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Garlmpos do Vdie do TdpdJ6s as MdqulndS 

GARIMPOS DO VALE DO TAPAJDS AS MAaUINAS 
TRANSFORMANDO AS RELACOES DE PRODUCAO E0 

MEIO AMBIENTE 

Rita Rodrigues 1 

As rela~oes de trabalho no vale do TapaJ6s 

No Garimpo dos Primeiros Tempos 

' a~6es de trabaIho baseadas em mecanismos de irnoblllzacao de mao
R

e 

de-obra estiveram presentes na reglao da bacia hidrografica do rio Ta
palos desde 0 seculo passado. 0 municipio de Itatuba surglu em 1856, em 
funcao da exploracao da borracha e que se apoiava no sistema do aviamento. 

Em 1958, surge no Vale do Tapajosrurn novo cicio extrativo, agora com 
os garimpos de ouro, que comprometeu ainda mais a producao de borra
chao A rnao-de-obra engajada na coleta do latex se desloca, em sua maio
ria, aos garimpos, haja vista, que os primeiros trabalhadores dos garimpos 
eram seringueiros que abandonavam os seringais em decllnlo, 

"Acontece que com a extracao do cure morreu a serlnga, nao teve mais 
patrao para fornecer a seringa que ate 59 para trois 0 movimento aqui 
era so borracha, agora de 58 para ca foi que Nilson Pinheiro veio do 
Amazonas e parou aqui e descobriu 0 garimpo e 0 cure aqui nos Tro
pas. Muitos dos seringueiros passaram a ser exploradores de ouro, lar
garam porque passaram a ser Iivres, 0 garimpo de cure Iibertou a re
glao" (GT III, 1983:81). 

Para os seringueiros, 0 trabalho nos garimpos era visto como urn marco 
que deixava para trois 0 passado das "estradas de serlnga" diante da possibl

1	 Graduada de la Maestrta en Ciencias SociaJes con mend6n en Estudios Arnazonlcos, promoci6n 
1993-1995. 
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Iidade de urn futuro com melhores padroes de subststencia, permitindo inclu
sive, sonhar com 0 bamburro, palabra que significa enriquecimento extraordi
narlo devido a descoberta de urn expressivo deposito de ouro. Convern ob
servar 0 que diz Gaspar a respeito do significado do garimpo para aqueles tra
balhadores envolvidos com a coleta da borracha: 

Desse grupo social com tradicao de sofridor e que sairam a maioria dos 
garimpeiros do Tapaj6s. Sao homens fortes e corajosos: nada Ihes assus
ta e sempre comparam a dureza e 0 sofrimento do trabalho nos serin
gais com 0 trabalho inicial no garimpo. Esses homens continuaram a fa
lar com os vocabulos que a primeira experiencia de vida lhes deu, mas 
com uma vlsao diferente, onde 0 recorte principal se faz no "antes" e no 
"depots" do garimpo. 0 "antes" eo cativeiro, a Inseguranca, a rnlserla: 
o "depots" eo ouro, 0 dinheiro em especle, Iiberdade, melhores dias 
para a familia, a esperance de uma grota rica" (Gaspar E., 1990:532). 

Esta ilusao de que "0 ouro Iiberta" viria a colocar urn veu sobre as caracte
rtsticas espoliativas dessas "novas" relacoes de producao, que se nao eram tal 
equal aquelas presentes no sistema de aviamento, tambern nao poderiam ser 
consideradas de todo distintas. Os seringeiros estavam apenas se tranferindo 
para urn outro modelo de dornlnacao, onde as relacoes de poder se apresen
tavam mais comedidas (Gaspar, op cit., 1990:543). 

Nos primeiros anos dos garimpos do Tapaj6s, 0 processo de trabalho se or
ganizava enlvolvendo urn grupo de garimpeiros, as denominadas turmas. Es
tas turmas eram comandados por urn supervisor e remuneradas em base a 
dlarias, que variavam entre 0,80 a 1,00 grama de ouro. Os donos do garlrn
pos foram tambern responsavels pelo fonecimento da allrnentacao (Salomdo, 
E., 1981:414). 

A remuneracao exclusivemente por diarias, permaneceu nos garimpos do 
Tapaj6s ate a metade da decada de 60, quando se estabeleceu 0 sistema de 
melapraca. Tratava-se de urn contrato verbal entre os donos do garimpos e os 
trabalhadores. Por este contrato, 0 dono do garimpo era responscivel pelo fo
necimento dos bens de consumo e dos instrumentos de trabalho e aos trabal
hadores, cabia a funcao de extratores, que Induta, alern da extracao propria
mente dlta, a prospeccao do bern mineral. No sistema de mela-praca nao 
existia entre as partes diretamente envolvidas, qualquer forma de endivida
mento. Nao havia 0 fornecimento a credito em troca da producao entre os 
parceiros, embora, ao dono do barranco eram fomecidos a credito pelas can
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tinas, OS bens de consume e os instrumentos de trabalho. Havia portanto um 
debito, que embora nao envolvesse 0 produtor direto, 0 resgate dependia dl
retamente da producao, ou seja, a premissa baslca do sistema de aviamento, 
o fornecimento de mercadorias a credlto, ainda se mantinha no Vale do Tapa
[os, agora sustentando a producao de ouro. 

No sistema mela-praca, com 0 cure extrafdo eram pagas as despesas nas 
cantinas e do restante, 50% cabia ao dono e os trabalhadores dlvldlarn-se en
tre si, os outros 50%. 

Com esta modlficacao na forma da partilha do resultado da producao, de 
dlarias a mela-praca, os donas passam a vincular a remuneracao do trabalha
dor diretamente a producao. Com esta nova modalidade de remuneracao, 0 

dono do garimpo a quem cabia a responsabiJidade total sobre os lucros e pre
juizos da atividade de garimpagem, inicia 0 repasse dessa responsabilidade 
tambern aos trabalhadores. Quando a remuneracao dos trabalhadores era fi
xada em dlarias, todos os riscos da garimpagem eram exclusivos dos patr6es 
e estes, pareciam desconsiderar este fato ao calcular seus lucros. Provavel
mente a facilidade com que as ocorrendas eram encontradas tenha limitado a 
percepcao dos donas de garimpos quanto a esses riscos. Uma decada depois 
de seu infcio no Vale do Tapajos, os custos de producao na garimpagem, ja 
comprometia os nfveis de lucros antes assegurados. 

Diante da necessidade de recompor esses niveis, os donas de garirnpo, 
lancararn mao do sistema de mela-praca, que alern de se apresentar como 
uma a1ternativa para auferir melhores lucros, tambem contribuia para diminuir 
suas responsabilidades para com os trabalhadores. 

Esta forma de remuneracao permaneceu nos garimpos do Vale do Tapajos 
ate 0 final da decada de 70, quando na garimpagem ainda prevalecia a forma 
manual de extracao mineral. 

No Garimpo das Maquinas 

Para que se possa ter uma melhor cornpreensao do contexte em que se es
tabelecem os atuais garimpos do Vale do Tapajos, torna-se necessarlo fazer 
usc de um referencial. Para tanto, utillzar-se-a 0 modele que se convencionou 
denominar de Modelo Tapalos. 
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o Modelo Tapajos 

Trata-se de urn modele de garimpo resultante das lnvestigacoes realizadas 
pelo geologo Elmer Prata Salomao, nos garimpos do Vale do Tapaj6s, nos 
anos 70. Para Salomao, estes garimpos ate os finais da referida decade, se 
mantiveram alheios aqualquer lntervencao estatal. A atividade garimpelrade
senvolvia-se sem aparatos legislativos e completamente desconhecida da ma
jor parte da populacao brasileira, 0 que permitiu que suas estruturas organiza
cionais evoluissem lentamente. 

"Em decorrencia desse virtual esquecimento, 0 dornlnio garimpeiro no 
Tapaios pode, ao longo dos Oltimos 20 anos, evoJuir lentamente suas 
estruturas ate cristalizar-se com uma morfologia propria, amparada em 
regras de comportamento e em principios etlcos tacltamente aceitos 
pela comunidade e que sao os grandes elementos equilibradores das 
relacoes de producao" (Salornao, 1981:31). 

Havia portanto, urn isolamento fisico e institucional que permitiu que a co
munidade garimpeira se organizasse em uma morfologia distinta daquela da 
sociedade envolvente. 0 modele de garimpo desenvolvido pelo referido au
tor torna-se urn instrumento de grande valor, quando se pretende analisar a 
estrutura funcional dos atuais garimpos do Vale do Tapaj6s. "Pode-se conside
rer seu valor metodol6gico na perspectiva de contribuir para uma melhor 
cornpreencao sobre os garimpos do Tapajos" (Paixilo, A. 1994:46). 

o modelo organizacional proposto por Salornao, se apoiava em deterrni
nadas condlcoes reconhecidas como elementos equilibradores para a sua rna
nutencao. Estas determinantes dizem respeito ao acesso, a lavra, a proprieda
de da terra e a organizacao social (Salornao, 1981 :40) 

o acesso exclusivamente aereo se constitue a primeira premissa do mode
10. Para Salornao, a dificuldade no acesso contribuia sobremaneira para 0 lso
lamento dos garimpos tapaj6nicos. Menciona-se a proposto, que as primeiras 
expedlcoes que safram em busca do aura no Vale do Tapaj6s eram feitas atra
ves do rios, no entanto, quando 0 deposito era descoberto, abrla-se uma cla
reira na floresta e os avi5es lancavarn as cargas com alimentos, equiparnen
tos, etc. Em poucos dias, era aberta uma pista de pouso. Ernbora, alguns ga
rimpos pudessem ser alcancados pela via fluvial. eram percursos dificeis. 
Alern das dlstanclas, havia necessidade de atravessar cachoeiras e, muitas ve
zes, gastava-se seman as e ate meses para se alcancar urn determinado ganrn



Garimpos do Vale do TapaJ6s as MdqulndS 

po. Se OS rios pareciam intransponiveis e as estradas para a Amazonia ainda 
nao haviam side construidas, 0 Vale do Tapaj6s permanecia em quase total 
isoJamento. 

