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RESUMO

No presente ensaio, se pretende analisar como a introdu~ao das maquinas

na lavra manual acarretou modifica~oes no processo de trabalho 110S garimpos do

Vale do rio Tapaj6s.

Uma breve analise da legisla~io permite compreender a sua carimcia quando

se pretende definir enquanto categoria os trabalhadores envolvidos no extrativismo

mineral. Sem essa defini~ao legal toma-se dificil pensar em organizar

economicamente uma categoria que esta socialmente desorganizada.

Partindo de que as rela~oes sociais e de produ~ao nos garimpos possuem

um carater imobilizador, procura-se apontar contextos hist6ricos em que a fo~a de

trabalho esteve submetida a mecanismos coercitivos que afetaram sua mobilidade

pessoa.l.

Para a compreensao do contexto em que sltuam-se os atuais garimpos do

Tapaj6s, utiliza~e 0 Modelo elaborado por Elmer Prata Salomao para os garimpos

tapajonicos.

Aos moldes de um estudo de caso, destaca-se as medidas adotados por um

proprietario de garimpo para «administrar a producao.»

E por ultimo, os danos que a garimpagem semi-mecanizada causam ao meio

ambiente, enfatizando a polui~ao por mercuno,
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INTRODUCAo

A Amazonia desde da epoca da conquista tem se caracterizado por ser uma

regilo provedora de recursos para exportaclo, traduzldo ainda hoje, pelo

extrativismo. Da ColOnia ate as primeiras decadas do Seculo XX, os principais

produtos extraldos foram os produtos da Floresta, as chamadas «drogas do sertlo»:

salsaparilha(Smilaz), canela(Cinnamomun zeylanicum), quina(Cinchona ledgeriana),

cacautTheoboma cacao), etc... Mais tarde, a coleta da borracha predominou sobre

os demais produtos, e teve sua fase de expanslo no perlodo compreendido entre

184Q-1910.(Santos,1980;13). Com 0 decUnio na produclo da borracha, outros

recursos naturais passaram a ser extraldos e particularmente, a partir da decada de

50, 0 extrativismo mineral (ouro, cassiterita e pedras preciosas) se desenvolveu e

transformou-se na base econOmica de alguns centros regionais. Naquela epoca, a

atividade extrativa mineral era estritamente manual, envoMa um pequeno narnere de

pessoas e utilizava apenas equipamentos rudimentares como pas, picaretas e

peolas. A maioria dos extratores de aura no Vale do rio Tapaj6s eram mlgrantes

nordestinos deslocados da coleta da borracha.

Ressalta-se que os metodos e equipamentos utilizados nos primeiros tempos

nlo conduziam adanos ambientais significatives. A area lavrada era pequena e como

o aura se encontrava nas camadas superficiais dos aluviOes, os rejeitos eram mais

facilmente assimilados pelo meio.

Desde sua descoberta em 1958 ate a metade da decada de 70, os garimpos

de aura do Vale do rio Tapaj6s. se desenvolveram amargem de qualquer intervenclo

direta do Govemo Federal, apesar dos pianos para a ocupaclo da Amazonia terem

iniciado ainda na Constituinte de 1946. 0 Artigo no 199 da referida Carta
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Constitucional criava 0 Plano de Valoriza~lo EconOmica da AmazOnia, sancionado em

1953 pelo entlo presidente Getulio Vargas, atraves da Lei."o 1806. Com este Plano,

estava-se dando 0 primeiro passo de importAncia na implementa~lo de uma poUtica

de desenvoMmento e integra~lo para a AmazOnia.(Cardoso & Muller, 1977;111).

