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V. OS IMPACTOS AO MEIO

A evolu~ao na base tecnol6gica dos processos produtivos nos garimpos

do Vale do Tapaj6s a partir de 1978, se por um lade imprimiu novas fei~oes as

rela~oes de produ~ao, por outro caracterizou a garimpagem como uma atividade

que degrada profundamente 0 meio. Embora a atividade de extra~ao mineral seja

potencialmente poluidora, os impactos resultante da lavra manual, devido as

dimensoes das frentes de lavra e principalmente pelos equipamentos utilizados

pareciam ser assimilados pelo meio e poderiam ate ser vistos como localizados.

Atua.lmente, as frentes de lavras alcancam dezenas de metros e como

preferencialmente se desenvolvem ao lange das drenagens, tanto no leito ativo

como nas margens, 0 que se observa sao baixoes abandonados de varios

quilometros.(Fig.16) Independente de qualquer que seja a etapa, 0 processo

produtivo nos garimpos do Tapaj6s gera um conjunto de danos que compromete

sobremaneira 0 meio ambiente.(Fig.17) Os danos ambientais advindos da

garimpagem ultrapassam os limites territorias permitido pela legisla~ao para a

lavra e alcancam regioes distante centenas de quilometros dos baixoes.

Na instala~ao das frentes de lavra nos baixoes, com a limpeza da area para

os barrancos e os alojamentos dos trabalhadores e as demais edifica~oes,

nenhum cuidado e tornado, nem mesmo se cogita 0 aproveitamento comercial da

madeira. De iqual modo, nas areas destinadas as currutelas, as pistas de pouso,

tarnbem se observa a forma descuidada com que se realiza estas atividades.

Como resultado, todo 0 material organico pode ser carreado para as drenagens,

que posteriormente, ira favorecer 0 processo de metila~ao do mercuric utilizado

nos processos de concentracao, Isto altera a qualidade da agua, modificando-Ihe

a cor, a turbidez e ate mesmo, a acidez. Estas altera~oes afetam

conseguentemente 0 meio bi6tico, destruindo nichos ecol6gicos pela retirada

dos solos organicos. Podem tambern favorecer que a biota seja mmais facilmente

contaminada pelo mereuno organico que pelo mercuric metlllico.

Ate mesmo ao meio antr6pico, as consequencias podem ser vistas a partir

da perda da biomassa como urn recurso econ6rnico.
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As etapas seguintes do processo de lavra, 0 desmonte, a concentracao e a

apuracao provocam os danos mais significativos, que inclusive podem ser

quantificados. No desmonte e na concentracao as cargas em suspensao

aumentam consideravelmente e alteram caracteristicas organolepticas das

aguas, modificando a cor e a turbidez.(Fig.18) Os sistemas naturais de drenagem

sao modificados pelo constantes desvios de seus cursos e pelo assoreamento.

Os 61eos e graxos utilizados na opera~ao e manuten~ao das maquinas e os

detergentes usados nas caixas concentradoras tambem contaminam as aguas.
,

Os habitats aquaticos e ribeirinhos sao afetados relevando perdas de recuros

naturais atualmente em usa devido 0 assoreamento e recobrimento de varzeas. 0

uso potencial destes recursos podem estar comprometidos.(1)

No processo de separa~ao do ouro amalgamado atraves da queima sao

gerados os maiores agravos ao meio. Nesta etapa, 0 lan~amento de mercuric

polui as aguas e 0 ar contaminando e intoxicando a biota, podendo atingir 0

homem atraves da intoxica~ao ocupeclonal. Neste caso, os trabalhadores que

queimam a amalgama ainda nos garimpos e os funclonarios das casas de

compra de Duro onde novamente se queima 0 ouro amalgama para torna-lo mais

puro. A polui~ao mercurial deixa em riscos as populacoes consumidoras de

pescado.

Ao ser uma atividade irregular a garimpagem vern provocando uma serie

de impactos.(Fig.19)

Os trabalhadores dos garimpos estao constantemente se deslocando a

procura de areas mais promissoras e como quase sempre nao sao bern

sucedidos, continuam se deslocando ou retornam aos seus lugares de origem.

De modo geral, se deslocam para os garimpos sem seu gropo familiar e acabam

se envolvendo em condi~oes insalubres, tanto fisica como socialmente.

A caracteristica peculiar das economias extrativas, que se estabelecem

onde ocorre 0 recurso natural e se deslocam com a exuastao a procura de novas

frentes, nao pennite que a comunidade se beneficie dos servlcos publicos, seja

aquela diretamente envolvida, seja aquela envolvente. A mobilidade tambem

acarreta a dissemlnacao de doencas endemicas, sem esquecer, 0 custo social

95



das doencas ocupacionais, a redu~ao da expectativa de vida dos trabalhadores e

descontrole nas atividades reconhecidas como a rnargern da lei.