Convem ressaltar, que alem dos Iimites impostos pelo acesso aereovhavia 
o controle do dono de garimpo sobre os trabalhadores enviados aos garlm
pos. 0 acesso destes trabalhadores, envolvia urn ritual de entrada, no qual 
prevaleciam laces de parentesco, compadrio e afinidades. 

A partir de inforrnacoes recolhidas em conversas informais com tradlclo
nais donos de garimpos, sabe-se que muitos trabalhadores eram recrutados 
em seus locais de origem, notadamente na zona rural do Estado do Maranhao, 
e levados aos garimpos. A escolha recafa quase sempre, sobre os membros 
do mesmo grupo familiar do dono ou aqueles individuos com os quais haviam 
sido estabelecidos anteriormente, laces de afinidade. 

As obras de infrestrutura direcionadas a reglao, especialmente as rodovias 
principais e as estradas vicinais abertas nas areas destinadas a colonizacao, fa
voreceram que as correntes migrat6rias vindas de outras regi6es do pais alcan
cassem 0 Vale do Tapaj6s. 

o isolamento, enquanto elemento de equilibrio do Modelo Tapaj6s sofreu 
rupturas, a medida que se tonou impossivel 0 controle total do acesso aos ga
rimpos. Alguns foram alcancados por estradas, a exemplo, cita-se os garim
pos da reglao do Crepori, que atualmente se constitui urn distrito do Munici
pio de Itaituba e possuem currutelas que contam com a1guma infraestrutura 
em comunlcacao, educacao, seguranca e servicos de modo geral. 

Mesmo com 0 controle no acesso, nao se poderia afirmar que os garimpos 
do Vale do Tapaj6s se encontravam totalmente isolados da sociedade envol
vente. Havia 0 intercarnblo comercial entre os garimpos e os centros urbanos 
da regtao, principalmente, Sartarem e Itaituba, de onde eram enviados os 
bens de consumo e os instrumentos de trabalho. E dos garimpos, 0 aura pro
duzido alcancava as lnstulcoes financeiras dos grandes centros urbanos do 
pais. Apesar do isolamento nao ser completo, as relacoes sociais e de produ
¢o nos garimpos do Tapaj6s se estabeleciam sem maiores antagonismos. 

o Metoda de Lavra 

o segundo elemento equilibrador do Modelo Tapaj6s diz respelto a extra
¢o do bern mineral. Trata-se da "forma de desmonte essencialmente manual, 
em a1uvi6es pouco espessos e, subordinadamente, em coluvious" (Idem). 
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Com a evolucao nas tecnlcas de extracao, a garimpagem manual apoiada 
por equipamentos rudimentares foi substitufda por metodos de lavra semi
mecanizada e mecanizada, objeto de descrlcoes anteriores. Com estes novos 
rnetodos de trabalho, novas relacoes de producao foram estabelecidas. A par
tir deste momento, a remuneracao dos trabalhadores que se dava mediante 0 

sistema de rnela-praca, passa a ser mais diretamente vinculada a producao, 
atraves do que se convencionou chamar de percentagem. 0 estabelecimento 
desta forma de remuneracao, reduziu a quota-parte do trabalhador ao equtva
lente a 300!o da producao, como uma cornpensacao pelos elevados custos de 
producao acarretados pelas novas tecnlcas, apesar destas, serem mais eficien
tes na recuperacao do ouro. Este sistema de percentagem tambem recebe 0 

nome de sociedade, ou seja, a garimpagem se desenvolvia sob uma socieda
de entre os donos de garimpos e os trabalhadores. 0 uso do termo socieda
de parece ter como objetivo principal, sublimar as diferencas que existem en
tre 0 capital e 0 trabalho. 

Em seus discursos, os donos de garimpo frequentemente tambern se inti
tulam s6cios dos trabalhadores e talvez por isso, se encontram desobrigados 
dos direitos legais que porventura, os trabalhadores possam reivindicar. 

" ... com 0 garimpeiro eu tenho 0 seguinte dever, de colocar a maquina, 
o oleo diesel, a manutencao das - pegas e todo 0 resto para 0 rnaqul
narto funclonar e a alimentacao para eles, uma allmentacao basica como 
arroz, feijao, farinha, milharina, carne, cafe e a~acar" (GT IV, 1993:49). 

A sociedade entre 0 proprietano do garimpo e 0 trabalhador, diante da ci
tac;ao anterior, exclue 0 dono de garimpo de quaisquer outras responsabilida
des para com os trabalhadores. Estes sao tornados tao somente como parcel
ros de uma relacao sem garantias de nenhum outro direito, a nao ser parte da 
producao, 

lmportante notar, que os trabalhadores tarnbem se reconhecem como s6
clos e acatam as condlcoes impostas pelos patr6es. Demonstram atraves das 
conversas informais que como s6cios, estariam envolvidos em uma relacao de 
trabalho que os deixa absolutamente Iivres. As desigualdades presentes nes
sa sociedade, nao sao apreendidas pelos trabalhadores, ate mesmo porque, 
os ganhos auferidos com 0 trabalho nos garimpos parecem ser mais significa
tivos que em outras atividades exercidas anteriormente, ou mesmo, aquelas 
que potendalmente poderiam vir a exercer. 
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A Propriodade da Terra 

o terceiro eJemento equilibrador do Modelo Tapajes diz respeito aproprie
dade da terra. A maioria dos garimpos se localizam em terras devolutas, ou 
seja, em terras sob 0 dominio da Uniao. No infcio dos trabalhos de garirnpa
gem, apropriacao dos territ6rios era consequencla direta da chamada explo
ra~o. Ao detectar uma ocorrencia de ouro em urn determinado local. 0 ex
plorador se autodenominava de dono. A terra era coblcada somente pelo seu 
potencial aunfero, a propriedade do solo nao era considerada relevante. Nao 
havia a preocupacao por parte dos donos em registrar. mesmo que em carte
rios, os dominios de suas posses. Nos dias atuals, apesar dos extensos doml
nios "reservados", as terras da parte central do Vale do Tapaj6s. ainda sao cons
titufdas de terras devolutas. Ali se assentam inOmeros donos de garimpos que 
reclamam direito de propriedade, diante do 6rgao fundlario competente. 

Salornao afirma que no momento em que as terras possuissem urn diplo
ma legal conferindo uma propriedade que nao fosse aquela reconhecida pelo 
pr6prio garlmpo, as situacoes de conflito seriam lnevltavels, Hoje, os Iimites 
entre os territ6rios pretendidos sao reconhecidos por marcos definidos entre 
os pretensos proprletarios, ate certo ponto, respettados, no entanto, esse res
peito ao cornblnado, nem sempre exdui as sltuacoes de conflito (Salornao, 
1981:42). 

Atualmente, a terra tornou-se urn componente fundamental na 16gica ad
ministrativa de muitos proprletarlos de garimpos. Se para 0 proprietarlo dos 
equipamentos e para os trabalhadores de garimpo a terra e vista como meio 
de producao e instrumento de trabalho, para os grandes proprietarlos, a terra 
se apresenta ainda como uma fonte adicional de renda. 

Mesmo sem tftulos de propriedade, a maioria das terras devolutas no Vale 
do Tapajos, estao sob 0 domfnio de partlculares, inclusive com registro em 
cartorlos, recibos de compra e venda, etc. Desta forma. esperam os donos de 
garimpos garantir 0 direito de posse. 

Com a exaustao dos dep6stos secundarlos e os elevados custos de produ
~o. tornou-se dfficil para alguns donos de garimpo manter os mesmos ntvels 
de producao anterlores, quando estavam envolvidas dezenas de pares-de
maquinas. No enfrentamento dessa crise, os donos passaram a permitir que 
trabalhadores detentores dos instrumentos de trabalho ou mesmo aqueles 
possuidores de meios para adqulrt-los, se instalassem em suas terras sob de
terminadas condlcoes. 
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Lima, denomina de "Sistema Condicionado" 0 estilo utilizado pelos donos 
de garimpo para 0 usufruto da terra . 

..... aquele circuito em que 0 dono da terra ou dono da cantina impoe 
necessariamente condlcoes nas transacoes econ6micas aqueles "produ
tores dlretos" responsavels por "instrumentos de trabalho" {Lima, 
1994:87}. 

o referido autor define algumas sltuacoes sob as quais os donos da terra 
viabilizarn essa perrnlssao. Os detentores dos instrumentos de trabalho sao 
obrigados a comprar os bens de consumo na cantina de propriedade do do
no da terra ou ainda, adquirir os bens de consume e pagar uma renda pela te
rra. Em outra sltuacao, 0 dono s6 permite que alguem trabalhe em suas terras 
com a obrigatoriedade de adquirir os instrumentos de trabalho, os bens de 
consumo, as pecas de reposlcao e 0 cornbustfvel na cantina. Ao cancelar sua 
dfvida referente a compra dos instrumentos de trabalho, 0 produtor continua 
com a obngacao de adquirir os bens de consumo, as pecas de reposlcao e 0 

combustiveI. Alem disto, obriga-se a pagar uma renda pela terra. A renda da 
terra no Vale do Tapaj6s, corresponde em cerca de 10% da producao por un[; 
dade produtiva. 

Lima ainda cita a exlstencla da obrigatoriedade dos fretes. Isto significa que 
o dono do garimpo, que e tarnbem dono do aviao e por conseguinte, 0 dono 
da pista, permite que os proprietarlos dos equipamentos comprem seus bens 
em outros locais, desde que utilizem como transporte 0 aviao de sua proprie
dade, pagando-lhe 0 frete {Lima, 1994:90-96}. 

Vale lembrar que estas praticas estabeleceram-se com a evolucao nos me
todos de trabalho, posta que, na epoca da garimpagem manual, os meios de 
producao, os instrumentos de trabalho e os bens de consumo eram a contra
partida do dono do garimpo em sua parceria com a mao-de-obra, Nos garirn
pos onde existem ainda trabalhadores manuais, 0 uso da terra s6 e permitido 
mediante a obrigadoriedade de adquirir os bens de consumo e os instrumen
tos de trabalho na cantina do dono do garimpo. 

