sobre a província estanífera conhecida desde o final 
da década de 50 e resultou, entre outras coisas, no garimpo de Bom Futuro, um exemplo 
eloqüente da desordem. No norte do Mato Grosso, colonizado pela INDECO, os 
encarregados do arruamento da então futura cidade de Alta Floresta já falavam, em 1975, 
do potencial aurífero da região, antecipando o que viria a ser, pouco depois, o principal 
mote para a sua ocupação. Em Roraima, MacMillan (1993) reconhece que o garimpo tem 
um papel importante dentre as estratégias de sobrevivência dos colonos: "O garimpo 
oferece( ... ) uma oportunidade de melhorar de vida, o que não ocorre com a agricultura" . 
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Discorda-se, desta forma, da afirmação de Dourojeanni & Pádua (1992) sobre o 
comprometimento, pelos garimpas, dos esforços de desenvolvimento rural da Amazônia: 
"O governo brasileiro e os órgãos multilaterais. em particular o Banco Mundial, vêm 
promovendo o desenvolvimento rural sustentável na região, sobretudo em Rondônia e 
Mato Grosso". Mais à frente: ºO problema do garimpo vem-se transformando na maior 
ameaça para esses esforços". 
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Se há problemas hoje, devem-se sobretudo ã. ausência de planos e de ações 
adequadas, pois muitos dos que ingressaram naqueles garimpos, o fizeram por absoluta 
falta de horizontes, nas terras para as quais foram atraídos. Não se pode, portanto, atribuir 
a culpa toda à "garimpalha". 
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Há alguns anos observa-se uma animada discussão em torno de possíveis 

alternativas ao desmatamento da Amazônia, na intenção de afastar o modelo predatório ali 
incentivado na década de 70. As moções levantadas baseiam-se na necessidade de 
zoneamento ecológico para orientar a ocupação da região, através de agricultura 
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r: permanente, agro-silvicultura, manejo florestal e do estabelecimento de unidades de 
conservação e de reservas indígenas (Dourojeanni & Pádua, 1992; Gocdland, 1988} 

r: 
As propostas raras vezes consideram a notória vocação mineral das terras altas da 

Amazônia, que se estendem aos territórios da Guiana Francesa, Suriname. Guiana. 
Venezuela, Colômbia, Equador Peru e Bolívia, assim como ao Centro-Oeste brasileiro. A 
abundância de bens minerais valiosos, de fácil aproveitamento, é todavia atestada por 
expressiva produção, auferida quase à revelia do Estado em cerca de 1.200 áreas de 
garimpagem, apenas no território brasileiro. - 
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O "drama amezônico" resume-se assim ao desenrolar tardio de mais um capítulo 
da história da colonização das Américas. Muitos insistem porém na intenção de banir a 
extração mineral do cenário amazônico, em beneficio da agricultura. A ocupação 
descontrolada e abusiva, desencadeada nos anos 70, estimula hoje, por vias diversas, a 
mesma sentença condenatória proferida por Dom José 111 no auge do primeiro ciclo de 
ouro. 
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Considera-se que essa disposição obstinada tem dificultado o melhor entendimento 
do problema, servindo apenas para retardar a sua superação. 

-r- No restante do Brasil, o impacto da primeira ocupação foi reeditado na recente 
retomada de antigas áreas de produção de ouro. Os efeitos negativos da garimpagem 
foram ai realçados pelo crescimento urbano desordenado, ocorrido como se o ouro não 
tivesse sido a causa determinante da fundação dessas cidades, em pleno sertão, no século 
18. 
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A garimpagem aparece assim, mais do que nunca, como um poderoso agente 
revelador do patrimônio mineral brasileiro, atestado por cerca de 2.000 áreas em 
produção, distribuídas por todo o país. Os problemas são conhecidos: a extração mineral 
desordenada acarreta considerável perturbação à dinâmica ambiental, bem como danos 
econômicos, sociais, étnicos e culturais, de dificil dimensionamento e controle. 

Sabe-se que a atividade pode ser transitória, mas não os seus efeitos. Por isso, não 
faz sentido manter o estéril debate a que se tem assistido, polarizado entre o 
conservacionismo ortodoxo e o imediatismo do lucro fácil, 
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É fundamental que a discussão se aprofunde na busca de soluções mais produtivas 
e duradouras, com vistas a assegurar à Nação o melhor usufruto de seus patrimônios 
mineral e ambiental, em atenção às necessidades atuais e às de gerações futuras. Além de 
ser possível, isto é absolutamente necessário. 

Longe de ser incompatível com a proteção ambiental, a extração mineral pode e 
deve se converter, de fato, em agente de desenvolvimento sustentável e de melhoria da 
qualidade de vida. Em comparação com a atividade agropecuária, por exemplo, a extração 
núner.al criteriosa permite qualificar expressivo contingente de trabalhadores e afeta 
superticies reduzidas (Veiga, 1990). 
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Mais que isso. a magnitude da riqueza ali gerada é compatível com a obrigação 
constitucional de recuperar a área após a lavra. o que não acontece com a agropecuária, 
por exemplo. e tem grande potencial muhiplicador na economia local. regional e nacional. 
Resta enquadrar a extração mineral de~ a aproveitar o minério de _fürma. eficaz, com 
controle dos impactos ambientais e ampla difusão dos beneficias econômicos e sociais 
decorrentes. Neste campo ainda há muito por ser feito. 

Sabe-se que a reversão do quadro atual demanda ações integradas de longo curso, 
economicamente atrativas, dirigidas ao ordenamento pleno da garimpagem do ponto de 
vista miocrário, ambiental, sanitário. trabalhista e tributário. Felizmente, algumas 
iniciativas recentes prenunciam certo progresso nessa direção. 

De imediato, é possível intervir racionalmente em muitas áreas de garimpagem, 
ativas ou abandonadas, visando o aproveitamento dos bens minerais remanescentes - não 
lavrados dou indevidamente lançados nos rejeitos do beneficiamento - , e a efetiva 
recuperação/proteção ambiental do trecho afetado. A recuperação de uma área já 
degradada ou em degradação estaria assim incorporada a um projeto de aproveitamento 
racional do minério, sob criterioso controle ambiental. Ou sej~ um Projeto de Manejo 
Mineral, 

Isso pressupõe investimentos em atividades educacionais · e de extensão junto aos 
garimpeiros. Tais iniciativas evidentemente requerem a mobilização conjunta da sociedade, 
órgãos governamentais e de entidades comprometidas com a proteção ambiental, com 
base em critérios e diretrizes efetivamente ajustados à nossa realidade. Tomam-se 
urgentes, portanto, o desenvolvimento e a aplicação de novos modelos operacionais, e de 
metodologia específicas para atuação nessas áreas. 

É necessário saber discernir, em cada caso, o que pode ainda ser lavrado e o que ] 
deve ser recuperado ou preservado, e de que forme, Não basta porém planejar e ~i~ár 
novos regimentos: é preciso agir. E preciso •• regularizar, orientar e harmonizar, antes de 
reprimir" (DNP~ 1994). 

Em verdade, a extração eficiente de bens minerais valiosos, em um sistema 
rentável, socialmente justo e ecologicamente sustentável, é a maior garantia - se não a 
única - da efetiva recuperação e proteção dos ecossistemas ameaçados peta garimpagem 
predatória no Brasil. 

9.1. Tétnicas e métodos altematíves para garimpagem com controle ambiental 

O Manejo Mineral fundamenta-se em intervenções planejadas no espaço da lavra, 
segundo abordagens racionais praticadas com êxito em minerações organizadas. As 
técnicas e equipamentos disponíveis e novas opções emergentes compõem um arsenal 
sufici~cmente abrangente para oferecer. a cada caso, a solução mais eficaz, barata, 
prática e segura. 
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r: O resultado final naturalmente dependerá da escolha feita mas. principalmente, da 
forma de utilização dos recursos técnicos existentes. O uso do mercúrio é o melhor 
exemplo disso. 

r: Como visto, a afinidade entre o ouro e o mercúrio é utilizada desde a Antiguidade 
no processamento de minérios auríferos, propiciando o seu beneficiamento a baixo custo, 
porém com sérias implicações ambientais. Sob condições normais o mercúrio metálico é 
um liquido bastante denso, com altíssima tensão superficial e baixo ponto de ebulição, o 
que toma o seu manuseio muito delicado, sobretudo por tratar-se de metal altamente 
tóxico . . J (.', 

• r" . (' 
A utilização de mercúrio em circuitos abertos - bateias, calhas, potes 

amalgamadores, etc. - acarreta inevitáveis perdas, contaminando o ambiente sob a fonna 
de gotículas carreadas pelos rejeitos do beneficiamento. Isto é particularmente agravado 
quando se utilizam técnicas rudimentares e equipamentos mal-dlmensíonados, operando 
sem controle, sob condições de trabalho adversas, como ocorre na maioria dos garirnpos 
de ouro. 
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Perdas adicionais ocorrem., sob a forma de vapor, durante a separação finaJ do 
ouro e do mercúrio, por aquecimento (queima) do amálgama recuperado. Essas emissões 
de vapor podem ser convenientemente controladas com o uso de retonas, nas frentes de 
produção garimpeira, e de capelas, nas casas compradoras de ouro. Os equipamentos 
existentes podem ser aprimorados, quanto à praticidade e durabilidade, mas de modo geral 
são satisfatórios e acessíveis, porém ainda pouco e mal utilizados. De qualquer forma, sua 
difusão e uso correto dependem mais de trabalhos de educação e de extensão ambiental, 
junto aos garimpeiros, do que de novas tecnologias e produtos. 

':'t- ( 

A adoção de processos alternativos à arnalgamação é porém uma questão mais -\ 
complexa, por se tratar da técnica mais simples e barata para a recuperação de ouro livre. 
No passado tentou-se reduzir as perdas ocorridas na concentração com a introdução de 
placas de cobre amalgamadas. Ou seja, placas com superficie revestida por mercúrio, 
graças à atração eletrostática entre os dois metais. que facilitaria a permanência do 
mercúrio no circuito de beneficiamento . - ,~ 1 

Essas placas amalgamadas apresentam contudo sérios inconvenientes: o mercúrio 
se oxida com facilidade, formando uma película que inibe a amalgamação do ouro; ou 
ataca o suporte metálico e passa a formar ligas com cobre, ouro e outros metais presentes, 
comprometendo o desempenho da placa. Além disso, a atração não é suficientemente forte 
para impedir perdas de mercúrio e, consequentemente, de ouro, devido à abrasão 
provocada pela polpa em movimento. Embora se trate de uma técnica obsoleta, ineficiente 
quanto à recuperação de ouro e à retenção de mercúrio, as placas amalgamadas ainda são 
utilizadas em alguns garimpes, sobretudo no processamento de rejeitos auríferos, 
conforme observado em 1988 em Serra Pelada-PA e, atualmente, em Poconé-MT. 
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Com o advento de nova tecnologia foi possível, pela primeira vez em âmbito ~ 
mundi~ a fi.xação eficaz do mercúrio em superlicies metálicas, através de eletrodeposição. Í 
A tecnologia foi concebida em 1988 em Rlbeírão Preto-SP, e desenvolvida com apoio da 1, 
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DIRETRIZES PARA O GERENCIAMENTO AMBIENTAL 
DA GARIMPAGEM NO BRASIL . 
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RETORTA: O USO DE TECNOLÇ)GIA ADEQUADA 11 o<J~ 



DIRETRIZES PARA O GERENCIAMENTO AMBIENTAL 
DA GARIMPAGEM NO BRASIL. 

O " BLEFO " 'º~ UM SONHO ADIADO . 
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Universidade de São Paulo. A partir dai, tomou-se possível a construção de equipamentos 
simples para recuperação de ouro livre e de mercúrio metálico cm rejeitos contaminados. 

O mercúrio é fixado por eletróílse em placas com 20 x 30 cm, segundo um 
processo industrial avançado que impede a perda de mercúrio e previne sua oxidação, bem 
como o ataque ao suporte metálico. garantindo-lhe longa vida útil. 