A intensa migra~ao aos garimpos provoca um crescimento desordenado

das cidades proximas, modificam-se os padroes das rela~oes sociais e de

produ~ao da popula~ao original e de modo geral, a qualidade de vida tende a

piorar. A desorganiza~ao social impede que os direitos da cidadania sejam

respeitados. 0 direito a propriedade, os direitos trabalhistas, 0 direito ambiental

nao fazem parte do cotidiano nos garimpos.

As tecnicas de extra~ao utilizadas caracterizam a garimpagem como uma

lavra predat6ria, posta que, ao nao recuperar a totalidade do ouro, acarreta

perdas economicas de um recurso nao renovavel e consequentemente, gerando

significativas perdas sociais.(2)

A Polui~ao Mercurial

Dentre esse conjunto de agravos ao meio gerados pelos garimpos de ouro,

a polui~ao mercurial tem side objeto de varias pesquisas, no entanto, parecem

nao ser ainda suficientes para que se tenha um diagn6stico rigoroso.

Os garimpos de ouro na Amazonia sao responsaveis por significativas

emissoes de mercuric metfllico ao ambiental e estas emissoes partem da queima

do amalgama ou do lan~arnentodireto nas drenagens e depOsitos de rejeitos. Os

depositos finais dos residuos de amalgama~ao sao resposavels por cerca de

20% a 25% destas emissoes e a queima do amalgama, considerada a fonna mais

importante de emissao se responsabiliza por 70% a 75%.(3)

A emissao do mercurio resultante da primeira queima do amalgama ocorre

a ceu aberto, dentro dos barracos ou nas cantinas. A segunda etapa, a

purifica~ao, gera.lmente ocorre nas casas de compra de ouro nos centros

proximos aos garimpos quando praticamente todo 0 mercurio e volatilizado

ocorrendo a contamina~ao do interior dessas casas. Dai, a emissao de vapor de

mercuric para a atmosfera nos centros urbanos coloca em risco os funcionarios

das casas que comercializam ouro e as populacoes residentes as proximidades.

Da estimativa de mercuric usado na bacia hidrografica do rio TapajOs, em

tome de 62 toneladas ao ano, acredita-se que entre 55% a 90% deste total sao
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laneedos a atmosfera e 0 restante, as drenagens. Sabendo-se que ap6s a

primeira queima nos garimpos 0 ouro ainda contern 5% de mereurto, estima-se

que cerca de 600 quilos de mercuric tenham sido lan~adosa atmosfera da cidade

de ltaituba no periodo de 12 meses, se considerada a comercializa~io de uma

tonelada no mesmo periodo.(4)

As emissoes locais para a atmosfera dos vapores de rnercuno resultante

da purifica~io do aura eram consideradas pouco representativas em rela~o a

outras fonnas de emissio. Devido ao melhor entendimento da produ~io de aura

e da quantidade de mercurio envolvida, essa fonte de emissao tern side melhor

analisada, estimando-se inclusive que 0 mercuric lan~ado a atmosfera pelos

garimpos de ouro chega a cerca de 50 a 70 toneladas por nao. Esta quantidade

de mercuric pode contribuir com ate 6% da emissio atmosfenca antropogenica

global.(5)

Apesar de existirem pesquisas sobre a concemracac e distribui~ao de

mercuric provenientes dos garimpos de ouro na atmosfera da Amazonia, seus

resultados ainda sao tao preliminares que ate prejudicam os modelos sobre 0

seu comportamento que porventura possam ser desenvolvidos.(6)

A transferencia do mercuric de urn compartimento contaminado para os

seres humanos tern na biota aquatica 0 principal caminho. E sabido que 0

mercuric sofre 0 processo de biomagnifica~ao atraves das cadeias alimentares e

apresenta teores maiores nos organismos de nivel tr6fico rnais elevado, como os

peixes.(7)

Detenninados fatores favorecem a contaminacac mercurial via ingestao de

peixes, destacando-se: a quantidade de peixe consumida, a frequencia do

consumo, as especies mais consumidas e os niveis de mercerio nos peixes.(8)

A rota da ingestao de mereurie atraves des peixes tern side reconhecida

por varios pesquisadores como 0 caminho pelo qual as popula~oes amazonicas

podem vir a ser contaminadas pelo mercUrio, especialmente as ribeirinhas e

indigenas que se alimentam predominantemente de peixes.