A perrnlssao de usc do subsolo tarnbern esta sendo pretendida pelos do
nos de gartrnpo, atraves do Requerimento de Perrnlssao de Lavra Garimpeira
PLG. De posse desta perrnlssao de usc do subsolo e no intuito de controlar 0 

solo tarnbem na forma da lei, os donos de garimpos passam a requer a regu
larizacao fundiaria de extensos dominios territorias. E para acrescentar mais te
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rras aos seus pretensos domtnlos, estes senhores muitas vezes contratam tra
balhadores experientes na lavra manual exclusivamente para pesquisar novas 
ocorrenclas de cure e assim, fixar novos Iimites as suas posses. 

Adotando estas medidas, parece evidente que os donos procuram doml
nar 0 processo produtivo tambern, atraves do monop6lio da terra, 0 que nos 
primeiros tempos dos garimpos era realizado apenas com 0 controle do ere
dito pelas cantinas. 

A Organizaaio Social 

A Oltima premissa do Modelo Tapaj6s diz respeito a organlzacao socio
economlca, que de acordo com Salomao era "definlda e estavel". 

" ... toda a tessitura social do garimpo, assim como suas relacoes de pro
ducao sao regidas por formas de comportamento simples, caracterizan
do urn modele socio-economlco nao apenas diferente da sociedade en
volvente, mas que com ela nao se pode mlsturar, na medida em que po
de ser considerado como primitivo, entendendo-se assim aquelas co
munidades sociais nas quais os valores lastrarn-se em si mesmo, dlspen
sando leis que assegurem, por exemplo, a propriedade particular; con
tratos escritos e registrados, que garantam 0 cumprimento da palavra 
ernpenhada, e organizacoes hierarquicas burocratizadas. nas quais a ll
deranca e intrfseca aos cargos e nem sempre as pessoas que os ocu
pam'{Salomao, 1981:42). 

o modele s6cio-econ6mico no qual se amparava 0 Modelo Tapaj6s estava 
alicercado no "blnomlo llderanca-conflanca", tanto que, seus Ifderes eram for
jados e legitimados pela pr6pria comunidade e a conflanca era revelada pelo 
respeito aos acertos verbais. 

A dlnamlca da producao no Modelo Tapaj6s era determinada por elos, que 
se relacionavam: " ... por meio de urn conjunto de normas de cornportamen
to que compoern verdadeiro 'pacto do garimpo" (Salomao, 1981 :41). 

Estes elos eram 0 dono do garimpo, 0 cantineiro, 0 dono do barranco e 0 

diarista. Poder-se-ia pensar que estes elos ainda sao, em sua essencia, os mes
mos que determinam a atual dlnamlca da producao nos garimpos tapaj6nicos. 
Embora as funcoes inerentes a cada urn destes elos ainda possam ser consi
deradas as mesmas, as relacoes sociais e de trabalho entre eles possuem ou
tras felcoes. 
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No modele elaborado per Salornao, os donos de garimpo surgiam da pro
pria comunidade e de modo geral, tratava-se de um ex-garimpeiro. 

"Geralmente -rnas nao necesarlamente- trata-se de um ex-garirnpelro. 
... cada um destes Ifderes origina-se na verdade na base da plramide, is
to e, sao garimpeiros que ascenderam na 'escala social' do garimpo e 
tiveram 0 seu 'status' legitimado pela cornunidade" (Salomao, 
1981 :42). 

Em se tratando da origem social dos indivfduos reconhecidos hoje como 
donos de garimpe predominam aqueles vindos do centro-sui do Brasil e em 
muitos casos, tiveram acesso aos seus atuais domlnios atraves de "compra". 

"Eu sou paulista. Bern, na realidade eu era comprador de cure e ban
quei durante um determinado tempo com um dono do garimpo que 
eventualmente ele teve um problema, foi sequestrado e assassinado. 
Neste case, at, a farrulla me procurou para vender 0 garimpo para mim. 
A forma foi a seguinte: eu comprei 0 garimpo, ele tinha 11 pares-de
maquinas e um avlao e eu comprei 0 garimpe per 23 quiJos de ouro, 
entao eu comprei 0 garimpo, eu entrei para 0 garimpo comprando. E 
garimpes a gente compra geralmente mais ou menos de 30 a 4OOA!, vo
ce paga a vista e 0 restante foi pagando na producao, X% per rnes..." 
(GT IV, 1993:4). 

Apesar da origem social distinta, os atuais donos de garlmpo, conforme 
visto a seguir, sao pessuidores da mesma fundonalidade definida per Salo
mao. Trata-se do "ernpresarlo do sistema" e que sustenta a producao de ou
ro, fornecendo todos os insumos necessaries ao fundonamento das unidades 
produtivas nos balxoes. 

"Este homem e na verdade 0 empresarto do sistema, a quem cabe de
sempenhar a relevante funcao de atuar como elemento de Iiga~o entre 
a civiJiza~o e a selva na qual se situa 0 dominio do garimpo. Reside em 
Itaituba e sob seu comando operam um efidente sistema de transperte 
aereo ; uma bem montada rede de compras de mercadorias e ferra
mentas ; um sistema agil de recebimentos, pagarnentos, remessas de 
mercadorias e homens para 0 garlmpo, um ou mais escrit6rios de com
pra de ouro" (Salomao, 1981:41). 
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Os elementos antes mencionados, eram vistos por Salomao como funda
mentais para que 0 "pacto do garimpo" se estabelecesse, no entanto, 0 autor 
esclarece que, no momento em que urn destes elementos sofressem qualquer 
alteracao, 0 organizacao social seria afetada. 

Os garimpos do Vale do Tapajos nao ficaram a1heios a lmplementacao da 
polfticas de ocupacao e lncorporacao do espaco amaz6nico. Foram alcancados 
por grupos de origem social distintas, metodos e tecnlcas de extracao mais 
evolufdas que exigiam maiores investimentos em capital e por urn aparato de 
Leis e Decretos. 

o "pacto do garimpo" regido por uma conjunto de normas de cornporta
mento fundamentadas "em uma etlca cabocla e uma hierarquia nao imposta" 
foi posta a prova por esse conjunto de fatores exogenos (Idem). 

Oaf. transformaram-se as relacoes de producao como uma consequencla 
direta da evolucao nas tecnicas de producao. A morfologia propria que se am
parava em c6digos etlcos tacitamente aceitos pela comunldade, rnodlficou-se. 

o Garlmpo Taruma 

Apesar da coleta de lnforrnacoes de campo ter side em varies locais, 0 fun
cionamento dos atuais garimpos do Vale do Tapaj6s sera analisado a partir de 
urn determinado garimpo. Oaf porque, as conslderacoes apresentadas a se
guir nao devem ser generalizadas para todo e qualquer garimpo do Vale. Ca
beria sim, agarimpos que atendam, pelo menos em parte, determinadas con
dlcoes, tais como: Onico proprietario: extensos domfnios territoriais; acesso 
exclusivamente aereo e de preferencla no aviao de propriodade do dono; mo
nopollo sobre a venda de bens e servlcos, e; controle total sobre a producao 
e comerclallzecao do ouro, 

o garimpo objeto de observacoes, doravante denominado de Taruma, apre
senta-se sob uma estrutura funcional que envolve 0 proprletario, trabalhadores 
Iigados a atividades puramente administrativas e os trabalhadores diretamente 
ligados a producao. 

o proprietario do garimpo Taruma se reconhece possuidor da mesma fun
cionalidade descrita por Salomao, ou seja, urn elo entre 0 garimpo e a socie
dade envolvente. 
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o depoimento a seguir, reflete como este indivfduo analisa sua poslcao na 
estrutura funcional do referido garimpo. 

"A equipe e dividida em dols lados. De urn lado, 0 pessoal que trabal
ha na cidade, nao e muito, s6 eu e mais duas pessoas e do outro lado, 
a que trabalha no campo que e a parte da gerencia, a parte da adrnlnls
tra~o do garimpo, entao eu funciono mais ou menos como urn elernen
to volante, de urn lado para 0 outro, porque eu participo da parte de 
comprar as coisas, procurar precos, baixar custos, ver 0 que esta aeon
tecendo com a maquina, 0 consumo de pecas, que dizer, eu estou en
volvido aqui e no garimpo, eu participo da dedsao do garimpo sobre 0 

que vamos fazer ... " (Gf IV, 1993:2). 

Como vlsto, 0 dono do Garimpo Tarurna ainda se coloca no controle efeti
vo do sistema de producao, embora reconheca que faz parte de uma equipe 
que conta ainda com outros trabalhadores, induindo 0 denominado gerente. 

Os atuais gerentes podem ser indivfduos que estao envolvidos com as ati
vidades nos barrancos, mas podem ser tambern, indivfduos estranhos a equl
pe de trabalhadores, nomeados pelos donos, exdusivamente para administrar 
as unidades produtivas, como e 0 caso do gerente do Garimpo Tarurna. As
sentado em uma estrutura funcional, logo hierarquicamente abaixo do dono, 
o gerente deste garimpo possui todo os poderes necessarios para manter 0 

garimpo sob as diretrizes administratives concebidas pelo proprietarlo. 

o gerente do Garimpo Tarurna esta apoiado por outros trabalhadores no 
curnprirnento de suas mOltiplas atrtbutcoes. Entre estes, destacam-se 0 cantl
neiro que controla a entrada e safda dos bens de consurno, combustivel, pe
cas, etc ... existentes na cantina, bern como da contabilidade; os fiscais de bal
xao, que reaJizam vistorias diaries nas unidades produtivas, e 0 tropeiro, que 
com auxflio de animais, distribui 0 combustfvel entre os varies baix6es. 

o depoimento que se segue expressa como se disp6e a relacao de poder 
no garimpo Tarurna, 

" ... existe urn gerente, existe urn cantineiro, existe duas pessoas que se
ria 0 ajudante do gerente, tern garimpeiros que se chamam de fiscais. 
Sao as pessoas que estao Iigadas diretamente e obedecendo ordem do 
gerente" (Gf IV, 1993:320). 
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Alem destes, ainda se encontram submetidos ao controle direto do geren
te, 0 mecantco, responsavel pela manutencao das rnaqutnas e 0 carpinteiro, 
responsavel pela construcao das casas, pontes, fabricacao das caixas de con
centracao, etc... 0 serrador que retira a madeira necessaria para as constru
coes e a cozinheira completam 0 quadro de trabalhadores Iigado diretamen
te a adrnlnlstracao do garimpo. 