Nas decadas seguintes, novos pianos eram postos em pratica. Em 1966, a

Opera~lo AmazOnia concedia incentivos fiscais ainiciativa privada. Em 1970, 0 PIN 

Plano de Integra~lo Nacional destinava significativos recursos para obras de

infrestrutllra, no sentido de favorecer 0 mais rapidamente posslvel, a ocupa~lo dos

espacos amazOnicos. A abertura de estradas era tida como 0 melhor caminho para

acelerar esta ocupa~lo e suas margens, seriam utilizadas para assentar cerca de

100 mil famllias. Com estas poUticas, 0 Govemo Brasileiro procurava minimizar

algumas de suas preccepacees com rela~lo a AmazOnia: incorporava territ6rios,

defendia fronteiras e preservava os recursos naturais. E com a coloniZa~lo nas

margens das estradas, esperava solucionaros problemas fundiarios do Nordeste.

As poUticas para a Amazonia em quase nada afetaram os primeiros anos da

atividade de garimpagem no Vale do rio Tapaj6s, que se desenvoMa sem aparatos

legais e completamente desconhecida da maior parte da popula~lo brasileira.

No entanto, ainda nos primeiros anos da decada de 70, 0 modelo de

desenvoMmento imposto a Amazonia demonstrava sua ineficacia, com serias

consequ&ncias. Centre estas, destaca-se: a concentra~lo de terras se refietindo no

surgimento de inumeros conflitos fundiarios; os projetos agropecuarios transformando

grandes areas de florestas em pastagens; a mlo-de-obra minimamente aproveitada

e os projetos de coloniza~lo, incapazes para atender os milhares de migrantes que

chegavam a todo instante.

2



Todo este contexte, gerou uma popula~lo lIutuante composta por pequenos

prcpnetancs expuisos de suas parcelas. migrantes nlo assentados e mlo-d&-obra

nlo aproveitada ou deslocada de projetos agropecuarios. Na segunda metade da

decada de 70. esta popula~lo iniclou uma grande corrida aos garimpos do Vale do

Tapaj6s, agora com 0 acesso facilitado pelas estradas. Naquele instante. 0 garimpo

se apresentava como a melhoraltemativa para garantir suas necessidadesbaslcas.

o aproveitamento dessa for~a de trabalho nos garimpos do Vale do Tapaj6s

s6 se tomou posslvel com a chegada de pequenos empresanes oriundos do Centro

Sui do pals. Com capital suficiente para adquirir terras e instrumentos de trabalhos

mais eficientes na recupera~lo do ouro, estes senhores passaram a ser os novos

donos de gar1mpo.

Com a introdu~lo de novas tecnlcas. os metodcs de traba.lho foram

readaptados e as rela~6es socials de produ~lo anteriormente estabelecidas.

sofreram modifica~Oes.

Atualmente com a galimpagem semi-mecanizada. «as normas» que regem as

rela~6es de produ~lo slo impostas pelos donos de garlmpo e por vezes,

refor~ados por metodos truculentos. incluindo, a vigiiAncia armada.

Os 6rglos de Seguran~a do Estado estlo ausentes na maioria dos garimpos.

mas, se presentes, atuam quase sempre em conformidade com as recomenda~6es

de seus propnetanos. Assim, pode-se afirmar que os garimpos slo territ6rios em

que 0 poder se encontra centralizado na figura do dono. Este indivlduo em

determinados garimpos e 0 (mico comprador de toda a produ~lo de aura local e

controla as entradas e saldas do garimpo. ate porque, quase sempre e propnetario
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do aviao. Ele tameem detern 0 controle da casa comercial com produtos basicos, da

maquinaria, enfim, de todos os insumos utilizados nos processos de lavra, inclusive, 0

combustlvel. A1em do controle da produCao e comercializacao nos garimpos, os

donos de garimpos ainda exercitam diversos mecanismos de controle da mao-de

obra. A extensa jomada de trabalho, as condic6es nas quais esta se desenvotve e a

exposiCao constante a diversos agravos a saude se associam para completar urn

quadro preocupante que envolve milhares de trabalhadores.

Os aspectos acima mencionados, renetem brevemente como se organiza a

«sociedade garimpeira» com 0 desenvoMmento da garimpagem sem~mecanizada,

que alern modificar as relac6es sociais de produCao pre-estabelecidas, tambem

implicou em serias e talvez irreverslveis agressaes ao meio ambiente. Com a

utilizacao das maquinas, a area lavrada aumentou conslderavelmente, gerando

imensa quantidade de rejeitos que sao lancados diariamente na rede de drenagens.