Pesquisa significativa foi realizada nos anos de 1991 e 1992 e envolveu

coleta de amostras de peixes em diversos locais da area de influencia da

garimpagem no Vale do Tapajos.
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No total foram coletadas e analisadas 541 amostras de 23 especies de

peixes e para efeito de interpreta~io e comparaeao, os dados relativos a

concentracao de mercuric foram agrupados em dois grupos. 0 primeiro grupo

diz respeito as amostras coletadas proximo a cidade de Santarem, em pesqueiros

situados em lagos e localidades ribeirinhas na confluencia dos rios Trombetas,

Tapajos e Amazonas. Esta regiao responde por cerca de 25% das atividades

pesqueiras do Estado do Para e nao esta diretamente influencia dos garimpos e

por isso, serviu como referencia dos niveis de base da qualidade do pescado,

relativamente as concemracoes de mercurio presentes nos tecidos dos peixes. 0

segundo grupo diz respeito as amostras coletadas na regiao de

Jacareacangalltaituba, em pesqueiros situados em lagos e localidades ribeirinhas

ao lange do rio Tapajos diretamente afetados pelos garimpos. Este segundo

grupo de amostras fei considerado como representativo das areas criticas de

contamina~ao.(9)

o limite de referencia de concentracao aceitavel para tecidos de peixes

pela Organiza~aoMundial da Saude-QMS e de 500ppb e os resultados analiticos

indicaram que 41% das especles analisadas, todas de habito carnivoro,

apresentaram indices maiores que 0 referido limite.

Daquelas arnostras do grupe controle, apenas 3% se encontravam acima

do limite de referencia da OMS e daquelas amostras do grupo mais criticamente

exposto a contaminacao, 12% apresentaram valores maiores que 0 limite da OMS.

Se consideradas todas as amostras, cerca de 8% delas estariam comprometidas.

A analise dos resultados indicarn que 0 principal grupo de risco para a

contarninacao ambiental por mercuric sao as popula~oes ribeirinhas,

especialrnente aquelas que residem na regiao mais diretamente afetadas pelos

garimpos, entre as cidades de ltaituba e Jacareacanga.(10)

Convem ressaltar, que os trabalhadores nos garimpos e os funcionarios

das casas de compra de aura envolvidos na queima do amalgama tambem

podem ser considerados como 0 segundo grupo mais exposto a contemlnaeao

mercurial no Vale do Tapajes,
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CONSIDERACOES FINAlS

o Vale do Tapaj6s historicamente esteve envolvido com as economias

extrativas. No inicio deste seculo, com 0 cicio da borracha vieram nordestinos,

transformados em «soldados da borracha». Homens rudes e fortes que

enfrentavam toda a sorte nas «estradas de seringas», viram fascinados a

descoberta do oura em 1958 como um novo corneco. A ilusio da liberdade

estava chegando com os garimpos de ouro, Se lan~aram na esperanca do

bamburro e pareciam acreditar que 0 rigor das «Leis do Seringais» haviam ficado

para tras. Nas duas decadas seguintes da descoberta da primeira ocorrencia de

aura na regiio, os garimpos se apoiavam em elementos equilibradores que

permitiram 0 desenvolvimento de uma estrutura organizacional fundamentada no

«pacto do garimpo». A lei nos garimpos era ditada pela pr6pria comunidade.

A incorporaeao dos espacos amazonicos a partir das obras de

infrestrutura, grandes prajetos agropecuarios, projetos de coloniza~io estimulou

a migra~io de milhares de individuos vindos das diversas regioes do pais.

Os garimpos do Vale do TapajOs antes parcia.lmente isolados, localizados

em terrenos devolutos, regidos pelas suas pr6prias leis, exerce uma atra~io

irrestivel sobre essa popul~io migrante e aparece como a (mica altemativa

possivel para garantir a subsistencia individual e dos grupos familiares.

As primeiras rnaqulnas chegam ao Vale do Tapaj6s em 1978 e

revolucionam a lavra manual. Melhoram a recuperacao do ouro, aumentam-se as

dimensoes das frentes de lavras e consequentemente, a produ~io de ouro

alcanca dezenas de toneladaslano. 0 pais descobre 0 Tapaj6s, 0 Estado

disciplina 0 uso do solo e do subsolo. Decretos e Leis recortam 0 seu territ6rio e

se estabelecem as «areas reservadas,»

As novas tecnologias emergentes na garimpagem exigiam capital e ai,

individuos do Centro-Sul do Pais impulsionados pela possibilidade de lucros

expressivos, apesar dos riscos, que a atividade oferecia, investiram na «compra»

de extensos dominios territoriais.