Observa-se que para administrar 0 Garimpo Taruma 0 proprletarlo necessi
ta de apoio de 9 pessoas, envolvendo 0 escrit6rio em ltaituba 0 as lnstalacoes 
no garimpo, denominada de pista, que contam com cantina, cozinha, casa do 
gerente, alojamento dos demais trabalhadores e dep6sito de cornbusttvel. 

No momento da pesquisa, 13 conjunto de rnotos-bornbas, local mente de
nominadas de dragas, estavam em funcionamento e envolviam cerca de 52 
trabalhadores, os denominados de pe6es. 

Apesar do Garimpo Tarurna nao se tratar de uma empresa legalmente 
constituida, 0 seu proprletarlo afirma que 0 administra os moldes de uma em
presa, porque entende que a adocao desse modele e fundamental para recu
perar uma quantidade minima de cure que seja sufkiente para cubrir os cus
tos de producao e ainda, auferir lucros razoavels, 

No depoimento a seguir, e possivel observar que existe uma preocupacao 
constante no alcance de resultados satisfat6rios, procurando sempre, desviar
se dos prejuizos. 

..... a gente esta tratando 0 garimpo como uma empresa, entao voce, 
em cima de uma planilha de custo sabe 0 minimo que voce pede ope
rar, ate quando uma draga te da prejufzo e ate quando ela e viavel e em 
cima dlsso, a gente faz a pesquisa, no aluviao, colocando urn par-de
maqulna, de motores pequenos, sempre furando novas terras para ver 
se acha urn cure que tenha condlcoes de trabalhar, entao a gente vai 
tentando organizar. Como 0 garimpo consta de 13 pares-de-maqulnas, 
a gente vai tentando organizar semanalmente atraves de urn mapa de 
controle, quando cai a producao de uma draga na semana, saber por
que caiu, se deu problema no motor, se 0 pessoal ficou doente, se cho
veu e alagou 0 barranco ou se tava tudo isso normal e caiu porque real
mente aquela terra onde foi tirado nao tinha essa quantidade de ouro, 
quer dizer, em cima disso a gente procura efetivar 0 mais rapldo posst
vel essas mudancas e ter uma estrutura que voce possa prontamente, 
quando uma rnaquina da defeito, consertar e tal" (GT IV, 1993: 1). 
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o Garimpo Taruma envolve uma razoavel estrutura que exige custos eleva
dos para manter-se em funcionamento e por isso, sempre sao tornados todos 
os cuidados para que nem mesmo uma das unidades produtivas perrnaneca 
paralisada por alguns dias consecutivos. Qualquer parallsacao acarretaria pre
[utzos que podem chegar a per em risco a manutencao das demais unidades. 

"E necesarlo para se tocar urn garimpo hole, ter uma boa estrutura, por
que os custos sao muito elevados, entao para evitar que uma rnaqulna 
fique 4, 5 dias parada e voce a1imentando aqueles pe6es e nao e so a 
allmentacao dos pe6es que vai pesar, e toda uma estrutura que esta pa
rada. Bern, voce precisa ter uma estrutura mfnima, de peca de reposl
~o e equipe de pessoal dentro do motor tarnbem, pessoas que tome a 
declcao antes da hora certa, que nem fique demorando muito e que 
nem queira atropelar as coisas, nao adianta ter muita pressa, mas nao 
adianta voce ficar parado esperando as coisas acontecerem..."(GT N. 
1993;p.2) 

Devido a esta forma de pensar de seu proprietario, no Garimpo Taruma 
existem trabalhadores exdusivos para exercer determinadas tarefas auxillares, 
de extrema importancia, para a rotina dlarla, A exemplo, cita-se, os fiscais de 
barranco que visitam diariamente todas as unidades produtivas no sentido de 
detectar e informar ao gerente, toda e qualquer anormalidade no ritmo da 
producao. Outro trabalhador importante na estrutura fundonal do Garimpo Ta
ruma e 0 mecanko, A presenca diana deste indivfduo no garimpo impede 
que as unidades produtivas paralisem por falta de manutencao, substitulcao 
de pecas de reposlcao ou mesmo pelo tempo gasto em seu deslocamento de 
urn outro garimpo ou mesmo de Itaituba. 

Na base da estrutura funcional do Garimpo Tarurna se encontra 0 produtor 
direto. No Modelo Tapajos, 0 Oltimo elo da cadeia estava 0 diarista, uma ca
tegoria referida a garimpagem manual, hoje substituido pelo percentista ou 
soclo, como sao reconhecidos os trabalhadores de garimpo. Atualmente, os 
trabalhadores do garimpo experimentam uma certa espedallzacao por conta 
da experiencia no manejo de determinados equipamentos utilizados nos pro
cessos de lavra. 

Para manter as unidades de producao em funcionamento sao envolvidos 
investimentos de tal rnonta, que os donos de garimpo se utilizam de determi
nados mecanismos no sentido de diminuir esses custos, e consequentemen
teo os riscos. 
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Para isso, 0 alvo principal das estrategias colocadas em pratlca pelos pa
trees sao os trabalhadores, que conforme citado anteriormente, teve dlmlnul
da sua quota-parte do resultado da producao de 50% para 30% com a semi
mecanlzacao da garimpagem. Embora a primeira vista, pareca que 0 equlva
lente a 30% da producao seja apropriada, considerando os elevados custos 
para manter uma unidade de producao, nem sempre os trabalhadores aufe
rem ganhos tao significativos. Este fate se reflete nos diversos mecanismos 
utilizados pelos patroes que objetivam diminuir de maneira absoluta a remu
neracao dos trabalhadores. Alern disto, com a remuneracao na dependencia 
direta da producao, os trabalhadores tornam-se mais vulneravels aos riscos da 
garimpagem. 

Gradativamente, os donas de garimpo procuram repassar aos produtores 
diretos responsabilidades que eram exclusivamente suas e que hoje, se en
contram embutidas nas denominadas normas que regem as frentes de lavra. 

As Normas do Garimpo Tarumii 

o proprietarlo do Garimpo Taruma informa que 0 estabelecimento das nor
mas foi a altenativa encontrada para organizar 0 garimpo. 

..... para eu poder administrar, ... comecei a colocar regras c1aras e obje
tivas... sao normas, e de certa forma, parece ate ditatoriais, mas, no 
meu modo de entender sao as normas que eu necessitei para poder or
ganizar 0 meu trabalho, organizar 0 garimpo como toda a empresa... " 
(GT IV, 1993:6). 

Inicialmente, relata-se daquelas normas que afetam diretamente a remune
racao dos trabalhadores. Dentre estas, destaca-se a remuneracao da cozinhei
ra e 0 custo de transporte do combusnvel das currutelas ate os balxoes. 

- A Rernuneracao da Cozinheira 

A rernuneracao da cozinheira tradicionalmente vinha sendo paga pelo pro
prietarlo dos instrumentos de trabalho e, pelo menos, diretamente, nao se 
vinculava com 0 resuItado da producao. Nesta condlcao, a cozinheira poderia 
ser pensada como 0 unlco membro da equipe que recebe urn salarlo. 

A cozinheira sempre se colocava em uma poslcao de que, aquilo que Ihe 
era devido, nao dependia da quantidade de cure obtido no barranco. Cabia ao 
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dono. nao so a responsabilidade pel a sua contratacao, mas tambern, pelo pa
gamento no final do rnes da sua remuneracao. 

" ...eu ja trabalhei em uns barrancos que, como se diz, 0 dono e a dizer: 
-Olha vamos tirar 0 Duro da cozinheira, porque a cozinheira, p'ra elanao 
tem verao nem inverno, ela nao quer saber se 0 barranco deu Duro OU 

nao deu... entao se ela cozinha, ela tem que receber 0 dela" (GT 11-, 
1990;p.1). 

Atualmente existem sltuacoes em que os donos repassam em parte ou in
tegralmente, essa responsabilidade aos trabalhadores. 0 depoimento a seguir 
aponta a estas situacoes. 

..... 0 ultimo barranco que eu trabalhei sem ser esse que estou trabalhan
do agora. era os peoes que pagavam 10 gramas e 0 dono do barranco 
pagava 5 gramas.... agora ja esse um que estou trabalhando e so 0 

peao que paga, os donos nao querem pagar nem se responsabilizar... (1
dem). 

o deslocamento dessa responsabilldade, alem de minimizar os riscos e 
diminuir os custos de producao, atrela a remuneracao da cozinheira a capa
cidade produtiva do trabalhador e ao potencial aunfero do barranco. Embo
ra, atualmente remuneradas pelos trabalhadores, a contratacao das cozin
heiras continua sendo uma atribuicao dos donos, mesmo que em alguns ca
sos, se permita a lnterrnedlacao de outrern, no caso do Garimpo Tarurna, do 
gerente. 

A remuneracao das cozinheiras no Garimpo Tarurna esta em torno de 20 
gramas de Duro mensais, cabendo a cada um dos trabalhadores, 4 gramas 
mensais. 

- 0 Transporte do CombustIvel 

A outra forma utilizada pelos donos para reduzir de forma absoluta rernu
neracao dos trabalhadores. esta relacionada como 0 cornbustfvel utilizado nas 
unidades de producao. Este combustIvel e fornecido pelos donos de garimpo 
e de modo geral, sao armazenados em depositos especiais Iocalizados nas cu
rrutelas, distante varies quilornetros dos baix6es. 0 transporte do cornbustl
vel ate as unidades produtivas constitue uma das tarefas dos trabalhadores. 
Trata-se de uma tarefa que exlge bastante esforco fisico, haja vista, a quanti
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dade de cornbusttvel a ser deslocada, em torno de 60 Iitros, a dlstancia e 0 

dificil acesso ate os baix6es. 

o gerente do Garimpo Taruma entende que urn trabalhador contlnuamen
te exposto a tamanho esforc;:o ffslco, estaria mais vulneravel a ser acometido 
de malaria. 