A fixação do mercúrio, na forma de fina película uniforme, quebra a sua tensão 
superúcial e, consequentemente, aumeoia a sua atratividade natural. O material 
processado flui em meio aquoso sobre as placas mercurizadas, que eficientemente retém as 
gotículas de mercúrio e as partículas de ouro presentes na polpa, inclusive as de dimensões 
muito reduzidas. 

O sistema concebido permite processar quantidades expressivas de minérios e 
rejeitos auriferos de fonna rápid8> segura e a baixo custo. com garantida remoção do ouro 
livre e do mercúrio metálico contidos. 

Isto tem sido comprovado em aplicações de campo sobre diferentes tipos de 
minério e de rejeito, incluindo ensaios comparativos com os métodos convencionais e 
operações-piloto, realizadas sob acompanhamento do DNPM no rio Madeíra-Rí), Uruaçu 
e Cavakante-GO e em Porto Nacional-TO (DNPM, 1990). · 

O sucesso alcançado conduziu à primeira apresentação pública desta tecnologia 
realizada em Manaus, em dezembro de 1993, durante simpósio organizado pela FENAG - 
Federação Nacional dos Garimpeiros, como parte de um esforço para regularização da 
garimpagem no Brasil. Na ocasião acertou-se com o SIGEM/COOPEGARJ a execução 
do trabalho realizado em Porto Fume-MO, para remoção de ouro e de mercúrio dos 
rejeitos de arnalgamaçãc ali estocados (S.C.G & G, 1994). 

Durante a permanência na ãrea, foi possível comprovar as vantagens desta 
tecnologia em relação aos processos convencionais, em uso na Central de Apuração do 
SJGEM/COOPEGARJ. Além do processamento dos rejeitos. o sistema foi utilizado na 
apuração direta de concentrados de balsas: foi tratada uma amostra de 80 Kg de 
concentrado. correspondente a 20 horas de operação de uma balsa . 

·O sistema operado apenas por uma pessoa. permitiu recuperar, em J 5 minutos, 
11,2g de ouro bruto e 79,Sg de mercúrio metálico presentes na amostra. O material 
descartado pelas placas mercurizadas foi coletado para processamento da forma 
convencional: adição de 100 g de mercúrio, agitação em alta rotação com besouro. 
apuração em balde e bateia. Não ha\ia mais ouro: todo ele fora antes retido pelas placas. 
Em wmpensação, das J 00 g de mercúrio adicionadas ao concentrado para apuração no 
método convencional, apenas 39,4 g foram recuperadas na bateia, sendo o restante (6016 
%) perdido nos rejeitos. Essa operação demorou 45 minutos, três vezes mais que o tempo 
da apuração inicial . 
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Ao final constatou-se que o sistema recuperou, com mais facilidade, 100°/o do 
ouro presente no concentrado e. ao contrário do processo convencional. que perde 50 a 
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~O% do mercuno utilizado, permitiu a remoção eficiente de 79,5 g de mercúrio 
originalmente presentes nos sedimentos do leito do rio. Por um lado, atestou-se a 
contaminação por mercúrio do leito do rio Piranga, possivelmente ocorrida desde os 
pioneiros bandeirantes, mas certamente agravada pela garimpagem por balsas, antes da 
instalação da Central de Apuração em Porto Firme-MO. 

r: 

r. 

Observa-se, por outro lado, que a difusão deste sistema levará os propnos 
garimpeiros a removerem mercúrio de âreas contaminadas em que estejam trabalhando, 
como o rio Madeira - RO e o Teles Pires - MT, por exemplo. Tratando-se de tecnologia 
em estâgio de consolidação. é natural que tenha sido aplicada até o momento apenas sob a 
forma de uso assistido. de modo a assegurar a sua correta utilização e monitorar os 
resultados obtidos. De qualquer forma, o êxito já alcançado assegura amplas perspectivas 
de utilizaçlo nos garimpos de ouro, contnõuindo para a recuperação de áreas degradadas 
e para o aproveitamento de novas áreas. com controle ambiental. 

·.r· 
.r. 

-. Os sistemas fabricados são modulares, e podem ser aplicados no beneficiamento 
primário de minérios. na apuração de concentrados, ou no tratamento de rejeites, 
definindo-se, para cada caso, o circuito ideal e as dimensões da unidade de processamento . 
A experimentação realizada assegura os seguintes beneflcios, em relação ao processos 
tradicionalmente utilizados em minas e em garimpas de ouro no Brasil: 

. /""'. 

<" -·- a) Eliminação das perdas de mercúrio no beneficiamento ( concentração e 
apuração). 

,,.._ 
.: r b} Remoção de mercúrio metálico contido em rejeitos contaminados. 

r> 
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e) Extração integral do ouro livre, mesmo que em particulas diminutas. 

d) Manuseio de quantidades reduzidas de mercúrio em relação às utilizadas nos 
processos convencionais (O a 100/o), com consequente redução dos riscos 
ambientais. 

- .. :~'!'·. 
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e) llelaç.ão de custos favorável. 
,, . ·_:,- 

t) Grande durabilidade dos equipamentos. 

g) Montagem simples, requerendo apenas pequena área, disponibilidade de água 
para o processo e uma retorta convencional para finalizar a apuração. 

h) Trabalho leve e totalmente seguro, do ponto de vista ambiental e da saúde do 
trabalhador. 

i) Atividades organizadas em rotinas simples, facilmente assimiláveis, propiciando 
treinamento rápido e de grande significado educacional. 

j) VlSUalização imediata dos resultados da operação, estimulando sua continuidade 
e imediata difusão a outras áreas de garimpagem de ouro. 

lll 
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k) Possibilidade de suportar os custos de tratamento de rejeitas - eventualmente 
com lucros significativos - com o próprio ouro recuperado no processamento. 

r: 

A mídia tem divulgado, por vezes com alarde, a existência de outros processos 
visando controlar a poluição por mercúrio nos garimpas de ouro. Fala-se quase sempre 
nas retonas, cuja utilidade aplica-se à contenção de vapores durante a separação final do 
ouro e do mercúrio, prestando-se portanto para evitar as perdas no processamento. Estas 
duas tecnologias devem ser utilizadas em conjunto . 
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A descontaminação de rejeitos de amalgarnação tem sido tentada em pequena 
escala, através de cianetação e de eletro-oxidação com hipoctorito (Souza, 1991). 
Entretanto, ao contrário deste sistema, esses métodos envolvem equipamentos e 
procedimentos mais complexos e, por isso, mais onerosos, pouco prático) e de díficiJ 
assimilação pelo garimpeiro comum, sobretudo na Amazônia. ~ - 

A nova alternativa não só atende às necessidades de contenção do crescente uso 
de mercúrio nos garimpes, como permite, pela primeira vez, a abordagem consequente de 
áreas já contaminadas. 
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A importância disso é demonstrada com um exemplo: técnicos da FUNAI 
informam que o projeto concebido pelo Governo do Estado de Mato Grosso para 
recuperação da área indígena Sararé, degradada pela garimpagem de ouro, foi 
recentemente rejeitado pelo Banco Mundial, sob a alegação de que as ações propostas 
(recomposição da paisagem e revegetação) não promoveriam a remoção do mercúrio 
contido nos rejeltos, e sim facilitariam a sua difusão no ambiente {A.J. dos Santos. com. 
pes.). 
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A possibilidade de uso racionaJ do mercúrio na garimpagem de ouro, remete, por 
outro lado, à necessidade de mudança nos procedimentos em uso nos garimpas em geral, 
de fom11 a torná-los menos agressores ao meio ambiente e. ao mesmo tempo, mais 
produtivos. eficazes, rentáveis e seguros. Os danos ocorridos e os meios ora disponíveis 
tornam inadiável a implementação de um amplo programa de ações nesse sentido. 

9.2. Experiências posltlvas de ordenamento da garimpagem 
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Como dito anteriormente. a pressão ambientalista sobre a garimpagem tem 
resultado, em algumas áreas, em modificações positivas nos procedimentos de trabalho, 
confirmando a possibilidade de controle dos danos ambientais e de aumento simultâneo 
dos beneficios econômicos e sociais decorrentes da atividade . 
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A necessidade de ações coletivas tem estimulado certa organização de empresários 
e de trabalhadores garimpeiros. Mantém-se ainda a hegemonia dos proprietários na 
condução de interesses supostamente coletivos, representados por uma associação, 
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r: cooperativa ou sindicato. Em outros casos, as duas categorias estão nitidamente 
segregadas em entidades distintas, como acontece cm Poconé-MT. -· 

r- 

Mas já há sinais positivos de mudança. que merecem acompanhamento atento e 
incentivo. Um dos melhores exemplos do ordenamento com resultados positivos é 
encontrado no Rio Grande do Sul, nas áreas de ágata e ametista. Outro é o exemplo de 
Porto firme-MO, onde o ordenamento da garimpagem de ouro trouxe resultados 
positivos. de grande significado econômico e social no Município e seu entorno. 

,,_..._ 

Em dezembro de 1992 cerca de 100 balsas haviam ser instalado na região, para 
garimpagem do leito do rio Piranga. A maioria provinha do rio Parai'ba do Sul-RJ, onde a 
garimpagem fora impedida por razões ambientais, e trazia para a nova área os mesmos 
procedimentos nocivos, bem acolhidos pelos comerciantes locais mas repelidos pelos 
fazendeiros e pelas autoridades. 

'(''· 

A lavra desordenada, com consequente erosão das margens e assoreamentos, junto 
ao lançamento no rio de rejeitos de apuração contaminados por mercúrio, não tardou em 
provocar também ali a interdição judicial da garimpagem. O impasse só foi superado após 
o comprometimento formal do SIGEM e COOPEGARJ em organizar a lavra e impedir o 
descarte de mercúrio, através do armazenamento em terra dos rejeitas contaminados e do 
uso de retortas para obtenção do produto final. 

Cerca de 35 balsas permaneceram em operação, a partir de setembro de 1993, 
enquadradas no modelo organizacional implantado e administrado pelos prôrios 
garimpeiros. As demais foram deslocadas para outras áreas ou desativadas. A manutenção 
da Central de Apuração e da estrutura administrativa necessária requereram a ccntribuição 
dos cooperados, através do recolhimento de 5% do ouro obtido em cada "despescagem" 
(coleta de concentrado em operações descontinuas). 

As balsas foram distnõuídas em agrupamentos de até S unidades," com 
espaçamento mínimo de 200 m entre as frentes, ao longo do rio. As margens passaram a 
ser preservadas e o rejeito da concentração (cascalho, areja, argilas) despejado nos pontos 
previamente lavrados, de forma a não desfigurar o leito do rio. Assegurou-se, por outro 
lado, melhor aproveitamento do cascalho aurífero, em beneficio dos próprios garimpeiros. 

· A utilização de mercúrio restringiu-se\ apuração dos concentrados, realizada em 
circuito fechado na central instalada em terra, conforme procedimentos descritos 
anterionnentc. O rio Piranga tem águas naturalmente barrentas, e sua turbidez 
praticamente não foi alterada pela movimentação dos sedimentos . 
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Isso demonstra que a garimpagem não é, necessariamente, uma atividade danosa 
do ponto de vista ambiental. Desde que praticada com critério, de modo ajustado às 
características de cada área, é possível compatibilizá-la com a proteção ambiental, 
conforme prescreve a Constituição. 

Outros exemplos confirmam esta afirmação. Em Poconé-MT os rejeitos já são 
contidos de modo adequado, com reutilização da água no processamento. Persiste porém 
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r: 
o problema das áreas anteriormente degradadas. e o hábito generalizado de reprocessar os 
rcjeitos da amalgamação (poças de resumo). disseminado o mercúrio no ambiente. 