Os novos processos de trabalhos transformaram as tradicionais rela~oes

de producao e novas fei~oes foram se delineando. Sobre mio-de-obra, apesar da
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reconhecida «sociedade» com os patroes, se exercitam diversos mecanismos de

contrale que afetam a sua mobilidade pessoal. Os ganhos significativos que

fascinavam milhares de trabalhadores sofrem uma adrninistra~ao tao rigorosa,

que quase sempre os trabalhadores nao tem acesso a eles. Umites em seus

habitos de lazer e consumo, espacos de uso restrito, dividas configuram um

contexte compativeI com reconhecidas formas de imobiliza~ao da fo~ de

trabalho.

Os novas processos de trabalho desorganizam 0 meio ambiente. Os

impactos ambientais de limitados passam a se estender par centenas de

quilometros, como a turbidez, a rnudanca de coloracac das drenagens. E outros,

como a dispersao do mercuric na atmosfera e 0 processo de biomagnifica~ao

que ainda nao se definiu limites. As pesquisas parecern mostrar que a biota

aqulltica e a principal via de transferencia do mercuno de um ambiente

contarninado para as popula~oes. As populacoes ribeirinhas que tem no pescado

sua principal fonte de proteinas parecem ser 0 principal grupe de risco

considerando que peixes, especialmente os carnivores apresentaram niveis

significativos de mercuric,

Em risco parecern tambem estarem os trabalhadores que realizam a

queima do ouro amalgamado.

Atualmente as tecnicas usuais nao estao compativeis como as ocorrencias

que surgem e os depositos secundll.rios caminham para a exaustao, A

garimpagem tal como se estabelece hoje no Vale do Tapajos carninha em dire~o

a fase de declinio, embora 0 rigor das «normas» que submete a mao-de-obra

ainda prevalece.
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AG. 03 - Os Baixoes,



AG. 04 - As Cunutelas.
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AG. 05 - Desenho esquernfltico do Garimpo de Baixao.
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RG. 07 - A Cobra-Fumando.



FIG. 08 - A Despescagem.



AG. 09 - A Balsa



FIG. 10 - 0 Mergulhador.



FIG. 11 - As Dragas.
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FICHA DA CON TA

ENTRADA NO <;ARIMPO EM .30 / 0 1/ 1993

DE BITO 5 A L DO

6/2 FRANGO 0 ,15 0 , 15

:F: #:= '*-

7 /2 FRANGO 0, 2 5 0 ,2 5

8/2 CREME DENTAL 0,20 0, 45

21/2 FRANGO 0, 20 0,65

2 1/ 2 NIZORAL 0 ,50 1,15

21/2 LE IT E 0, 60 1,75

21 /2 BOL ACHA 0 ,30 2 ,0 5

21/2 DaC E 0,30 2, 35
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=1= =I=- "=I=-
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=I=- =1= =I=-

6/3 SABONETE 0,20 0,20

15 / 3 GAL ETO 0,17 0,37

14/3 NIZORAL 0 ,50 O, S7

* ~ *-

16/ 3 GALE TO 0 , 20 0, 20

20/ 3 NINHO 0 ,6 0 0 ,80

20/3 Da CE 0,30 1,10

22 / 3 6 PILHAS 0 ,90 2 ,00

:I;: ~ =i=

RG. 14 - A Ficha da Conta.



FICHA DE PERCENTAGEM
ENTRADA NO GARIMPO EM 30/0 111993

DEB IT O CRE DIT O S AL DO

PASSAGEM - 7,0 0

7/2 D. 44,90 3 , 36 - 3,64

7/ 2 COMPRA 0, 15 - 3 ,79

19/2 D. 70,00 5,25 + 1,46

2 5 / 2 COMPRA 2 ,75 -1 , 29

25/ 2 0 85,30 6 ,39 +5,10

1/ 3 C. OL EO 1,50 +3,6 0

2 8/2 COZINHEI RA 4, 0 0 - 0 , 40

3 / 3 D. 9 7,5 0 7, 3 1 +6 ,9 1

3/ 3 COZINHE IRA 0,40 + 6,51

6 / 3 0. 9 5 ,70 7,17 +13,68

6 /3 COMPRA 3,00 +10 ,68

10 / 3 VAL E N° 159 8,00 +2,68

15/3 D. 50 .00 3,75 + 6,4 3

15 / 3 COMPRA 0 ,87 +5 , 5 6

18/2 L EA 2 ,00 + 3,56

2 4 /3 D. 9 8 ,20 7, 36 + 10, 92

24/3 COMPRA 2,00 t- 8, 92

FIG. 15 - A Ficha da Percentagem



AG. 16 · Baixao Abandonado.
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FIG. 17 -1rJ1lactos da Lavra Garimpeira.
Fonte: Rodrigues et alii , 1994.



AG. 18 - A Turbidez.
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