"A altmentacao no garimpo e volumosa, mais nao tern protetnas. entao 
o organismo fica fraco, al voce coloca 70 quilos nas costas e traz la da 
pista para ca, que e perto, e as outras que e longe, quando 0 indIviduo 
chega la esta tremendo, e 0 que acontece: toda a energia que voce tin
ha reservada voce gastou ali, a primeira malaria que vier derruba 0 ca
ra. As vezes, 0 cara ta com cinco dias que saiu da malaria, carrega urn 
carrote de oleo, ar.;." (GT VI, 1993:326). 

De posse desse argumento, 0 proprietatrio do Taruma passa a se respon
sabilizar pelo transporte do combustivel ate as unidades produtivas, mas, os 
trabalhadores devem contribuir com uma determinada cota em gramas de ou
roo Desta forma, mensalmente e descontado da percentagem de cada urn dos 
trabalhadores entre 1 a 1,5 gramas de ouro. "Ele val, traz 0 oleo la da pista, 
da p'ra nos aqui no barranco, n6s ja nao carrega 0 oleo, at, a gente paga por 
mes uma grama e meia de cada trabalhador" (GT V, 1993:10). 

Em seus depoimentos, os trabalhadores se referem ainda a urn desconto 
em torno de 10%, que incidiria sobre a percentagem auferida. Esta pratlca se 
deve ao fato de que 0 ouro amalgamado, mesmo depois da queima nos ga
rimpos, ainda contern impurezas que s6 sao descartadas durante 0 processo 
de fundicao, que 0 coloca em condicoes de ser comercializado nas Boisas de 
Valores. 

- A Percentagem 

Salornao destaca que as relac;:6es de producao no Modelo Tapajos se apola
yam no fato de que 0 trabalhador nao era obrigado a vender seu saldo em ou
ro ao dono do garimpo, ap6s quitar seu debito na cantina. 0 que se apreen
de da analise de Salomao e que apesar dos trabalhadores contrairem dlvldas, 
os ganhos auferidos como 0 resultado da producao eram suficientes para res
gata-Ias. Desse fato e possivel afirmar que ate entao, haviam mecanismos de 
controle de mao-de-obra. estes nao eram necessariamente exercidos em no
me de dfvidas. 
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Ressalta-se porern, que Salornao se refere ao endividamento previa do ga
rimpeiro. Tratava-se da divida contraida no deslocamento do trabalhador ate 
os garimpos. 0 referido autor ainda destaca 0 papel da cantina, como urn es
tabelecimento comercial que vinculava 0 debito a producao, 

A primeira vista, nos garimpos investigados, a obrtgacao de vender o sal
do em aura para os donos noloexiste. No entanto, ao observar-se como e -ad
ministrada 0 resultado da producao, torna-se evidente alguns mecanismos 
que imp6e ao trabalhador esta obrigatoriedade. 

Em alguns locais, parte significativa do saldo em aura permanece nas can
tinas, mesmo apes 0 pagamento das dividas contraidas, conforme expresso 
no depoimento a seguir: "Quando despesca vai lei divide, tira a percentagem 
e guarda 0 aura no haver. Se precisar vai la, pega duas, tres, cinco gramas, 
compra 0 que precisa. Mas 0 aura de toclo mundo fica 1.1" (Gf 1, 1990:7). 

No Garimpo Taruma, urn determinado "sistema de Fichas" e utilizado para 
administrar a renda dos trabalhadores, tal como expresso no depoimento a 
seguir: "Se da 100 gramas 0 barranco, eles colocam Ia, 30 gramas na ficha da 
gente, at e descontado 10%, at coloca lei 0 total, depois passam p'ra deles" 
(GTV, 1993:10). 

Utilizando-se de fichas, 0 gerente ou 0 cantineiro administra as dividas 
contrafdas e a percentagem auferida pelos trabalhadores, que a sua vez, tam
bern fazem esse acompanhamento atraves das vias de suas respectives fichas. 
Em uma das fichas se encontra discriminados os resultados da producao obti
do pela equipe e a parcela que cabe a cada urn dos trabalhadores. Esta ficha 
recebe 0 nome 0 Ficha da Percentagem, cujo 0 primeiro Item, diz respeito ao 
valor da passagem para 0 garlrnpo, 15 gramas de ouro, se 0 trabalhador se 
deslocar de Itaituba. Na segunda ficha, estao relacionados toclos os bens ad
quiridos pelos trabalhadores, bern como, seus respectivos valores. Esta se
gunda ficha recebe 0 nome de Ficha da Conta. 

o depoimento a segulr, demonstra de que maneira 0 tratamento dado aos 
seus ganhos se encontra bern apreendido pelos trabalhadores embora, este 
fato nolo exdua a possibilidade de existirem conftitos. 

"Tern essa ficha que e 56 porcentagem, a outra e da conta, na hora que 
a gente vai 1.1 eleva essa ficha, at a gente compra 0 que a gente precl
sa, ele bota aqui nessa ficha e passa p'ra ficha deles tambern. 0 mesmo 
que esta anotado aqui, esta anotado na deles (Idem). 
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Apos a despescagem, que no Garimpo Taruma ocorre semanalmente, e 
realizado 0 "acerto de conta", Inicialmente, na Ficha da Porcentagem e regis
trada a porcentagem auferida naquele dia e se procede 0 calculo do saldo par
cial do trabalhador. Em seguida, na Ficha da Conta, soma-se todos os valores 
dos bens adquiridos no pertodo entre as despescagens e se registra naFicha 
da Porcentagem, procedendo-se 0 calculo final. Apos este cakulo final, tern
se demonstrado os ganhos reais do trabalhadores naquela semana. 

No final de 30 dias de trabalho, a remuneracao da cozinheira e a contrlbu
c;ao pela dlstribuicao do combustivel tambem sao anotados na Ficha da Por
centagem. 

"0 desconto do fim do mes da cozinheira, a gente leva a ficha la e pas
sa quatro gramas p'ra ficha da cozinheira e tira grama e meia da ficha da 
gente, at desconta essas cinco gramas e meia. Quatro da cozinhelra e 
grama e meia do oleo" (GT V, 1993: 131). 

A dlferenca entre os totais das duas fichas, anota-se na Ficha da Poteen
tagem. 0 saldo posltivo, so poderla ser resgatada posteriormente e saldo 
negativo, configure-se a divida do trabalhador para com 0 proprietario do 
garimpo. 

Convern ressaltar, que durante todo 0 pertodo em que 0 trabalhador per
manece no garlmpo, ele nao tern acesso amoeda, nem mesmo quando sai do 
garimpo. Caso 0 trabalhador queira deixar 0 garimpo Taruma, ele se dirige ao 
gerente para que seja analisadas as suas fichas. Este procedimento esta rela
tado com riqueza de detalhes no depoimento de urn trabalhador. 

"Quando nos quiser ir em bora e 0 seguinte: a gente leva as fichas, as 
duas fichas, quando chega la entrega p'ra ele as fichas, ele vai agarra as 
fichas, se voce tiver devendo aiguma coisa na cantina, ele vai pega a fi
cha e desconta tudinho e aquele total, que e 0 saldo da gente, ele vai e 
bota no vale, ai voce fica com 0 vale. Pode passar 1, 2 meses, mas no 
dia em que voce for la na Agencla voce recebe...(Idem). 

Com este modo particular de controlar a remuneracao, 0 trabalhador com 
saldo positive, apos 0 debito relativo a passagem aerea para deixar 0 garimpo, 
que no Taruma esta fixado em sete gramas de ouro, 56 podera receber 0 aqul
10 que Ihe e devido ao chegar a cidade de Itaituba. Ali, se instala 0 escrltorlo 
do proprietario do Garimpo Tarurna, conhecido como Agencla. Ao apresentar 
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o "vale", 0 trabalhador recebe em moeda corrente, 0 valor relativo as gramas 
de aura anotadas no "vale". 

Caso 0 saldo obtido pelo trabalhador nao for suficiente para pagar a passa
gem aerea ate ltaltuba, eJepermanece em qualquer uma das unidades de pro
ducao ate conseguir 0 saldo necessario, Ressalte-se que a entrada e satda do 
garimpo Tarurna somente pode ser realizada por via aerea e no avlao de pro
priedade do dono. 

Se 0 trabalhador nao auferir ganhos suficientes para cobrir suas dfvidas. es
taria na "obrigacao" de retomar suas atividades nos barrancos ate obter saldo 
positivo. 

Estas prattcas reproduzem sltuacoes vividas por trabalhadores em outros 
contextos da economia, seja extrativa ou produtlva, em que a rnao-de-obra se 
encontra submetida a determinadas condi¢es que afetavam sua mobilidade 
pessoal. Envolvido neste denominado Sistema de Fichas, 0 trabalhador estaria 
sendo indiretamente obrigado a vender seu saldo ao proprietario do garimpo 
Tarurna, 0 que toma as atuais relacoes de trabalho distintas daquelas em que 
se apoiava 0 modelo desenvolvido por Salornao. 

Alern da dfvida, hist6ricamente reconhecida como mecanismo utilizado pa
ra imobilizar a forca de trabaIho, os trabalhadores ainda teriam seus ganhos re
tidos pelo dono. Este fato poderia ser considerado em termos de efetividade, 
tal e qual, a dfvida. Ambas teriam como objetivo impedir que os trabalhadores 
venham a abandonar seus locais de trabalho, sempre que assim desejarem. 

o exerdcio de lmobillzacao da forca de trabalho, no caso do Garimpo Ta
rurna, se pratica no momenta em que nao se permite que 0 trabalhador ten
ha acesso e administre 0 que the e devido. Isto significa dizer, que pelo fa
to de nao possuir acesso imediato aos seus ganhos, 0 trabalhador estaria, 
mesmo que peri6dicamente, impedido de deixar 0 garimpo. 