Em Alta Floresta e Peixoto de Azevedo-MT, adota-se hoje o modelo das centrais 
de apuração. com apoio do DNP~l e da i'IET M.fA T. companhia estadual de mineração. 
Á maneira de outras centrais. contudo, o problema dos rejeitos contaminados ainda não 
foi equacionado. 

r 
O investimento na lavra subterrânea, com menor potencial de danos ambientais • 

leva também à aceitação de formas de produção mais organizadas, embora acentue a 
desigualdade nas relações entre empresários e trabalhadores garimpeiros. De fato. algumas 
reservas garimpeiras como a de Santa Terezinha em Campos Verdes-00 (esmeralda), 
transformaram-se de fato em reservas de empresas clandestinas, operando ao revés da lei. 
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Entretanto, o cooperativismo autêntico tem trazido resultados positivos em 
algumas áreas, com destaque para a garimpagem no Rio Grande do Sul. Experiências 
semelhantes têm sido tentadas em outros locais, como no garimpo de ouro em Faln.a-GO • 
onde se busca hoje adequar a extração de ouro às condições ambientais do Centro-Oeste. 
A mais(@tentativa de ordenamento está ocorrendo em [taituba, Pará, com o apoio 
decisivo do 'Governo do Estado. 

\ /.H(\ 1. . cf,V •. 
Considera-se que iniciativas semelhantes ~ossam- ser bem-sucedidas. de imediato. 

em garimpos de gemas e de outros bens minerais no Sudeste. Centro-Oeste e Nordeste. 
mas apenas a médio prazo nos garimpes de ouro da Amazônia, onde concentram-se os 
problemas mais complexos. 
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9.3. As resistências ao ordenamento da garimpagem 
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As maiores resistências ao ordenamento da garimpagem têm se manifestado na 
Amazônia, mas ocorrem também no Centro-Oeste e em outras regiões. A produção 
informal ou clandestina e os efeitos danosos da garimpagem desordenada têm sido 
aproveitados de formas múltiplas, por segmentos diversos, contribuindo para a 
permanência desse modo predatório e praticamente descontrolado de extração mineral, 
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Em primeiro lugar, a produção de bens valiosos, em regime informal, tem sido 
utilizada para justificar a origem ("'lavagem") de dinheiro obtido em transações escusas, 
incluindo contravenções (jogo-do-bicho. cassinos clandestinos), contrabando e 
narcotráfico. O ordenamento da atividade naturalmente contraria esses interesses. 

Muitas empresas de mineração e de transformação beneficiam-se também com os 
custos menores da produção ínformal, adquirindo os bens garimpados a um preço inferior 
ao necessário para produzi-los sob regime formal. Além da evasão fiscal, os custos no 
garimpo não são onerados por encargos sociais ou por obrigações ambientais, estimulando 
esse compradores a financiaJJm a produção garimpeira. Isso aconteceu de forma nítida na 
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garimpagem de cassiterita em Goiás. na década de 1970 (Schmaltz & Lima Júnior, 198)) 
e. mais recentemente. no garimpo de Bom Futuro-RO (Relatório da Comissão 
lnterruinisterial PT - 643/89). 

,. 
' 

Observa-se ainda, com estranheza, certa resistência ao ordenamento da 
garimpagem por setores que, indiretamente, beneficiam-se com as mazelas do garimpo. A 
proposta de regularização do garimpo de ouro no alto rio Negro-AM_,,.apresentada no final 
de 1993 peta COOGAM • Cooperativa dos Garimpeiros no )rstado do Amazonas, 
provocou ampla reação contrária durante audiência pública para discussão do RIMA, 
Relatório do Impacto Ambiental do projeto. realizada em Manaus-AM em 22/03/94 . ,~~ 
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A discussão despertou grande interesse da comunidade, propiciando aos 

responsâveis pelo projeto a exposição dos procedimentos e dos beneficios inerentes ao 
ordenamento. à maneira da experiência bem sucedida realizada em Porto Firme-MG e aqui 
relatada. O debate técnico envolveu profissionais do JNP A - Instituto Nacional de 
Pesquisa da Amazônia e outros cientistas que atuam na região, que manifestaram 
preocupação quanto à fiscalização efetiva da atividade, já que o arsenal técnico e 
metodológico incorporado ao projeto foi considerado satisfatório (B. Forsberg, oom.pes.). 

·r 
Paralelamente, representantes de algumas organizações religiosas, ambientalistas e] 

indigenistas insistiam em condenar o projeto, sem conheci-lo, simplesmente porque se •.. L 
tratava de garimpagem, uma atividade maldita. Os maJeficios da garimpagem desordenada, -Y::. 
praticada até por índios Tukano na própria região, têm justificado o envio de verbas do 
exterior para o financiamento de muitas dessas entidades. Talvez se tema que o 
ordenamento da garimpagem esgote essas fontes. 

, 
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- . De qualquer forma, considera-se que hoje é muito fàcil ser contra o garimpo, pura 
e simplesmente. Mas isso é improdutivo e inconsequente, pois só tem servido para 
reforçar a sua marginalidade, estimulando a corrupção e a devastação de áreas remotas 
ainda virgens, onde não há controle. /' . __ ,,- 

;.- 

São raras as organizações não-governamentais realmente empenhadas em trabalhar 
com educação e extensão ambiental, junto aos garimpeiros, em atuar na linha de frente 
para tentar melhorar essa realidade. Isto sem dúvida é urna tarefa árdua, mas perfeitamente 
possível e precisa ser feita. 

' ~/,- lo 9.4. A necessidade de educação ambiental do garimpeiro 
.r 
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De tudo o que foi ex-posto, compreende-se que a educação tem grande poder 
transformador da realidade garimpeira, em beneficio da sustentabilidade e da qualidade de 
vida das pessoas direta ou indiretamente envolvidas com a atividade. Naturalmente, educar 
não se resume a informar, abrangendo um amplo processo de mediação visando o 
desenvolvimento de potencialidades. .. . 
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Neste sentido, a ação não pode se restnngir a esclarecimentos sobre 
procedimentos danosos e procedimentos recomendáveis na prática garimpeira. Uma 
questão complexa como essa tem que ser abordada em toda a sua amplitude, de modo a 
produzir resultados duradouros e prevenir efeitos colaterais indesejados. Caso contrário se 
continuará insistindo em ações episódicas de curto alcance, porém de alto risco. 
incompatíveis com o efetivo gerenciamento ambiental da garimpagem no Brasil. 
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Reitera-se que o arsenal tecnológico disponível e novas opções emergentes podem 
propiciar a compatibilização entre a garimpagem e a proteção ambiental, mas somente se 
sua utiliz.ação for criteriosa, ordenada e em escala compatível com as características de 
cada área. O problema maior é de metodologia, e tem portanto raízes culturais. Considera 
se, por isso, que sua superação requer investimentos em educação e extensão ambiental, 
junto aos garimpeiros, e não apenas medidas coercitivas (Chaves & Albuquerque, 1994). 
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A adoção de novos métodos certamente vai exigir novas formas de organização do 
esquema produtivo. Não basta convencer os empresârios para que esses atuem junto aos 
operários garimpeiros, conforme se propôs para a província do Tapajós (DNPM, 1992). 
Essas lideranças de fato são importantes, mas os seus interesses e aspirações não podem 
ser confundidos com os da massa trabalhadora. 
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Retoma-se aqui a questão da conceituação de garimpo e de garimpeiro. Enquanto 
não houver nítida distinção entre mineração empresarial clandestina, portanto criminosa, e 
a garimpagem, passível de regularização, permanecerá vigorando a desordem, com sérios 
prejuízos para todo o país. Nossa proposição é a seguinte: 

Considera-se garimpagem a atividade de aproveitamento de substâncias minerais 
garimpáveis, exercida por garimpeiros quer individualmente, quer em regime de economia 
familiar ou em forma associativa. 

São consideradas substâncias minerais garimpáveis o ouro, as gemas, a cassiterita, 
a co1umbita, a tantalita, a wolframita, a scheelita, o rutilo, o quartzo, o berilo, o 
espodumênlo, o felsdspato, as micas e outras, quando ocorrerem em jazimento propício ao 
aproveitamento mediante garimpagem, a critério do D.N.P.M .. 

·· .. r 

Garimpeiro é o trabalhador que: 
\. 

- produz substâncias minerais garimpáveis em reservas garimpeiras ou em áreas 
consideradas livres, individualmente ou em regime de economia familiar; em regime de 
trabalho coletivo associado, sem a utilização de empregados permanentes; ou como 
associado de cooperativa de garimpeiros; ,::r. l 

- presta serviços de extração mineral em reservas garimpeiras, na condição de 
empregado, ou como trabalhador avulso, mediante remuneração de qualquer espécie. 
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O garimpeiro deverá registrar-se no D.N.P.M. e será identificado por uma Carteira 
de Garimpeiro, válida em todo o território nacional, ex-pedida na forma e condições 
estabelecidas em portaria do Diretor do referido órgão. 
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A carteira do Garimpeiro é indispensável para a produção, o beneficiamento. a 
posse, o transporte e a comercialização do produto mineral proveniente da garimpagem. 
bem como para a participação em cooperativas de garimpeiros. 

Endende-se por garimpagem em regime de economia familiar a exercida por 
garimpeiros registrados que, ligados por laços familiares ou de parentesco, realizem 
trabalho coletivo de extração de substâncias minerais garimpáveis, sem empregados 
permanentes . 

Entende-se por garimpagem em forma associativa a exercida: 

- por garimpeiros registrados, em regime de trabalho coletivo associado. 
- por cooperativa de garimpeiros . 

Garimpagem em regime de trabalho coletivo associado é a exercida por 
garimpeiros registrados que realizem trabalho coletivo de extração de substâncias minerais 
garimpáveis em parceria ou em associação. sob contrato verbal ou escrito, caracterizada 
pela divisão de responsabilidades e pela participação da produção obtida. 

Cooperativa de garimpeiros é a cooperativa instituída na forma de legislação 
especifica e integrada por garimpeiros registrados. 

Caberá portanto ao poder público determinar, em cada caso, se a operação J 
extrativista é passível de enquadramento na condição de lavra garimpeira, regularizável 
através de permissão e de licença ambiental ou se, ao contrário. precisa submeter-se, de 
modo integral, às normas que regem no país todas as atividades empresariais, 
particularmente as que exploram recursos naturais. 

A educação ambiental pressupõe portanto uma nova conceituação da garimpagem. 
de forma a torná-Ia uma atividade plenamente sustentável, compatível com o potencial dos 
"bolsões de riqueza" em que é exercida. - 

Em primeiro lugar, os donos de garimpes e de maquinários de médio e grande 1 
porte devem ser estimulados a ingressar no vetor formal da mineração. Aqui já se dispõe 
de instrumentos suficientes para melhorar o aproveitamento do bem mineral, exigir o 
controle ambiental e- assegurar o cumprimento de obrigações fiscais e trabalhistas, 
dispensando-se maiores investimentos em educação. 

Quanto à massa garimpeira, recomenda-se amplo apoio às iniciativas que visem a " 
melhoria das condições de vida nas áreas onde se concentram bens minerais valiosos de 1 
fácil aproveitamento, passiveis de exploração em pequena escala, de fonna compatível J 
com a proteção ambiental e com a utilização consorciada ou complementar de outros 
recursos naturais (fauna, flora, solo cultivável). 

Isso envolve a estabilização da garimpagem como atividade rural alternativa e 
embasada em boa técnica. capaz de resultar em beneficios expressivos a trabalhadores 

na 
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.. r amparados, associados de forma equitativa. Defini-se aqui o campo para as atividades de 

educação e de extensão ambiental. 
r: 
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Moradores do próprio local. com suas familias, dependentes de outros recursos 
naturais além do minério para a sua manutenção, os trabalhadores-garimpeiros assim 
assentados estarão muito mais sensíveis e aptos para atuar de forma criteriosa, segundo o 
"maneio mineral" ou a esperançosa visão do "neo-garimpo amazônico". 

r: 

Aqui a educação certamente trará bons frutos, tanto na extração do bem mineral, 
como nas possibilidades de transformação imediata, na própria região produtora, 
formando mão-de-obra especializada e agregando maior valor ao produto final. 