Ressalta-se a emissao do mercurio metlilico utilizado em grande escala no

beneficiamento do ouro.

Os danos ambientais e os agravos a saude da populaCao diretamente

envoMda na garimpagem tern sido objeto de vanes estudos, que apontam 0 Vale do

Tapaj6s com nlveis de qualidade ambiental comprometidos. Alguns estudos relatam

que determinadas especies de pescado estariam apresentando teores significativos

de mercurio.(Padberg,1989; Rodrigues et alli,1994; Malm,1992).

No presente ensaio, se pretende analisar os novos processos de trabalho e os

conseguentes efeitos negativos ao meio que os garimpos do Vale do Tapaj6s foram

objeto a partir dos primeiros anos da decada de 80, quando as mliquinas

sl.lbstituiram em parte, as tecnicas manuais.
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As nossas considera~Oes presentes se baseiam inicialmente em consulta e

analise de fontes de refer6ncias basicas constantes da literatura produzida nos

ultimos anos sobre a regilo. Os dados primaries foram construfdos a partir de

investiga~lo de campo realizada no perlodo de 1991/1993 em distintas areas onde

se desenvolve a atividade de garimpagem, mas, para efeito deste ensaio, optou-se

por urn detenninado garimpo, aos moldes de urn estudo de caso. A coleta de dados

foi realizada ap6s urn perfodo de convlvio com detenninados atores sociais

diretamente envoMdos. Para tanto, utilizou-se a observa~Ao direta, as conversas

informais e entrevistas com os trabalhadores de garimpo, denominados de peoes,

donos de garlmpo, gerentes, cozlnhelras, etc... A jomada de trabalho teve

acompanhamento diario, enquanto que com as entrevistas, procurou-se reconstruir a

origem, 0 motivo do deslocamento, importAncia do garimpo como meio de

sobrevivancia e as nonnas que submetem os trabalhadores nos garimpos.

Estas tecnlcas de investiga~lo slo as mais apropriadas no uniiverso do

garimpos porque peern a mostra ao longo da investiga~lo, as diferen~as entre os

sistemas de representacao ou as regras que organizam a percepcao do mundo dos

trabalhadores no garimpo e as suas pratlcas efetivas no processo produtivo e na vida

cotidiana. Nem sempre a atividade concreta dos trabalhadores no garimpo como

membro de urn grupo social e de uma unidade de produ~lo especffica, reflete 0 seu

nlvel de percep~lo de suas pr6prias condi~Oes materiais de exist8ncia. (Almeida et

ali,1990; 16)

Na primeira parte deste ensaio, apresenta-se a regilo do Vale do rio Tapaj6s

em seus aspectos hist6ricos e contemporAneos do seu maior nacleo urbano, a
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cidade de Itaituba. Demonstra-se tarneem, como estAo organizados os territorios no

municIpio.

Na segunda parte, descreve-se os diferentes tipos de garimpo segundo as

tecnicas utilizadas, a estimativa e a origem da popula~Ao diretamente envoMda.

Diversos contextos em que 0 endiYidamento e utilizado como principal

mecanisme de imobiliza~Ao de mAo-de-obra sAo abordados na Terceira Parte. As

rela~~es sociais de produ~Ao e de trabalho estabelecidas nos garimpos do Vale do

rio Tapajos em consequencia das sucessivas modifica~aes introduzidas no processo

de trabalho sAo os assuntos tratados na Quarta Parte.

Na Quinta e ultima Parte, trata-se especificamente das consequencias

ambientais da evolu~Ao tecnologica nos garimpos do Vale do Tapajos. Inclue-se

ainda neste topleo, a contamina~Ao das drenagens e de algumas especles da

ictiofauna pelo mercuric e uma breve analise sobre a possiblidade de intoxica~Ao

mercurial de ribeirinhos e de grupos indfgenas.
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