Eimportante ressaltar tambern, a exlstencla de urn determinado controle 
sobre 0 montante dos debitos, Esta fixado urn limite em gramas de aura pa
ra as dfvldas dos trabalhadores, ou seja, nao e permitido que estes estejam 
endividados em nfveis tais, que seja dificil 0 resgate. Parece que 0 montante 
da divida esta diretamente relacionado com a porcentagem auferida e 0 tem
po estimado que 0 trabalhador levaria para paga-Ia, 0 depoimento do dono 
do Garimpo Tarurna expressa em detalhes como e administrada a dfvida de 
seus trabalhadores. 
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" ... a gente nao vende se 0 garimpeiro nao tiver saldo, de forma que 0 

garimpeire nunea vai fiear devendo muito, a verdade e essa, ele nunea 
vai ter urn debito muito alto e esse debito dele, fora a passagem, nun
ea deve atingir 6 a 8 gramas de ouro e ja e urn controle nosso para que 
ele nao fique devendo muito, e ele nao estando devendo muito, sem
pre que ele criar problema p'ra voce, voce tambern nao perde muito, 
mas evita as vezes desarticular toda uma equipe. Ele aeaba indo embo
ra do garimpo... (Gr IVI 1993:5). 

o proprletarlo do Garimpo Tarurna procura garantir atraves desses meca
nisrnos, a perrnanencia da equipe de trabalhadores nas unidades de produ
c;ao. Isto sugere a ausencla de urn mereado de trabalho efetivamente lnstltut
do, com mao-de-obra suficiente para suprir a demanda necessaria da produ
c;ao de ouro, em ritmo adequado que garanta lucros e excIua 0 potencial de 
risco. Os elevados custos de producao e os prejufzos que aearretaria a evasao 
desta meo-de-obra, poderiam ser vistos como as "razoes" que levam os pro
prletarios de garimpos, a lanc;:arem mao de determinadas formas para manter 
seus trabalhadores imobilizados. 

Os trabalhadores, apesar de aparentemente aceitarem os Ifmites impostos 
pelos patr6es, demonstram perceber a situacao a que estao submetidos. De 
modo geral, muitos dos envolvidos nesse conteudo, possuem experlenclas 
anteriores em outras unidades produtivas, que ap6s a despeseagem, as gra
mas de cure relativas aporcentagem eram imediatamente resgatadas. 0 sen
timento que perpassa atraves do depoimento a seguir, pode ser tornado co
mo indfclo de que, mesmo "aceltando" as normas do patrao, nao esta exclur
do urn certo grau de descontentamento em relacao a elas. 

"Urn neg6cio que eles tern aqui dentro, esses 10% descontado, se vo
ce tiver acostumado a trabalhar em garimpo recebendo ouro, mas af 
passa uns dias aqui, mas nao sou contra ele nao, 0 garimpo e dele, ca
da garimpo tern urn modo de trabalhar....eu vim assim desse jelto, ele 
e que me trouxe, que e amigo, mas nunea explicou nada para mirn, por
que se ele tivesse falado... Porque estou acostumado trabalhar so em 
garimpo que a gente recebe ouro, entao a gente chega na rua e vende 
ao preco que tiver, aqui nenhum sai com ouro, s6 sai com vale, 0 pro
blema e s6 esse... a gente pega 0 cure sabe 0 que vai fazer, ja sabe ate 
mais ou menos 0 total que vai dar, voce ja pode pensar que aquilo e 
uma ajuda para voce, agora voce esta com seu vale aqui, sai so com va
le e voce nao pode ir para outro canto se nao tiver urn transporte de 

243 



244 

Ld CuellCA Amdz6n/Cd de Cdra aJnuevo 5/g/0 

uma pessoa conhecida, VOCe nao pode chegar na rua porque nlnguem 
vai te levar fiado, 56 se for no aviao do homem" (Gf V, 1993:15). 

t evidente que, 0 discurso desse trabalhador evidencia que a forca de tra
balho envolvida na garimpagem parece ter a consclencla de que, mesmo por 
curto pertodo, se encontra imobilizada. Do depoimento acima, tambern se 
apreende que nem sempre as norrnas que regem os garimpos sao expresas 
daramente. Em alguns casos podem ate nem serem mencionadas, embora 0 

proprietario do garimpo Tarurna em seu depoimento, informe que as normas 
que regem 0 garimpo de sua propriedade sao sempre bern esclarecidas. 

Se em seu discurso 0 trabalhador reconhece sua condlcao de lmoblllzacao, 
o discurso do proprletarto do Taruma transmite a ldeia de que 0 produtor dl
reto e urn trabalhador envolvido em uma "sociedade" e portanto, estaria liv
re para rompe-la a qualquer momento. 

" ... 0 peao garimpeiro, 0 garimpeiro em sl, ele e praticamente urn s6cio 
nosso, porque ele participa do que ele produz.... 0 compromisso dele 
e mais a nfvel de producao, de trabalhar na maqulna e procurer sempre 
a nfvel de producao, produzir, ele nao tern vinculo comigo, se ele en
trou pro garimpo e nao se deu bern e quiser sair eu nao posso fazer na
da, nao posso segurar ele ... ele e uma pessoa que tern livre arbltrio. Se 
ele achar que all nao da pra ele, se a coisa nao esta boa pra ele, pede a 
conta e val embora" (Gf N, 1993:4). 

o contraponto entre os discursos do trabalhador e do dono do Taruma re
flete representacoes construfdas de poslcoes diferentes sobre uma mesma 
condkao. Isto permite que se pense 0 garimpo Taruma como urn espaco po
tencialmente apto as sltuacoes de conflitos. Alem do controle efetivo sobre 
ganhos e divides dos trabalhadores, outros normas de controle social foram 
instituldas no Garimpo Taruma. A esse respeito, apesar do seu proprietario 
afirmar que as normas sao necessarias para "organlzar" 0 trabalho. Toma-se 
evidente que as medidas adotadas visam em ultima Instancla, 0 controle da 
forca de trabalho. Algumas dessa normas, mencionadas a seguir, dizem res
peito a sltuacoes do cotidiano dos trabalhadores, como os habltos de consu
mo, lazer, bem como, de determinadas tarefas na unidade de producao. Ou
tras no entanto, estao relacionados com situacoes mais delicadas, como 0 por
te de armas, uso de entorpecentes e intercurse sexual com as cozinheiras. 
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o Usa de Armas 

o uso de armas de qualquer tipo possui severas restricoes no Garimpo Ta
rurna, A perrnlssao desse uso esta facultado apenas ao gerente, ao cantineiro 
e aos fiscais de barranco. Os fiscals de barranco estao constantemente arrna
dos ao percorrerem os baix6es em suas vistorias dlarlas as unidades produti
vas. 0 gerente tarnbern faz uso de armas quando se desloca ate os balxoes 
para acompanhar a despescagem. Na cantina esta disposta em local acessfvel 
uma arma em condtcoes de uso imediato pelo cantineiro, caso necessario. 

Para 0 proprletarlo do Taruma, os trabalhadores nao devem possuir armas 
porque "criaria uma stuacao sem controle", Por outro lado, 0 uso permitido 
ao gerente, cantineiro e fiscais diz respeito tao somente a "garantia de segu
ranca", Com esta medida, ainda de acordo com 0 proprletarlo, evlta-se que 
estes indivfduos sejam tornados de assaltos, a exemplo, durante 0 transporte 
do ouro ate as cantinas. Sabe-se que alem do motivo alegado, esta perrnlssao 
de uso possui estreita relacao com a hierarquia de poderes instituida no Taru
rna e com a "obrtgacao" no cumprimento das normas. Trata-se de urn rneca
nismo utilizado para intimidar os produtores diretos. 

No sentido de coibir 0 uso de armas, os pertences dos trabalhadores sao 
rigorosamente revistados, inclusive com detector de metais, tanto quando en
tram, quanto quando saem do garimpo. Nesta vistoria tarnbem se procure 
coibir a entrada no garimpo de qualquer tipo de entorpecentes, estimulantes 
e ate, daqueles medicamentos passfveis de serem comerciaIizados na canti
na. 

.. ... cheguei aqui, a primeira coisa que foram me revistando todo, botar 
aparelho apitando por todo lado ne, desarrumaram a roupa da gente, 
da boroca, joga tudo af no chao, pra ver se nao tern nem uma arma, nao 
permite isso aqui dentro, a gente chega e revistado, quando sai a rnes
rna coisa, revistado tudo novamente, tira tudo pra ver se nao leva na
da" (GT IV, 1993:12). 

Como se observa, 0 sair 0 trabalhador e vistoriado rigorosamente. Neste 
momento, nao se procura apenas a armas, mas, pertences de outrem, e prln
cipalmente ouro. Se a porcentagem nao esta sendo repassada ao trabalhador 
e mesmo assim, ele possui ouro, torna-se evidente que os fiscais de barranco 
nao estao realizando suas vistorias como 0 rigor exigido. Caso seja encontra
do quaIquer tipo de arma em poder do trabaIhador, quando este estiver aln
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da em Itaituba, a arma em questao permanece guardada na Agenda. Se for 
encontrada no balxao, em rnaos de urn trabalhador de boa Indole. a arma e 
recolhida pete gerente e 0 trabalhador continua na equipe. Em case do trabal
hador ser reicindente na quebra das normas, eJe fatalmente deixara 0 Garim
po Tarurna no primeiro v60 que houver e sua arma ficara sob guarda dopllo
to e devolvida apenas quando chegar ao seu destino. 

Hdbitos de Lazer e Consumo 

Aos domlngos, apos as 12 horas, os trabalhadores se encontram Iiberados 
de suas tarefas nas unidades de producao e al, entao, possuem permissao pa
ra irem ate a plsta, 0 que nao e permitido em qualquer outro dia da semana. 
A nao ser na ocorrencia de a1guma anormalidade. Geralmente jogam futebol 
e consomem bebidas. 0 tipo das bebidas, a quantidade e 0 local onde devem 
ser consumidas, sofrem algumas restricoes. 