9.S. Estratégia de difusão de um novo modelo de garimpagem 

Acredita-se ser possível transformar a garimpagem no Brasil em uma atividade 
ordenada, sustentável do ponto de vista ambiental, economicamente expressiva e 
socialmente justa, conforme preceitua o texto constitucional. Todavia, a superação do 
quadro atual, marcado pela desordem, degradação e iniquidade, consolidadas à distância 
do Estado, requer a pronta intervenção dos agentes responsáveis, em uma estratégia 
voltada à regularização e apoio à garimpagem. 

As propostas mais amplas e ajustadas provém do Ministério das Minas e Energia, 
que tradicionalmente atua na vanguarda do problema. Propõe-se uma ação governamental 
Integrada, a ser desenvolvida a partir de 6 idéias-chave (DNP~ 1994): 

i. A integração das ações de todas as instituições envolvidas, sob coordenação / 
única. 

ü. A abordagem uniforme e sistemática do problema, ancorada em uma política ,,. 
governamental explicita que focalize com prioridade o operário-garimpeiro. 

iii. O eficiente uso da informação, propiciando a execução de ações em tempo real, 
·em antecipação ao agravamento dos problemas. 

iv. A revisão e o aperfeiçoamento da legislação que rege a garimpagem. 

v. O desenvolvimento de mecanismos para aproveitamento adequado da 
capacidade ousada do empresário-garimpeiro, através da sua conversão em 
minerador, na forma da lei. 

vi. O empenho em regularizar, orientar, harmonizar, antes de reprimir. 
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Esta proposição traz impJicita a necessidade de distinção dara entre o empresário 
garimpeiro e o trabalhador-garimpeiro. Entende-se que a garimpagem não pode mais ser 
incentivada como uma solução para a pobreza, mas somente como uma altemativa 
econômica ordenada, embasada em boa técnica, para controle dos danos e aumento da 
produtividade, 

r- 

A mecanização desordenada. praticada de forma abusiva, sem responsáveis 
definidos e sem difusão dos resultados econômicos, configura uma atividade predatória, 
não-sustentável, e deve ser definitivamente extinta, Os empresários serão estimulados a se 
enquadrarem como mineradores, ajustando-se aos mecanismos de controle existentes no 
vetor formal da extração mineral, A sua agilidade e espírito empreendedor estarão assim 
canalizadas no sentido do desenvolvimento. 
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Quanto aos trabalhadores garimpeiros, espera-se que possam atuar de forma digna 
e tecnicamente evoluída, sob amparo e fiscalização oficial, para pleno aproveitamento dos 
recursos naturais de cada área, em regime cooperativo ou de economia familiar. Para isso 
as áreas deverão ser tituladas; definindo-se os responsáveis pela produção e pela 
recuperação ambiental após a lavra. O arsenal técnico deverá ser limitado, de forma a 
restringir a escala operacional e ampliar o usufruto sustentável do bem mineral, sob 
permanente fiscalização. 
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Entende-se que esse modelo é viável e deve ser seguido, segundo as vias 
anteriormente traçadas. O reordenamento legal pode contemplar o reconhecimento do 
direito de descoberta, valorizando a contribuição dos garimpeiros na revelação do 
patrimônio mineral brasileiro e, ao mesmo tempo, aliviando as tensões decorrentes de 
disputas entre o vetor formal e o informal da extração mineira. 
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Isso não é uma utopia. Como já se disse, considera-se que o modelo proposto está 
relativamente próximo de ser alcançado em áreas onde a garimpagem foi impedida 
judicialmente, por razões ambientais, e desde então se busca uma forma mais barmoníosa 
de continuar operando . 
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Naturalmente, muito resta a ser feito, e para isso não se pode prescindir da ação 
coordenada A proposição do Ministério das Minas e Energia é bastante clara: a 
coordenação dos assuntos referentes à política de governo para o garimpo pode ser feita 
pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal, sem prejuízo da competência de cada órgão 
envolvido (Dl\1PM, 1994). 

Nenhum organismo novo precisaria ser criado, uma vez que já se encontra ativo o 
Grupo de Trabalho de Mineração e Garimpo, do Programa para a Amazônia Legal, 
passívcl de ampliação para incorporação de representantes de outros ministérios. órgãos 
estaduais e municipais, quando for o caso, da sociedade· civil e de organizações de 
garimpeiros. Teria assim as características de um conselho permanente, não normativo, 
porém com competência executiva para priorizar e ordenar ações, principalmente aquelas 
emergeneiais, abrangendo os seguintes encargos principais (DNPM, 1994): 
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a) Atuar como foro de formulação e avaliação das políticas públicas e da legislação r 
para o garimpo. 

b) Centralizar as informações sobre o garimpo e estabelecer as prioridades para 
ação governamental. 

e) Fomentar o cooperativismo garimpeiro autêntico. 

d} Promover programas de divulgação, educação ambiental e apoio tecnológico 
para o garimpo. 

e) Acompanhar as diversas ações governamentais em curso sobre o garimpo. 

f) Determinar a intervenção em situações emergeneiais, que exijam presença 
imediata do Estado. 

g) Induzir o desenvolvimento tecnológico, ambiental e social do garimpeiro. 

Sua atuação não se esgota portanto na coordenação, abrindo espaço para a 
necessária presença do Estado junto aos garimpeiros, sobretudo para o trato das 
frequentes situações emergencíais provocadas. A pronta ação reguladora dos poderes 
públicos, junto aos garimpes, por certo evitaria o crescimento e mesmo o surgimento de 
problemas diversos que, uma vez instalados, demandam penosas ações corretivas, nem 
sempre viáveis, Para tanto, propôs-se dotar o Grupo/Conselho de um braço executivo, na 
forma de um ou mais Grupos-Tarefa, ágeis e capacitados para atuação no campo, 
constituídos por profissionais integrantes dos agentes congregados. Enumeram-se a seguir 
alguns exemplos de tarefas típicas desses grupos: 

, . 
• - · ..J a) Consolidação das reservas garimpeiras existentes e regularização das atividades 1 

-~ . ,..r~ extrativas em curso. 
~ <Y~ 
J' \. V . o-· 
f}. 

· b) Atuação imediata sobre novos focos garimpeiros, impedindo sua expansão / 
desordenada e decidindo rapidamente sobre a conveniência de sua organização 
ou fechamento, 

- ~ 
r l e) Acompanhamento das cooperativas de garimpeiros, evitando o surgimento de ,,, 

organizações não representativas ou o desvirtuamento das suas atividades . 

d) Intervenção ordenada no equacionamento de problemas emergenciais, à maneira 
de inúmeros exemplos recentes: invasão da área Yanomami-RR., problemas 
fronteiriços com a Venezuela e outros paízes vizinhos, Serra Pelada-PA, Bom 
Futuro-RO. 

e) Identificação de alternativas sociais para garimpeiros desalojados, como retorno 
à região de origem, assentamento rural, alternativas de emprego, assistência 
social. 
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Considera-se que esses grupos executivos consolidarão rapidamente as referências 
para a primeira abordagem dos problemas agudos do garimpo e de seus desdobramentos. 
Pela primeira vez. toda a capacitação do Estado estará presente no foco dos problemas, 
através de agentes investidos da competência legal de suas instituições de origem, 
indutores poderosos das providências técnicas e legais necessárias ao encaminhamento de 
soluções. Serão, por outro lado, elementos valiosos de coleta de informações e de 
assessoramento privilegiado do Grupo/Conselho. 

O sistema concebido visa atender à disposição constitucíonal, propiciando ao 
Estado uma atuação concatenada, ágil e eficiente no trato desta complexa questão, tanto 
no campo normativo quanto na efetivação das ações governamentais. 
Complementarmente, os diversos agentes envolvidos com o garimpo passam a dispor de 
referenciais concretos e visíveis. por intermédio dos quais encaminharão suas demandas e 
apreensões. 

A proposição considera ainda que os recursos financeiros, necessários à 
implementação do sistema, deverão estar alocados nos diversos ministérios participantes, 
através de acréscimos de dotações nos centros de custo apropriados. Desta forma não será 
necessário prever verba própria, ma apenas reforçar orçamentos já em curso. 

A proposta está lançada. Trata-se de um posicionamento atualizado e firmemente 
embasado na realidade, capaz de contribuir à superação de uma deformação histórica do 
Estado brasileiro, tradicionalmente distante da questão da garimpagem. · 

Busca-se canalizar toda a força empreendedora envolvida na garimpagem, 
incluindo empresários e operários-garimpeiros, dirigindo-a convenientemente para a 
mineração de pequena a média escalas. Organizada desta forma, a atividade terá que se 
mostrar lucrativa, sustentável e segura. o que pressupõe, neste momento, o apoio de todos 
os segmentos envolvidos: governo, iniciativa privada e agências de coojeração 
(UNDESD, 1993). Seu sucesso passará a ser uma contribuição importante ao 
desenvo1vimento nacional e regional, com perspectivas de retorno imediato· para as 
próprias áreas de produção. 

~ ::. 
.11 

Para isso é preciso um abrangente esforço articulado, voltado ao encorajamento da 
mineração de pequena a média escalas, como uma atividade legal e sustentável. O apoio 
deverá abranger ações coordenadas nas seguintes áreas: legal, financeira. comercial, 
técnica, ambiental e social, à maneira do existente para a pequena e média empresa em 
outras atividades . 

Como primeiro critério, pode-se pensar em enquadrar como mineração de pequena 
escala apenas os empreendimentos incipientemente mecanizados (lavra manual, bombas e 
moinhos de pequeno porte, ete.), passíveis de regularização através de permissões de 
lavra garimpeira e licenças ambientais restritas. As operações de médio porte. francamente 
mecanizadas (grandes cavas a céu aberto, lavras subterrâneas regulares. dragas possantes, 
etc.). seriam progressivamente incorporadas ao vetor formal da mineração, através de 
pesquisas minerais, planos de aproveitamento econômico e licenças ambientais 
conYCRcionais. A lei pode estabelecer crit.érios adicionais e prazos para essa transição. 
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r: O Grupo/Conselho proposto para coordenar as ações governamentais referentes 

ao garimpo visa propiciar ampla discussão sobre o assunto. estimulando a busca de 
soluções duradouras de longo alcance. Acredita-se que assim estará se caminhando na via 
balizada pela Agenda 21. 
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No caso do Brasil, felizmente, têm-se um amplo e diversificado contexto geológico 
que reúne. de modo privilegiado, inúmeras oportunidades para produção sustentável de 
bens minerais valiosos, de fácil aproveitamento. Por isso mesmo, não se pode aceitar que 
muitos desses recursos. sequer avaliados, continuem a ser explorados quase à revelia do 
Estado, de modo predatório. abusivo, em beneficio de poucos. 

9.6. boposição de trabalho 
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As idéias aqui enunciadas representam o somatório de inúmeras observações e 
contribuições, colhidas em prolongada atividade profissional e vivência no universo 
diversificado dos garimpos e dos garimpeiros. Muitas resultam da atuação de 
pesquisadores e instituições, referidos ao longo do texto, responsáveis por amplas 
observações e discussões promovidas nos últimos 1 S anos ou mais. Há também 
observações novas. em boa parte inéditas, apresentadas como colaborações informais de 
profissionais empenhados em compor um panorama atualizado do quadro atual e, a partir 
daí, buscar caminhos proficuos para a sua superação. 
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Esta proposição flmdamenta-se portanto na consolidação, aqui ensaiada, do 
conhecimento dessa realidade multiforme e dinâmica, concernente à garimpagem no 
Brasil. Sabe·se que a abordagem precipitada de terreno tão vasto e variado tem resultado, 
muitas vezes, em tentativas inócuas, quando não desastradas, de correção de distorções 
arraigadas no curso da história. Outras têm resultado em algum êxito, circunscrito porém 
a aspeclOS localizados ou a conflitos episódicos de pouca expressão. 
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Como dito, há necessidade de ações concatenadas de maior envergadura, 
ordenadas em um plano harmônico e consequente. Considera-se porém que uma estratégia 
de ação global não é suficiente: é preciso, em um primeiro momento. concentrar os 
esforços em uma região específica, -seleeionada por sua importância no contexto da 
garimpagem e pela dimensão da problemática reinante . 
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Uma região exemplar onde seja possível, com facilidade, agregar novas forças a 
ações já iniciadas. de modo a transformar a realidade atual e, partindo dela, difundir os 
beneficios do novo modelo a outras áreas problemáticas. 

A escolha é automática: a província aurífera do Tapaj6s-PA representa o 
paradigma da garimpagem de ouro na Amazônia e, por extensão, em todo o continente 
sul-americano. 

123 



r: 
r: 
r> 
,..... 

r: 

r: 

r: 
r: 

r: 

r: 1· 
r: 

r: r 
r: 
r: 
r: 
r 
r: 
r: 

1 
r 
r: 

.· ' . ·r, 
r: 

1 ' 
r> 

·r 
-r: 
(';' -r: 

r 
('f 
r 
' 
y 

r- 

'y· 

"' .;- 

-r: 
-r: 

. r- 
~,,-- 

'r· 
•/"" 

,. 
«r>. 
" ( ·-_r 
,. - l :._r 

•( 
(_ 1 

r: L· 
r: (.. 

-~ (_, 

1.~.C 

Ali se concentram o maior com igente de trabalhadores garimpeiros e os 
empresários mais articulados e tradicionais, responsáveis em conjunto por grande parte da 
produção brasileira de ouro, que agora vêm transferindo suas atenções dos aluviões para 
os filões auríferos. Responsáveis também pelo estigma que ainda marca a atividade, 
traduzido pelo avanço desenfreado e seu indefectível rastro: degradação ambiental, lavra 
predatória. subversão de costumes, disseminação de doenças endêmicas, evasão fiscal, etc. 

Por tudo isso, a provmcra do Tapajós já vem sendo alvo de iniciativas 
governamentais que, acopladas a urna estratégia mais ampla, permitirão consolidar os 
resultados obtidos e, acredita-se, lançar as bases para um novo capítulo de sua história, 
denominado Desenvolvimento. 

A meta é promovê-la à sua real vocação de "bolsão de riqueza" e, a partir dei, 
estender com mais facilidade as ações a outras províncias da Amazônia: sul do Pará, norte 
do Mato Grosso, Roraima, Rondõnía, Amapá, Gurupi-PA/AM, Tocantins e Baixada 
Cuiabana-MT. Cada nova conquista ali obtida poderá ser imediatamente adequada a essas 
áreas, estendendo-sé, no que for cabível, às demais províncias garimpeiras do Brasil. 

Dentre as ações já promovidas no Tapajós, pelo Ministério das Minas e Energia e 
outros órgãos, há algumas que requerem revisão, aprofundamento ou complementação, 
mas oferecem, de qualquer forma, uma boa base para lançamento de um amplo programa, 
voltado ao efetivo gerenciamento de garimpagem no Brasil. 

Merecem destaque: 
.' 

a) O Estudo dos Impactos Ambientais na Reserva Garimpeira do Tapajós, Estado 
do Pará (DNPM, 1992), marco do Projeto de Monitoramento Ambiental das 
Áreas Garimpadas na Amazônia Brasileira. 

b) O laboratório de referência para análises de mercúrio, em implantação pelo 
DNPM e SEICOMIP ~ com cooperação da flCA 

e) Os trabalhos do Governo do Estado com o projeto CAMGA-l'APAJÓS. 

d) A recente abertura do mercado secundário de comercialização de ouro em 
Itaituba-P A, -com participação da iniciativa privada e do Banco do Brasi] SI A 

Além disso, soma-se o empenho do DNPM e do Governo do Pará em promover a 
titulação das áreas, no âmbito da Reserva Garimpeira, e a experiência acumulada por 
diversos técnicos, pesquisadores e entidades atuantes na região . 

Como se disse, a província do Tapajós é suficientemente importante e os seus 
complexos problemas, graves o bastante para justificar a pronta intervenção, destes e de 
todos os outros órgãos envolvidos, em uma ação planejada de longo curso, voltada à 
plena realização de suas potencialidades. 
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Propõe-se agora reverter o jogo, abrindo aos eternos perdedores a chance de 
contribuir para a melhoria geral da qualidade de vida na região, e para o usufruto digno da 
riqueza gerada com o seu trabalho. 
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Reiteram-se os objetivos básicos que norteiam o Projeto de Monitoramento 
Ambiental das Áreas Garimpadas na Amazônia Brasileira (Dl\1>~. 199 l ). reforçados pela 
estratégia lançada anteriormente. A intervenção racional visa as seguintes metas: 

. ~-. 

a) Evitar desastres ecológicos futuros, principalemente em virtude da grande 
quantidade de mercúrio já lançado ao meio ambiente . 

b) Substituir progressivamente, até a sua eliminação completa, os métodos 
atualmente utilizados na garimpagem, fortemente agressores do meio ambiente 
e pouco eficientes na recuperação do ouro, por outros tecnicamente adequados . 
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e) Estabelecer as condições técnicas para descontaminação e reabilitação das áreas 
degradadas pelo garimpo. 

Na linha do desenvolvimento sustentável, acrescentam-se: 

•1,1, •• . ~ d) Promover uma clara definição de direitos e de responsabilidades, através de 
titulação das áreas, fomentando operários e empresários garimpeiros a 
conformar o seu potencial produtivo a modelos sustentáveis de pequena a média 
escala operacional, em bases cooperativistas ou empresariais, respectivamente. 

' . . ,-. ' . ..-1 
e) Induzir melhores condições de vida e de trabalho nas áreas de produção, 

incluindo a assentamento rural dos garimpeiros e suas famílias . 
.. . 

"· ,;-1 

A convergência de esforços aqui traçada tem encontrado boa acolhida por pane de 
organismos e agências de cooperação internacional empenhados com as metas do 
desenvolvimento sustentável (Landner, 1992~ 11FG, 1992, e outros). O mesmo clima 
favorável é identificado junto às autoridades municipais, comerciantes de Itaituba e dentre 
a própria comunidade garimpeira. 

r1 

·r-t Tenta-se assim reverter a crise causada pelo declínio da produção de ouro 
aluvionar que, por tanto tempo, fluiu de seus domínios, deixando só degradação. Os 
empresários-garimpeiros, congregados na AMOT • Associação dos Mineradores de Ouro 
do Tapajós, buscam boje regularizar as áreas de produção, interessando-se por isso em 

_ incorporar procedimentos técnicos mais eficazes e menos agressores ao ambiente, ao 
mesmo tempo preparando-se para assumir as suas responsabilidades integrais como 

( { mineradores (Silva. 1993). Resta estimular a massa trabal!_hadora, ainda amorfa, a 
organizar-se na ocupação das possibilidades que forçosamente lhe serão abertas. 
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Partindo daqueles objetivos mais amplos, a proposição de trabalho para a província 
do Tapajós desdobra-se em inúmeras atividades, algumas simultâneas, outras sequenciais, 
a serem desenvolvidas em áreas-piloto convenientemente selecionadas. Quanto à 
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garimpagem com controle ambiental, tenciona-se ajustar os métodos e técnicas já 
disponíveis à realidade da Reserva Garimpeira. facilitando o seu acompanhamento. assim 
como a demonstração e difusão dos resultados obtidos. 

r'. 

Conforme enfatizado por Chaves & Albuquerque ( 1994). muitos danos 
econômicos e ambientais resultam da falta de orientação técnica adequada. podendo ser 
evitados ou corrigidos através da atuação direta junto aos garimpeiros, "desde que haja 
vontade politíca para tanto". Enumeram-se a seguir algumas providencias práticas, 
relativamente simples, porém de grande significado ambiental e educacional, que podem 
ser aplicadas de imediato em áreas de demonstração: 
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a) Aluviões em lavra ou ainda virgens: 

- delimitação do espaço para lavra e beneficiamento. 

- desmatamento controlado: limpeza restrita às necessidades operacionais, 
aproveitamento da madeira e de outros produtos úteis. 

- preparação de barragens/ensecadeiras para suprimento de água e contenção 
dos rejeites, abertura de canais para manutenção do fluxo de água limpa. 

·• ·,.;:..... - ( ._.~ 
e ,;; 

': ( ,. 

• ordenação da lavra e distribuição dos equipamentos, conforme sua capacidade 
e o porte do aluvião . 

· desmonte hidráulico com equipamentos de pequeno porte. 
,. .::,,.-.. 
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- concentração gravítica em calhas devidamente dimensionadas, com controle 
das perdas. 

~ ·..,-.. 
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- descarte dos rejeitos nos locais anterionnente lavrados, decantação e 
recirculação da água de processo. 

- apuração dos concentrados em central de tratamento: apuração em 
equipamentos não poluentes, ou tratamento convencional (mercúrio, bateia) 
em circuito fechado, com posterior remoção do mercúrio e do ouro 
remanescentes nos rejeites; separação do amálgama em retorta. 

b) Filões em início de produção ou ainda virgens: 

- delimitação do espaço para lavra, beneficiamento, bota-fora do estéril e 
contenção dos rejeitos. 

- desmatamento controlado, à maneira dos aluviões. 

- remoção e armazenamento do solo orgânico, para posterior recomposição. 
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- preparação de barragens/ensecadeíras para suprimento de.,água e contenção 
dos rcjeitos, bota-fora do estéril · 

- desmonte manual/hidráulico da cobertura de solo. 
- desmonte manual/mecânico da porção intemperizada (rocha decomposta. 
oxidada). 

- cominuição em moinho de martelos, concentração em calhas devidamente 
dimensionadas, controle da liberação na moagem e das perdas na 
concentração. 

- armazenamento dos rejeitos de concentração, para remoagem ou futuro 
aproveitamento, junto com minério mais profundo não-oxidado ( aproveitável 
apenas no estágio industrial). 

- decantação dos 'rejeites e recirculação da água do processo. 

- apuração dos concentrados em central de tratamento, como nos aluviões. 

e) Aluviões degradados e rejeitos diversos: 

- delimitação do trecho para recuperação, planejamento. 

- avaliação da dispersão de mercúrio nos diversos compartimentos ambientais e 
dos possíveis riscos de propagação. 

- preparação do espaço para lavra e beneficiamento. 

- desmonte hidráulico/mecânioo. 

- processamento controlado para remoção do ouro Ih-Te e do mercúrio metálico, 
controle das perdas. 

- descarte ordenado .. dos rejeites, recomposição do relevo. ' t 
i 

- ações complementares: revegetação e monitoramento ambiental. dentre 
outras. 

., 

Tal elenco de providências naturalmente comporta variações e complementações, 
em função das áreas escolhidas. Ilustram, de qualquer forma, as possibilidades de ação 
imediata no sentido de orientar e oferecer opções adequadas nas áreas em produção, com 
consequente prevenção de danos desnecessários e melhoria do desempenho operacional 

A abordagem das áreas degradadas, por outro lado. representa uma oportunidade 
valiosa para coleta de parâmetros representativos e desenvolvimento de critérios e 
procedimentos para a sua recuperação. A. remoção do mercúrio e do ouro remanescentes 
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nos rejenos, passo inicial desse processo, é aplicável também na apuração de 
concentrados, conforme relatado anteriormente. 

Observe-se que esta é a única novidade tecnológica dentre todas as ações 
enumeradas, já conhecida porém por técnicos do D~~M. da SEICOl\i/PA e por 
associados da .~\.fOT. Tudo o mais constitui apenas uma mudança de procedimentos, 
visando o uso criterioso do arsenal técnico já disponível nos garimpes da região. Isto 
certamente favorece a concretização das metas traçadas. 