Entre os bens de consumo constantes na cantina. nao figura bebidas a1c60
Iicas comuns em areas garimpeiras. tais como aguardente, rum. utsque, A ex
cecao e feita para a cerveja acondicionada em latas, consumida apenas aos 
domingos quando os trabalhadores se encontram na pista, e no intervalo de 
13 as 18 horas. Ap6s as 18 horas os trabalhadores devem retornar aos seus 
barracos. 

o consume de bebidas a1c60licas e visto pelo proprietario do Taruma c0

mo prejudicial a saude do trabalhador, posto que, diminui a sua capacidade 
de producao, bern como. aumenta a sua predlsposlcao para contrair malaria. 

Na maioria das currutelas no Vale do Tapalos se encontram instalados pros
tibulos, conhecidos como boates, as vezes de propriedade do proprio dono 
do garimpo. Sao Jocais que oferecem bebidas diversas e mulheres, prestado
ras de favores sexuais. Salornao diz que a imagem do garimpo como urn lo
cal violento e em desordem, estaria relacionado com as boates devido urn 
quadro explosivo composto de "prostltutas, bebidas a1c60licas e armas" e 
que naqueles garimpos onde nao existe boates, os desvios da ordem sao cir
cunstanciais (Salorngo, 1981:43). 

o proprtetarlo do Taruma de posse dessa imagem de garimpo menciona
da por Salomao, argumenta que as boates favorecem sltuacoes de conflitos 
que rompem a ordem estabeledda, exatamente porque envolve bebidas al
coolicas, mulheres e ate armas. Tambern seria nas boates que os trabalhado
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res deixariam grande parte de seus ganhos. Oaf porque, a boate que existia 
no Garimpo Taruma foi eliminada, logo ap6s a compra do mesmo pelo atual 
proprletarlo, 

as Envolvimentos Emocionais 

A rigidez das normas tambern contempla as relacoes afetivas entre os tra
balhadores e as mulheres no exercicio da funcao de cozinheira. Nao se perrni
te que as cozinheiras se envolvam emocionalmente com os trabalhadores. Is
to significa dlzer, que a cozinheira nao deve manter relacionamento tntimo e 
por longo tempo com urn trabalhador, aos moldes de urn matrimonio. Esta sl
tuacao se denomina de "xodozar", "0 homem nao pode ficar mais de duas 
vezes seguida com a mulher, porque at jei e xod6 e manda embora" (GT V, 
1993, 13). 

Os motivos da adocao desta regra, se relacionam com as sltuacoes de con
ftitos que quase sempre quebram 0 born relacionamento interne entre a equi
pe, e entre esta e a cozinheira. Tornou-se bastante comum, a cozinheira ofe
recer a seu companhelro, alimentos melhor preparados, em major quantlda
de ou mesmo, distinto daquele servido ao conjunto da equipe. Este compor
tamento da cozinheira se denomina de pratlcacao do prato e admite sancoes 
tanto a esta como ao seu companheiro. 

Este fato foi objeto de observacao direta durante a pesquisa de campo. Em 
uma das sltuacoes, apenas a cozinheira foi penallzada, deixando a unldade pro
dutiva e 0 garimpo. No Taruma, a norma diz que a penalidade recal sobre 0 

homem e a mulher e ambos, abandonam 0 garimpo. No entanto, na sltuacao 
observada no Taruma, a cozinheira foi transferida para outra unidade produtiva 
em outro baixio e proibida de ver 0 seu companheiro. Esta foi a condlcao lm
posta pelo gerente e aceita pela cozlnhelra, diante da possibilidade de deixar 
o garimpo em definitivo. 

Se por urn lade e proibido xodozar, a pratica de intercurso sexual pela co
zinheira e perrnltldo, desde que nao demonstre preferencla, que 0 fato seja re
conhecido como prestacao de sevkos e que 0 cantineiro seja informado. De 
posse desta lnforrnacao, 0 camineiro anota na Ficha da Cozinheira urn credlto 
de duas gramas de cure e urn debito do mesmo valor na Ficha do Trabalhador. 

"Se eu dormir com ela, se amanha cedo eu for na pista, eu falo lei pro 
cantineiro: - olha tira duas gramas da minha ficha e coloca na ficha da ... 
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Se eu ir la e nao botar na ficha dela, mas al, tern urn que fala: - fulano 
dormiu com a cozinheira la e ainda nao passou pra ficha dela. AI. eJe vai 
na ficha e passa logo" (GT V. 1993: 17). 

Em alguns trechos de seu depoimento apresentado a segulr, 0 proprietario 
do Tarurna, expressou com firmeza as normas e os motivos que 0 levaram a 
adota-las. Trata-se apenas de urn exercfcio de apoio as conslderacoes antes 
mendonadas. 

"... uma das coisas que eu proibi no garimpo foi 0 uso de armas, eu 
proibi de entrar armado ... ele. 0 garimpeiro, nao pode entrar armado e 
nem urn tipo de toxlco e inclusive, nos temos 0 direito de revistar a ba
gagem dele na entrada e na safda. E explicado pra ele que nao tern ca
chaca, no garimpo nao se vende pinga, vinho, nada disso. A (mica be
bida alcoolica que nos vendemos no garimpo e a cerveja, assim mesmo 
e controlado conforme 0 consume, porque traz problema de saude.... 
porque a pinga vai arrebentar com a saude dele e nao vai trabalhar 
quando estiver bebendo e ele sempre vai estar lento e sempre vai cair 
de malaria e tal. E outra coisa que nos nao temos no garimpo e a boa
teo A boate eu percebi que tudo 0 que 0 peao ganhava durante 0 dia, 0 

que ele produzla, ele gastava tudo de noite na boate, automaticamen
teo se voce tern boate, voce tern que ter pinga, tendo pinga voce tern 
que ter outros tipos de bebidas, tudo isso e motivo pro garimpeiro gas
tar. Alem do que. voce vai ter sempre problema dentro do gartrnpo, 
sempre vai ter urn descontrole, porque onde entra arma, boate, bebida, 
toxlco, voce acaba tendo uma sltuacao sem controle, a verdade e essa. 
Voce se obrlgarla, talvez, a ser dono de garimpo envolvido com plsto
leiro, com isso e aqullo, coisa que eu optei por nao ser, entao eu prefe
ri tocar de uma maneira difererde. Aqui e urn lugar de trabalho, bastan
te trabalho... eu nao entro no moito da vida sexual de cada peao garlrn
peiro, porque no garimpo tern mais ou menos 60 homens e deve ter 
perto de 8 a 9 cozinheiras. A gente nao pode permitir que a cozinheira 
lei se amlgue, como se diz aqui na reglao, ou manter urn relacionamen
to com uma so pessoa, porque senao voce acaba tendo problema den
tro do baixao" (GT IV. 19935). 

As demais normas recorrentes no Garimpo Taruma podem ser descrftas co
mo segue: 
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- t proibido fazer reque. Reque e 0 nome dado para a tarefa de retrabalhar 
os rejeitos na tentative de recuperar 0 cure dlsperdicado durante 0 des
monte do barranco. Esta norma e recorrente a quase todos os garimpos no 
Vale do Tapaj6s. 

- 0 dia da despescagem e sempre definida pete gerente e 56 pode ser-rea
Iizada na presence deste ou de urn fiscal de baixio. 0 cure amalgamado, 
com 0 acompanhamento de urn trabalhador, e levado para a cantina e lei 
o cantineiro realiza a quelma, na presence do trabaJhador e do gerente. 

- Os objetos de usc pessoal, alimentos, roupas, etc.... enfim todos os demais 
itens que estao postos a venda na cantina, nao podem ser adquiridos em 
outros locais. Encomendas que possam ser enviadas de Itaituba aos trabal
hadores por uma pessoa com quem mantenha laces de am izade, sao re
vistadas e os produtos, indusive medicamentos, sao retirados. 

- Os trabalhos nos barrancos nao devem sofrer lnterrupcoes para 0 almoco, 
os trabalhadores se dirigem individualmente ao barraco individualmente 
para se alimentarem. 

- 0 gerente do Taruma costuma manter aves nos baix6es para seu pr6prio 
consumo. Aos trabalhadores nao esta permitido consuml-las, sob pena de 
pagar por etas. cinco gramas de ouro. Em respeito as penalidades a que es
tao sujeitos os trabalhadores ao romperem alguma das norrnas, 0 proprie
tario se remete aquelas penalidades reconhecidas como pratlcas recorren
tes em determinados garimpos. 

" ... penalidade em garlrnpo, desde quando eu cheguei aqui, eu sempre 
soube que em garimpo a penalidade era eliminar 0 eJemento, assassl
nar, matar a pessoa. Quer dizer, eu nao compartilho dessa idela, A pe
nalidade que eu coloco, se eu tiver algum criando problema dentro do 
garlmpo, e ele do garimpo e nao permitir que ele entre mais para tra
balhar aqui de maneira nenhuma. Bern, ele pode estar necessltando, pe
dindo vaga, eu nao arrumo mais (GT N, 1993:7). 

o proprletarlo do Taruma afirma alnda, que rigor das normas institufdas em 
seu garimpo tern por finalidade transformar 0 garimpo "em urn ambiente de 
trabalho que deve ser zelados" e que passe a ser visto como tal e nao apenas 
como "necessariamente a1go violento, onde quem manda e a lei do 38, e a 
violencla" (Gf IV. 1993: 11). 
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Mesmo que em seu discurso do proprletario do garimpo Taruma demons
tre que as normas existem apenas para normatizar as relacoes de producao, 
torna-se evidente que 0 controle da rnao-de-obra e exercido atraves das dl
versas prancas mendonadas anteriormente. 