Sabe-se que há grande carência desse tipo de apoio técnico, em garimpos. De fato, 
a simples presença, no garimpo, de um geólogo ou engenheiro disposto a partilhar 
experiências e a colaborar, costuma suscitar solicitações inusitadas, próprias muitas vezes 
da habilitação de um médico, mecânico, assistente social, advogado, agrônomo, ou outra 
profissão. 

Por isso, acredita-se que a intervenção racional no processo produtivo deverá 
oferecer condições bastante propícias para atuação simultânea em outras frentes, segundo 
a abordagem global aqui proposta. Será a ocasião mais favorável à atuação dos 
responsáveis pelas outras metas antes enumeradas, incluindo a melhoria das condições de 
vida e de trabalho e a reorganização do modelo de produção. 
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Propõe-se para isso ampliar a disarssão, de forma a estruturar um programa de 
trabalho abrangente, multidisciplinar, fundado na atuação integrada de todas as instituições 
relacionadas à questão da garimpagem. Esse intercâmbio poderá resultar, a curto prazo, 
em proficuo amadurecimento dos planos ora esboçados, qualificando os agentes 
participantes à atuação coordenada e ao pleno cumprimento das obrigações 
constitucionais do Estado frente ao garimpo. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Alguém já disse que o primeiro ciclo do ouro nos legou o barroco; o segundo, 
porém, apenas barracos e buracos. Mais que um jogo de palavras. a frase evidencia o 
grande passivo ambiental, econômico e social causado pela mecanização desordenada da 
garimpagem, ocorrida em todo o Brasil a partir de 1980, especialmente na Amazônia. 

A disponibilidade de mão-de-obra desassistida, excluída da economia formal, e o 
uso irrestrito de equ_pamentos pesados, combinado a procedimentos ineficazes e danosos 
ao meio .ambiente, tem resultado em expressiva produção de bens minerais valiosos, em 
jazimentos de fácil aproveitamento, para gozo de empresários que se beneficiam do 
distanciamento dos poderes públicos. 

Em troca, só prejuízos: dilapidam-se os recursos minerais, degrada-se o meio 
ambiente, desorganiza-se a economia formal das regiões produtoras. compromete-se a 
qualidade de vida. aniquila-se a saúde e a segurança pública, evadem-se tributos, invadem 
se territórios indígenas e de países vizinhos, e por aí afora. 

Em suma, a garimpagem desordenada é um exemplo perfeito de atividade não 
sustentávet. Apenas o fascínio do ouro pode explicar a tolerância ou mesmo o incentivo ao 
seu exercício por parte do Governo Federal, durante os anos 80. 

Vive-se hoje o declínio do segundo ciclo do ouro. A produção garimpeira cai mas 
os problemas não se extinguem, antes se alastram e se tomam mais complexos. 

Para muitos, a saga de Serra Pelada pode parecer distante no tempo, algo que 
aconteceu em um local remoto e que pouco incomoda. Afinal, os garimpos fazem parte do 
sertão, e em geral só são visíveis na televisão, por causa de algum conflito, algum acidente 
grande, em um documentário ou em alguma novela. A Amazônia também é uma região 
longinguã;)apartada do Brasil oficial. 

\ ... :__. 
A grande maioria da sociedade brasileira. incluindo autoridades e servidores 

públicos, nunca foi a um garimpo. Provavelmente nunca irá. Todavia, a distância que o 
Estado tem mantido da questão, ao longo da história, impõe um alto custo na conta de 
cada habitante do Brasil. das gerações atuais e das futuras. É preciso aliviar essa carga. 

Esta longa exposição abrange um universo peculiar onde parece não haver meio 
termo: tudo é desmedido, extremado, constrastante. A instabilidade é a grande regra. A 
dinâmica é vertiginosa. a variedade enorme. 

Mas tudo pode ser apreendido em um relance, ao se atinar que a garimpagem 
desordenada, tal como vem sendo praticada em todo o Brasil, é uma das mais nefastas 
formas de exploração do homem desde os mais remotos tempos, e portanto não pode ser 
estimll1ada. 
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Quanto às centenas de milhares de brasileiros nela envolvidos e dela dependentes. 
há que se encontrar um meio de melhor aproveitar seu potencial produtivo, considerando 
que o Estado não tem hoje condições de oferecer-lhes formas mais justas de participação 
na riqueza nacional. 

A transformação preconizada. no rumo de um modelo novo, sustentável e 
equitativo, pressupõe a ação governamental com uso pleno e ordenado de toda a sua 
capacitação. apoiada em uma visão clara da questão e dirigida para metas factíveis. 
Confonne já expresso, espera-se que seja possível caminhar para um ordenamento nún.irno / 
da garimpagem no território nacional, evoluindo para uma situação em que a colheita ; 
mineral se tome uma alternativa de trabalho rural, ambientalmente sustentado e expurgado 
de suas atuais mazelas. Apenas assim será possível o gerenciamento ambiental da 
garimpagem. 

Como se viu, o garimpo resulta da coniugação de dois fatores: o potencial mineral 
brasiJciros grande, diversificado e ainda muito desconhecido; e a indigência social e 
econômica de grande parte da população. Enquanto perdurarem estes fortes indutores, 
não se alcançará solução definitiva para os seus problemas . 

Resta, portanto, cuidar do possível, na certeza de que a garimpagem permanecerá 
ativa em muitas áreas e por longo tempo. Reitera-se que a falta de oportunidades, 
sobretudo no meio rural nordestino, impulsiona, à faina garimpeira, a maioria dos 
brasileiros que nela sobrevivem ou abreviam a vida, 
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Por isso finaliza-se com uma convocação, mais que urna proposta. É hora de reunir 
conhecimentos e talentos, investindo-os em um modelo novo, onde a garimpagem, 
praticada em pequena escala e de modo tecnicamente evoluído, por trabalhadores 
assistidos e cooperados, moradores no local com suas famílias, seja uma atividade estável 
e complementar a outras formas sustentadas de aproveitamento dos recursos da terra. 

Isso pode ser iniciado na província aurífera do Tapajós-PA e depois estendido a 
outras regiões da Amazônia e de todo o Brasil, como instrumento de uma política agrária 
voltada para o homem e seu meio ambiente. A possibilidade de uma vida digna, em 
estreito compromisso com o espaço que se habita e com o futuro, representará nesse 
momento uma poderosa garantia para o gerenciamento ambiental da garimpagem. 

'r 
rr· r- \. 
""· ( ·,. 
"'rt 
,., ( 
.{' 

~rl 
. (" .,.· ,· 

130 



\ r: 
J r: A , 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
r> 

1 

r: 
r: 

ANTONIL, A.J. Cultura e opulência do Brasil (por suas drogas e minas). Editora 
ltatiaia/EDUSP. Belo Horizonte. 1982, 31 edição, 239 p. (11 edição 1711 ). 

r: 

r: 
r: e 

r 
ARAUJO NETO, H. de. Poluição causada pelo mercúrio no garimpo de Serra Pelada - 

PA ln: HACON, S. et aJ. (org.), Riscos e consequências do uso de mercúrio. 
FCNEP/IBAMA/Mínistério da Saúde/CNP(b Rio de Janeiro, 1990, p.263-267. 

r· { 

BARROS, J.G.C. Gênese e Estratégias Exploratórias para Aluviões Auríferos: Modelo 
Tapajós - Parauari, Amazonas. Decanato de Extensão UnB/CNPq, Brasília, 1983, 
52p. 

r: 

r 
r e 
r ( 
r- ( 

BARROS, J.G.C. Amazônia Legal. Ouro. Perspectivas para o Século XXl Decanato de 
Extensão UnB, IBRALWUSAGAUDNPAf. Brasília, 1989, 18 p. 

(" 

~;-- 1 BARROS, J.G.C. Utilização de mercúrio em Garimpes. UnB/Secretaria de Saúde. 
:~ Brasília, 1988, Sp . .. :..;-.-. r 
r: ( BARROS, J.G.C. "Garimpos"of Gold in the Brazílian Amazon: Socio-Economic and 

Environrnental lmpacts. Academia de Ciências da URSS. Alma Ata, Kazakistão, 
1991, 15 p. . 

(. 

-V 
,,; 
-~ .•.•.. =r: 
~,- 

BARROS, J.G.C., VASCONCELOS, F.M. & RIECHL, JR. Esmeraldas e Berilos Verdes 
da Mina das Caiados. Fazenda das Lages, Itaberaí, Estado de Goiás. Anais do 
XXXVI Cong. Bras. Geologia, 3:1403 - 1413, Natal, 1991. 

(- . -r: 
" ·~.;,.- t. 
1· 
-:..:-- 

BARROS~ J.G.C. & ADUSUMILL~ B. R EmeraJd Deposits in Archean Greenstone 
Belts, Goiás, Bra.zil: Geological Framework and Exploration GuideJínes - 
Proceedings of the Eighth Quadrenníal IAGOD Symposium - 719-725. Stuttgart, 
Gennany, I 993. 

( . •:..;--. \. 

-~ BAX~ M. Garimpeiros de Poxoréo: mineradores de pequena escala de diamantes e 
seu meio ambiente no Brasil. 5/ed., Brasília, 1988, 30Jp. 

BERTRAN, P. Uma introdução à história econômica do Centro-Oeste do Brasil. Editora 
UCG/CODEPLAN, Brasília, 1988, 140p. 

131 



BERTRA.'l, P. Desastres ambientais na Capitania de Goiás. Ciência Hoje, 12(70), Fev. 
1991, p.40-48. 

r: 

r: 
BRANCHES. F. Observações clinicas da contaminação mercurial no vale do rio Tapajós. 

Ih: MATHJS, A. & REHAAG, R. (org.), Consequências da garimpagem no âmbito 
social e ambiental da Amazônia. Buntstift/F ASE/Katalyse, Belém, 1993, p. 5 7-60. 

( 
r-: 
r BROWN, N.J. Mercury pollution with speciflc reference to the Amazon Basin. Imperial 

College of Science, Technology and Medicine. Unpublished report, London, 1990, 
103p. 

. - , 

(. 
r-- . 

' r> 
. r ,· 

(" 
r--1 

( 

(' 

r: ( 

BRÜSEKE, F.J. Mineração, ouro e a caotízação de uma região. ln: ~fATfDS, A. & 
REHAAG, R. (org.). Consequências da garimpagem no âmbito soda) e ambiental 
da Amazônia. Buntstift/FASE/Katalyse, Belém, 1993, p.21-26. 

r: 

C~ V. de M. Garimpos de ouro: principais problemas de saúde e dificuldades para 
o desenvolvimento de estudos epidemiológicos. ln: tviATHIS, A & REHAAG, R. 
(org.). Consequências da garimpagem no âmbito social e ambiental da Amazônia. 
Buntstift/FASEIKatalyse. Belém, 1993~ p.38-47. 

( r-: 
f r---- . 

·,. ( 

1 r . 

CÂM~ V. de M. & COUTO, R.C. de S. Processo de trabalho em garimpes de ouro e 
riscos para a saúde. Série Vigilância 12 - Mercúrio em garimpos de ouro. Câmara 
V. de M. ( ed.) Metepec, Edo De México; ECO/O PS, 1992. 

. ,;. { 

r: 
y-i 
·r 
· . .--.. 
r 
,r- 

,- l 
·r 
r: 
r: l 

...-- ( 

CÂMARA, V. de M. & COREY, G. Epidemiologia e meio ambiente - o caso dos 
garimpos de ouro no Brasil. Metepec, Edo De México; ECO/OPS, 1992. 

CETEM - Estudo dos Impactos Ambientais decorrentes do Extrativismo. Mineral e 
Poluição Mercurial no Tapajós. Pré-Diagnóstico. Rio de Janeiro. 1994, 218 p. 

CHAVES, A.P. & ALBUQUERQUE. G.S. Garimpo na Amazônia - um problema que 
pode ter solução. Brasil Mineral n2 18, 1994, p.48-51. 

r: 
CTh-iA (Comissão lntenninisterial para a Preparação da Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento) - Subsídios técnicos para elaboração do 
relatório nacional do Brasil para a CNmiAD - Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (versão preliminar). CWA, Brasília, 
1991, 172 p. 

r: \ 
·, l 
r:' (. 

<: (_ 
,,.:.·~- ( 
.; (_ ••.... 
,r1~<... 
5rt,,L 
'v-(· ( .. .. •.. ' -· 
.'P.(J 

132 



!r 

r- 

r- CIMA • O Desafio do Desenvolvimento Sustentável. Relatório do Brasil para a 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Brasília, 
1991 • 204 p. 

r: 
r: 
r: 
r: COUTO, llC. de S. Condições de saúde nos garimpes de ouro da Amazônia. ln: 

HACON, S. et ai. (org.). Riscos e consequências do uso de mercúrio, 
FJNEP/IBAMNMinistério da Saúde/CNPq, Rio de Janeiro, 1990, p.54-69 . 

. rr . 

. ·rr 

;--- r': 
r-,, 

D'IT~ P.A & D'ITRI, F.M. Mercury contarnination; a human tradedy, John Wiley & 
Sons, New York, 1977. 

r, 
DOUROJEANNI. M.J. & PÁDUA. M.T.J. Garimpo. ln: Ecologia no Brasil: mitos e 

rea6dades. Gráfica m, Rio de Janeiro, 1992, p.98-119. 
r, 

r ; 
DNPM. Apuração de concentrados de dragas do rio Madeira com uso de placas 

mercurizadas - Relatório de Acompanhamento - DNP~ Porto Velho, 1990, 14p., 
interno . 

.,,,. , . 
•.•.. r. 
r--.~. 
r: 
' I ' !?'-- 
r, 
.\ •... 'r 

DNPM Projeto Monitoramento ambiental das áreas garimpadas na Amazônia brasileira. 
DNPM, Termo de referência, Brasília, 1991, 67p., interno. 

DNPM Estudo dos impactos ambientais na reserva garimpeira do Tapajós - Estado do 
Pari: Plano integrado de proteção ambiental. DNPM, Série Tecnologia Mineral nt. 
2, Brasília, 1992, 228p. 

'~. ,, 

-,,...... 
I 

DNPM Levantamento nacional dos garimpeiros: reJatório analítico. D1'c'PM. Série 
Tecnologia Mineral rf 45, Brasilia, 1993, 90p. 

' !f- 
' ' ' ,· ·-" / 

' 

DNPM Ações de governo para apoio e controle da garimpagem no Brasil. DNPM, 
Termo de referência (Pversão: maio de 1994), Brasília, 1994, 12p., interno 

.J- 
~ 
~ 

I 'f.-, 

~- ' ('' 
f"'· ; 
?t r 
~ 

· ESCHWEGE, W.L. von. Pluto Brasiliensis. EDUSP/Livraria Itatiaia Editora, Belo 
Horizonte. 1979, l1vol.. 222p. (11edição G. Reiner, Berlin, 1833). 

F ARID, L.H. Controf e da emissão e recuperação de mercúrio em rejeitos de garimpos: 
uma experiência do Projeto Poconé. CNPq/CETE~ FOREST 90, Manaus, 1990. 

:,;,>-- - 
' .,,,..... - 

. I 
.'..;-'-_ - 
~ ~' , ,,-',. - ,- 
·A· 

·: ,,,-. 
'Í'- ~ 

133 

. '. ~,. ' 
:~~ 
' , 

- ·.1 '• 
o/'""' •• 



r: 

r: FAR[D, L.H. et ai. Preliminary diagnosis of the environmental impact caused by gold 
prospecting in Alta Floresta/MT: a case study. CNPq/CETEM. Série Tecnologia 
Ambiental, 2. Rio de Janeiro, 1992, 1 SSp. r: 

FERREIRA, A.R. Viagem filosófica ao Rio Negro. CNPq/MPEG, Belém, 1983, 77Sp. ( 11 
edição 1883). 

r 
r .. 

FERREIRA. R.C.H. & APPEL, L.E. Fontes e usos de mercúrio no Brasil. 
CNPq/CETE~ Série estudos e documentos, 13, Rio de Janeiro, 1991, 21 edição, 
32p. 

r=: 

r=, 
GALEANO, E. As caras e as máscaras, Ed"rtora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1985, 

368p. 

(, 
GALLUS, 8. O mercado internacional de mercúrio. ln: MA TIIlS, A. & REHAAG, R. 

(org.). Consequências da garimpagem no âmbito social e ambiental na Amazônia. 
Buntstift/F ASE/Katalyse, Belém, 1993, p. 95-98. 

-r: 
·r, GARDA, E.C. (ed.). Atlas do meio ambiente do Brasil. EMBRAP NSPI e Editora Terra 

Viva, Brasília, 1994, J 30p. 
í· 

-r: 
• 

•( 
( 

ir: 

GODINHO, V.M. L'éconornie de I'empire portugais aux XV' et xvr siêcles, Paris, 
1969, in MELLO & SOUZA (1982), cit. 

- 
' .,- 
1 

·.r 
\ -r: 
( 

GOLDTECH/GEOS. Projeto Cavalcante: relatório da operação-piloto de processamento 
de rejeitos auríferos contaminados com mercúrio existentes na mina Buraco do 
Ouro em Cavalcante-GO, utilizando tecnologia GOLDTECH. Apresentado ao 
DNPM, Brasília, 1992, Jp., restrito. 

( 
'f 

\rl 
, l .r: 
. ( ~r- ·- 

GONÇALVES, A. Saúde, garimpagem e mercúrio entre os Kayapó-Gorotire. ln: 
:MATEUS, A & REHMG, R. (org.), Consequências da garimpagem no âmbito 
social e ambiental na Amazônia. Buntstift/FASE/Katalyse, Belém, 1993, p. 61-63. 

- 1 
,'( 
• 1 .r-: 
.lr' 
';,.Í' t. 
.r: t. 
,L 

GOODLAl\1D, R.JA Environmental sustainability in economic development - with 
emphasis on Amazonia. World Bank, Biology departament and the Graduate 
student's Committee. on human values, Washington, 1988, 22p . 

134 

' .•r - 
( ·.r- ~ ... ( 

1·.r.- 
: ~ ( 
' ( - 

( ./.. - " / 

•,.-L. . 
;./ .• 



í 

r: 
HANAI, M. Mineração industrial. garimpes de ouro e meio ambiente no Brasil. ln: 

Impactos ambientais • mineração e metalurgia. MER.""1/SPRU. NAMAIUSP e 
CETEl\1, Rio de Janeiro, 1993. p. 175-244. r: 

r: 
.. ,- .. lBGM. O setor de gemas e metais preciosos no Brasil. IBGM Th.'FOR.i\1A (Janeiro, 

Fevereiro, março - 1994), p. 6-7 . 

.. ,( . .. 
.-~ 

,-. 
r\ 

LACERDA, L.D. & SALOMONS, W. Mercúrio na Amazônia: uma bomba relógio 
quimica 1 CNPq/CETEM, Série Tecnologia Ambiental, 3, Rio de Janeiro, 1992, 
78p. 

-~ 
r ·r• 

-,,-( 

rf 
rr 
r( 
r( 

L~'DNE~ L. Environmental aspects of the mineral sector especialty garimpo mining in 
Brazil. Swedish Projects Inc., Washington. 1992, 58p. 

LESTRA, AD. & NARDI, J.I.S. O ouro na Amazônia oriental: o mito e a realidade. 
Grafisa, Belé~ 1982. 

r=, 

:MAC~fiLLAN, J.G. Ouro e Agricultura. CIENCIA HOJE, vol.15, n2 88, p, 9-11, março, 
1993. 

rf 
~t· ~ 
r( 

-r-1 
....•. v, 
·" .,r- t 

MALLAS, J. & BENEDICTO, N. Mereury and goJd mining in the Brazilian Arnazon. 
Ambio 15, 1986, p. 248-249, in LANDNER {1992). cit. 

. , ,. r 

MALM., O. A poluição por mercúrio, uso de equipamentos antipoluentes, e uma avaliação 
da contaminação em áreas de garimpo de ouro na Amazônia. ln: MA nns, A. & 
REHAAG, Belém, 1993, p. 113-130 . 

,1 
·rl. 

.. . r( 

r: l 
r l. 
'r: (_ 
'f (_ 

r(_ 

·.r(._ 

·:;- (. 
r: (._ 
.r (. 

. '(. 
: r(. 
·_;- (.., 
;- ,(; 
ir L• 
:.r· 

MARTINS. A.L. Breve história dos garimpos de ouro no Brasil. ln: Rocha, O.A. (org.). 
Em busca do ouro: garimpas e garimpeiros no Brasil. CONAGE e Editora Marco 
Zero, Rio de Janeiro, 1984, p. 177·215 . 

MELLO e SOUZA, L. Os desclassificados do ouro: a pobreza mineira no século XVDI. 
Graal, Rio de Janeiro, 1982, 2379. 

MELO, AE.M.F et ai. Agenda 21: curso de gestão ambiental II. FUNCEP/IBAMA, 
Brasília, 1992. 

13S 



. r: 
•,..:-. 

\ !~ 

r: 
r: 
r 

MFG. Garimpo mining environmental protection project - Brazil. MFG. Draft proposal to 
SwedeCorp, 1992, 6p., interno. 

.,. NEISSE~ W. E. Prohlems associated with the use of mercury by small - scale gold 
miners in developing countries, McGill University, Montreal, 1993, 104p., 
unpublished Master dissertation. 

. ,,- . OMS (Organisation Mondiale de la Santé). La situacion du paJudisme dans le monde en 
1989. Releve Epídemiologíque Hebdomanaire, 23, in CÂMARA (1993), cit. ,.,-: 

' - P AES LEME, P. T.A Noticias das minas de São Paulo e dos sertões da mesma Capitania. 
Ed. Itatiaia/EDUSP, Belo Horizonte, 1980, 239p. (11 edição Instituto Histórico 
Brasileiro, Rio de Janeiro, 1902). 

r· 

·,-. PFEIFFER, W.C. & LACERDA, L.D. Mercury inputs into the Amazon Region, Brazil. 
Envirorun. Technol. Letter 9, 1988, p. 32S-330. r 

:.;:,-. . 
·r- PINTO, 1.A Implicações sócio-ecológicas da mineração e da garimpagem na Amazônia 

(Estado do Pará). UFPa/Núcleo de altos estudos amazônicos, Belém, 1990, 118 p., 
monografia inédita. 

O 
~ 
~: 

PORTELA, I.C. de M.H. de M. Repercussões ambientais em garimpo estável de ouro: um 
estudo de caso. CNPq/CETEM, Série estudos e documentos, JS, Rio de Janeiro, 
1991, 34p. 

1, 

PRIESTER, M. Tecnologia de meio ambiente para a mini-mineração e sua difusão: a 
experiência de um projeto GTZ para evitar emissões de mercúrio na mineração 
primária de ouro no sul da Colômbia ln: MATiilS, A. e REHAAG, R (org.). 
Consequências da garimpagem no âmbito social e ambiental na Amazônia. 
Buntstift/FASE/Katalyse, Belém, 1993, p. 102-112. 

~ . .,.-.. •. 
PRIETO, C. A mineração e o Novo Mundo. Cultríx, São paulo, 1976, 225p. 

V--~ 

PRORORAIMA. Programa para a demarcação/recuperação das áreas indígenas e apoio ao 
desenvolvimento harmônico do Estado de Roraima. PROROR.AIMA., Termo de 
referência (documento preliminar), Brasília, 1993, 12p.ª interno. 

...• , 
''- 

136 

~;,..., -· ' .. '. ,r r . ~· 
(~ ~ -· 0· •... 
;,,.~ 



t r: 

r: 
r 

r 
r: 
r: 

QUIIANO, A. Estrutura urbana e marginalidade sociaJ. ln: PEREIRA, E. (ori.). 
Populações Marginais. Livraria Duas Cidades, São Paulo, 1978, in SALOMAO 
( 1984), cit. 

r-· SALOMÃO, E.P. Garimpos do Tapajós: uma anáJise da morfologia e da dinâmica de 
produção. Ciência da Terra, v. 1 (l), 1981, p. 38-45. r. 

"í 

r> SALOMÃO, E.P. A força do garimpo. Rev. Bras. Tecnol., Brasília, v. 13 (2), 1982, p. 13. 

SALOMÃO, E.P. O oficio e a condição de garimpar. ln: R~ O.A. (org.). Em busca 
do ouro: garimpos e garimpeiros no Brasil. CONAGE e Editora Marco Zero, Rio 
de Janeiro, 1984, p. 35-86. 

r SALOMÃO, E.P. & VEIGA, A.T.C. Projeto Patrocínio, Relatório de Pesquisa (11 etapa). 
J.C. de Araujo & Cia para o DNPM, Brasílía, 1981, restrito. 

' =r: 
-r: 
·. 1'- 

SALOMÃO, E.P. & VEIGA, AT.C. Pesquisa e lavra de aluviões. IB~ curso, Belo 
Horizonte, 1989, 7 4 p. 

<r: 

. ,· ~. · .. .,,- 

SANTOS, J.F. Memórias do Distrito Diamantino. Ed. Vozes, Petrópolis, 1978 (11 edição 
1868, Tipografia Americana, Rio de Janeiro) . 

... , 
~. 

S.C.G. & G. (SIGEM, COOPEGARJ, GOLDTECH & GEOS). Avaliação conjunta da 
operação de processamento controlado de rejeitos de amaJgamação realizada em 
Porto Finne-MG. Relatório apresentado ao DNPM, Porto Firme, 1994, Sp., 
restrito. 

SCHMALTZ, W.H. & LIMA JÚNIOR, E.A Garimpos de cassiterita da região centro 
leste de Goiás. ln: SCHMALTZ & GU™ARÃES (org.), Garimpos do Brasil. 
DNPM, Avulso n2 5, Brasília, l 983, p, 25-48. 

~ 
•.·. 1 
:-'"r .. 

SILVA, AP. da. As diversas formas de garimpo de ouro, suas emissões de mercúrio e 
mecanismos de dispersão nos diversos compartimentos ambientais. In: MA TIIlS, 
A & REHAAG. R. ( org.), Consequências da garimpagem no âmbito social e 
ambiental da Amazônia. Buntstift/F ASE/Kat.alyse, Belém, 1993, p. 48-56. 

r:» ' · .• :/.r. 

'%~ 137 
. " . . __ y-.: 
. - l. ~,.,,, 
.. .:-·' ' .-( ., 
- l _,,;,-. 

~-' 
o-. 



{· 

r. 
r>. 

r: 

r>. 

' r: 

. 
-r- "". 

•. 
'r: ·C-·. 

'· r.!· 1 ••. 

r: ç:, 
r ,- 
,,.- ~- 

( 
r, 

' 
r: ,· 

..;- ' 
.~ l""" 
r 

:~. ! 
:~ r 
-~ ( 

-~ f 
C<, ( 
o/"' 
-~ f 
,"."&.· ( r 
-r: ( 
~( 
ç ( 

y-- 

.~ '. ( ·r ·- ( ,:,,:.,... 

.,,.._ ( 

~( 
{." ' v- 
,r (_ 
J"' . 

G>-- ( ' 
(0- l. 
:;,.. l 

. .?· l. 
: ;..._ C· 
·:;..C 
'.·-' r , .v-.V 
(/·.C· 
çt._ e. 
e- ~ 

ti'- ~ ---:.-..0:.':.. ~ - ··-. --· 

SILVA, A.R.B. da Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração (do Pará· Garimpagem 
como meta de política do Estado). ln: MATI-ílS, A. & REEHAG, R (org.). 
Belém, 1993, p. 179-181. 

SILVA. L.A. & UNS, F .A.F. Processamento de minérios de ouro, 21 fase. 
C:NPq/CETEM, Rio de Janeiro, 1986 . 

Slí. V A, C.E.F. da & P ARDI, M.L.F. A pesquisa arqueológica na Casa de Fundição de 
Ouro de Goiás, 00. Dédalo, São Paulo, publ. avulsa 1, 1989, p. 238-261. 

SOUZA, V J'. Decontamination of goJd tield tailings containing mercury using the 
eletrooxidation process. Mineração e Metalurgia~ 518, Rio de Janeiro, 1991, p. 
40-50. 

SOUZA, V.P. de & LINS, F.A.F. Recuperação do ouro por amaJgamação e cianetação: 
problemas ambientais e possíveis alternativas. CNPq/CETEM, Série Tecnologia 
Ambiental n2 44, Rio de Janeiro, 1989, 26p. 

STOPFORD. W. Industrial exposure to mercury. ln: NIAGRU, J.O. (ed.), The 
biogeochemisty of mercury in the environment, Elsevier/North Hotand Biomedical 
Press, Amsterdam, 1979, p. 376-392. 

TETRON Mineração Ltda. Avaliação do potencial aurífero da área DNPM 866.126/83. 
TETRON, Vársea Grande, 1989, 26 p., anexos, rei. interno. 

UNDESD (United Nations Department of Economic and Social Development), The 
Harare guidelines on small/meãrum scale mining. lnterregional Seminar on 
guidelines for the DereJopment of Small/Medium Scate Mining, annexes 4-6, New 
York, J 993, 6p. 

VECCHJA TO, AB. & BORGES, C.A. Ação garimpeira e a degradação ambiental na 
cidade de Cuiabá-MT. Simp.Geol. Centro-Oeste, 3, Cuiabá, 1991. SBG, Cuiabá, 
1991, p. 92-98 . 

VEIGA, A.T.C. Significado paleo-ambiental e econômico dos aluviões auríferos e 
estanííeros da Amazônia UnB/IG, tese de mestrado n2 62, Brasília, J 990, 111 p., 
inédita. 

138 



r>: 
r: 
r. 
r: VElG~ A.T.C.~ BRAIT Fll.HO, L. & OLIVEI~ C.A. Geologia da província aurífera 

do Cassiporé, Amapá. ln: Simp. Geol. da Amazônia, 2, Belém, 1985, v.J, p. 135- 
146. 

,. 
r: 

,-.: VEIGA, A.T.C. & BARROS, J.G do C. Genetic - exploratory model of alluvial gold of 
the BraziJian Amazon. ln: ORSTOMIUNIDO, 111 Intemational Symposium on 
Alluvial Gold Placers, ORSTOM, La P~ 1991. 

r .. 
,.- ' ~ VEIGA, M. M. et ai. Poconé: um campo de estudos do impacto ambiental do garimpo. 

CNPq/CETE~ Série Tecnologia Ambiental, 1, Rio de Janeiro, 1991, 21 edição 
revisada, l 13p. 

r. 
r,.. 
r': .• 
r .. 
r: 
' 

VEIGA, M.M.; MEECH, J.A. & ONATE, N. Deforestation: a major source of mercury 
pollutlon in the Amazon. Paper submitted to Nature, London, Dec. 1993, 3p. 

-r: 
r: 
r: . , 

VIEIRA COUTO, I. Memória sobre as minas da Capitania de Minas Gerais (suas 
descripções, ensaios e domicilio próprio, ... , escripta em 1801). Ed. Eduardo e 
Henrique Laemment, Rio de Janeiro, 1842, 159 p. 

·r· 
r· ( 

' -- .•. :r- VILL~ P. Oro y moneda en la Historia (1450 - 1920). Ariel, Barcelona, 1969, in 
Martins (1984), cit, 

WOOD, J.M. Microbíologlcaí strategies in resistance to metal ion toxicity. ln: SIGEL, K 
(ecl.) Metal ions in biologicat sistems, vol.Iê, Marcel Decker Inc., New York, 
1984~ in BROWN (1990), cit. 

:p- 
1;- . 
' ""' 'Í , :r- , .r .. 

;---- . . r-- 
• 'y.., 

. , . 
r.J 

,· 
-r: ·' 
'·')" .r: 
,. • 1 ·:r _., 
r V- . .= 

:r-- - -.; ·' 

)39 



PROBLEMÁTICA INERENTE À GARIMPAGEM NO BRASIL 

. . 
l 
1 
1 

i 
t 

1 

' 1 . ; RAIZIS ),, 
1 HISTÓRICAS 

' l 

MODELO 
SÓCIO-ECONÔMICO 
EXCLUDENTE 

-CRISES SUCESSIVAS 
-DESIGUALDADES CRESCENTES 
_RECESSÃO PROLONGADA 
..FALTA. DE OPOR.Ttn~mADE 
-DE TRABALHO 

DILA.PIDACÃO DO PATRIMÔNIC 
MINERAL 

DtsCAMmos FISCAIS 

CONFLITOS COM A MINERAÇÃ 
FORl\L\L 

LEIS INEXEQUÍVEIS 
ESPAÇOS TERRITORIAIS DISPONÍVEIS 
O:\llSSÃO DO ESTADO 
DESPREPARO SÓCIO-CULTURAL 
CARÊNCIA TECNOLÓGICA E t.tE.TODOLÓGICA 
AÇ.'.\O VELA.DA DO EMPRESARIADO 
E DE SEGMENTOS INDUSTRIAIS 

1 IMPACTOS AMBIENTAIS l ~ARIMPOS L 
----~DESORDENADOS r·. BAIXA QUALIDADE DE VIDA 

1 

l 

CRll\llNALIDAD[ 

IMPACTOS SÓCIO - CULTURAIS 

INC:DENTES D1PL0:\1Á TICOS 

~ 

. POTENCIAL ~Jl~ERAL ---l BENS )IINERAIS \.ALIOSOS DE FACIL ! Dl\'ERSIFlCADO ~ 1 APRO\"ElTAMENTO . ,----------! 
PRESSÕF.S ~ACIONAIS 1: 
INTERNACIONAIS 

- - ~ ·- - - 



DIRETRIZES PAR.\ O GERE~CIAI\IENTO A~IBIE~TAL DA 
GARI,IPAGEi\l NO BRASIL 

1 
1 
1 . ! .. 

DL.\GNÓSTICO DAS ATIVIDADES ALINHAl\~ENTO DAS A('ÕES REFORÇO ESTRUTURAL DOS D1SP0N1BILID..\~E DE 
TÉCNICAS E METODOS CARII\IPEIRAS E DOS DOS ORGAOS CO\"ERNAMENTAIS ORCAN1Sl\10S ENVOLVIDOS l~IPACTOS A!\fBIENTAIS 

1 1 1 1 

POLÍTICO : ESTABILIDADE 

ESTUDO DE CE~ÁRIOS SÓCIO-ECONÔMICO : OPORTUNIDADES 

JURÍDICO : LEIS EXEQUÍVEIS 

.. 
AMPLO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

GARIMPEIROS J EMPRESÁRIOS I TÉCNICOS I COMUNIDADE 

J J ~ .J 
SIMPLIFJÇAÇÓES CARACTERIZAÇÃO DE AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE EXPERIÊ"'CIAS BUROCRA TICAS GARIMPO I GARIMPEIRO MONITORAMENTO " PIOSEJRAS E POSITIVAS ENQUADRAMENTO LEGAL FISCALIZAÇÃO E PUNIÇÃO 

l - 1 
1 • 1 1 • ó t. 

- ~ RECUPER.\CÃO DE ÁREAS DEGRADADAS J 1 PROJETOS MINERO-ECOL GICOS 1 

] _J 

1 COMPATIBILIZAÇÃO DA GARIMPAGEM COM A PROTEÇÃO AMBIENTAL 1• 

I Y/ 

• 1 
' ; . 