Embora nao exista a lntencao de generalizar as conslderacoes, parece.cla
ro que formas de imobllizacao da forca de trabalho reconhecidas como "tra
balho escravo" estao presentes nos garimpos do Vale do Tapajos envolvendo 
milhares de trabalhadores. Atentando para as devidas especificidades, nestas 
relacoes de trabalho estariam embutidos elementos referidos a outras formas 
de lmobillzacao historlcamente reconhecidas. 0 endividamento previo, a obrl
ga~o de adquirir os bens de consumo na cantina, a vigllancla armada, 0 des
conto de 10% na cotacao ofidal do ouro, os Iimites para a locornocao e, prin
cipalmente, as praticas relativas a admlnistracao dos ganhos e das dfvidas dos 
trabalhadores configuram as unidades produtivas nos garimpos do Tapajos co
mo urn espaco onde a pratka de trabalho escravo e recorrente. 

Estaspraticas ja foram objeto de denuncias, indusive de parlamentares bra
sllelros e referidas por pesquisadores, destacando-se Almeida. 

"0 DNPM estima atualmente nesta reglao do Tapajos cerca de 200 mil 
garimpeiros. Prevalecem nestas areas formas de imoblllzacao de forca 
de trabalho, denominadas de 'trabalho escravo'(endividamento previo, 
vlgllancia armada, jornada de trabalho nao definida, exlstencla de car
cere privado) e procedimentos i1egais na compra de producao aurffera" 
(Almeida, 1993:24). 

Os Impados ao meta 

A evolucao na base tecnologica dos processos produtivos nos garimpos do 
Vale do Tapajos a partir de 1978, se por urn lado imprimiu novas fei~s as re
Iacoes de producao, por outro caracterizou a garimpagem como uma ativida
de que degrada profundamente 0 meio. Ernbora a atMdade de extracao mi
nerai seja potencialmente poluidora, os impactos resultantes da lavra manual, 
devido as dimensc5esdas frentes de lavra e principalmente pelos equlpamen
tos uti/izados paredam ser assimilados pelo meio e poderiam ate ser vistos 
como locallzados. 

Atualmente, as frentes de lavras alcancam dezenas de metros e como pre
ferencialmente se desenvolvem ao longo das drenagens, tanto no leito ativo 
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como nas margens, 0 que se observa sao baix6es abandonados de varies qui
lornetros. Independente de qualquer que seja a etapa, 0 processo produtivo 
nos garimpos do Tapaj6s gera urn conjunto de danos que compromete sobre
maneira 0 meio ambiente. as danos ambientais advindos da garimpagem ul
trapassam os Iimites territoriais permitido pela leglslacao para a lavra e alcan
earn regi6es distante centenas de quilometros dos baix6es. 

Na Instalacao das frentes de lavra nos baix6es, com a Iimpeza da area pa
ra os barrancos e os alojamientos dos trabalhadores e as demais edlficacoes, 
nenhum cuidado e tornado, nem mesmo se cogita 0 aproveitamento comer
cial da madeira. De igual modo, nas areas destinadas as currutelas, as plstas 
de pouso, tambern se observa a forma descuidada com que se realiza estas 
atividades. Como resultado, todo 0 material organlco pode ser carregado pa
ra as drenagens, que posteriormente, ira favorecer 0 processo de metllacao 
do mlercurio utilizado nos processos de concentracao, Isto altera a qualida
de da agua, rnodificando-lhe a cor, a turbidez e ate mesmo, a acidez. Estas 
alteracoes afetam consequentemente 0 meio blotlco, destruindo nichos eco
logicos pela retirada dos solos organlcos. Podem tambern favorecer que a 
biota seja mats facilmente contaminada pelo mercurio organlco que pelo 
mercurio metalico. 

Ate mesmo ao meio antroplco, as consequencias podem ser vistas a partir 
da perda da biomassa como urn recurso econ6mico. As etapas seguintes do 
processo de lavra, 0 desmonte, a concentracao e a apuracao provocam os da
nos mais significativos, que inclusive podem ser quantificados. No desmonte 
e na concentracao as cargas em suspensao aumentam consideravelmente e al
teram caracterfsticas organolepttcas das aguas, modificando a cor e a turbidez. 
as sistemas naturais de drenagem sao modificados pelos constantes desvios 
de seus cursos e pelo assoreamento. as oleos e graxas utilizados na operacao 
e rnanutencao das maquinas e os detergentes usados nas caixas concentrado
ras tambern contaminam as aguas. as habitats aquaticos e ribeirinhos sao afe
tados revelando perdas de recuros naturais atuaImente em usc devido 0 as
soreamiento e recobrimento de varzeas, a usc potencial destes recursos po
dem estar comprometidos (Rodrigues, 1994:54). 

No processo de separacao do cure amalgamado atraves da queima sao ge
rados os maiores agravos ao meio. Nesta etapa, 0 lancarnento de mercurto 
polui as aguas e 0 ar contaminando e intoxicando a biota, podendo atingir 0 

homem atraves da lntoxlcacao ocupacionaI. Neste caso, os trabalhadores que 
queimam a amcilgama ainda nos garimpos e os funcionaios das casas de com
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pra de Duro onde novamente se queima 0 Duro amcilgama para torna-lo mais 
puro. A poluicac mercurial deixa em risco as populacoes consumidoras de 
pescado. 

Ao ser uma atividade irregular a garimpagem vem provocando umaserie 
de impactos. Os trabalhadores dos garimpos estao constantemente se deslo
cando ou retomam aos seus lugares de origem. De modo geral, se deslocam 
para os garimpos sem seu grupo familiar e acabam se envolvendo em condl
~6es insalubres, tanto ffsica como socialmente. 

A caractertstica peculiar das economias extrativas, que se estabelecem on
de ocorre 0 recurso natural e se deslocam com a exaustao a procure de no
vas frentes, nao permite que a comunidade se beneficie dos services publicos, 
seja aquela diretamente envolvida, seja aqueJa envolvente. A mobilidade 
tambem acarreta a dlsseminacao de doencas endemicas, sem esquecer, 0 cus
to social das doencas ocupadonals, a reducao da expectativa de vida dos tra
balhadores e descontrole nas atividades reconhecidas como a margem da lei. 

A intensa mlgracao aos garimpos provoca um crescimento desordenado 
das cidades pr6ximas, modlficam-se os padr6es das relacoes sociais e de pro
ducao da populacao original e de modo geral, a qualidade de vida tende a 
piorar. A desorgamzacao social impede que os direitos da cidadania sejam 
respeitados. 0 direito a proprledade, os direitos trabalhistas, 0 direito am
biental nao fazem parte do cotidiano nos garimpos. 

As tecnlcas de extracao utilizadas caracterizam a garimpagem como uma 
lavra predat6ria, posta que, ao nao recuperar a totalidade do ouro, acarreta 
perdas economlcas de urn recurso nao renovavel e consequentemente, ge
rando significativas perdas sodais (Rodrigues, 1994:55-6). 

A Poluicao Mercurial 

Dentre esse conjunto de agravos ao meio gerados pelos garimpos de ou
roo a polulcao mercurial tem side objeto de vartas pesquisas, no entanto, pa
recem nao ser ainda suficientes para que se tenha urn diagn6stico rigoroso. 

Os garimpos de Duro na Amazonia sao responsaveis por significativas 
ernlssoes de mercuric metcilico ao ambiental e estas ernlssoes partem da quei
ma do amcilgama ou do lancamento direto nas drenagens e dep6sitos de re
jeitos. Os dep6sitos finals dos resfduos de amalgamacao sao resposavels por 
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cerca de 20 % a 25% destas emissoes e a queima do arnalgama. considerada 
a forma mais importante de enflssao se responsabiliza por 70% a 75% (Silva, 
1993:55). 

A emtssao do mercuric resultante da primeira queima do amalgarna oco
rre a ceu aberto, dentro dos barracos ou nas cantinas. A segunda etapa, a pu
rificacao, geralmente ocorre nas casas de compra de aura nos centros proxl
mos aos garimpos quando praticamente todo 0 mercuric e volatilizado oco
rrendo a contaminacao do interior dessas casas. Dal, a emlssao de vapor de 
mercurto para a atmosfera nos centros urbanos coloca em risco os funclona
rios das casas que comercializam aura e as populacoes residentes as proxlrnl
dades. 

Da estimativa de mercuric usado na bacia hldrografica do rio Tapajos, em 
tome de 62 toneladas ao ano, acredita-se que entre 55% a 90% deste total 
sao Iancados a atmosfera e 0 restante, as drenagens. Sabendo-se que apos a 
primeira queima nos garimpos 0 aura ainda contem 5% de mercurio, estirna
se que cerca de 600 quilos de mercuric tenham sido lancados a atmosfera da 
cidade de Itaituba no periodo de 12 meses, se considerada a comercialtzacao 
de uma tonelada no mesmo periodo (Rodrigues, 1994:169). 

As emiss6es locais para a atmosfera dos vapores de mercuric resultante da 
purtftcacao do aura eram consideradas pouco representativas em relacao a 
outras formas de emlssao. Devido ao melhor entendimento da producao de 
ouro e da quantidade de mercuric envolvida, essa fonte de emlssao tern sido 
melhor analisada, estlmando-se inclusive que 0 mercurlo lancado a atmosfera 
pelos garimpos de aura chega a cerca de 50 a 70 toneladas por ano. Esta 
quantidade de rnercurlo pede contribuir com ate 6% da emissao atmosferlca 
antropogenlca global (Lacerda, 1992:45). 

A pesar de existirem pesquisas sobre a concentracao e dlstrlbulcao de mer
curio provenientes dos garimpos de aura na atmosfera da Amazonia, seus re
sultados ainda sao tao preliminares que ate prejudicam os modelos sobre 0 

seu comportamento que por ventura possam ser desenvolvidos (Lacerda 
1992:50). 

A transferencla do mercuric de urn compartimento contaminado para os 
seres humanos tern na biota aquatics 0 principal caminho. t sabido que 0 mer
curio sofre 0 processo de btornagnfficacao atraves das cadeias alimentares e 
apresenta teores maiores nos organismos de nivel trofko mais elevado, como 
os peixes (Lacerda, 1992:51). 
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Determinados fatores favorecem a contamlnacao mercurial via Ingestao de 
pelxes, destacando-se: a quantidade de peixe consumida, a frequencia do 
consumo, as especies mais consumidas e os niveis de mercuric nos peixes 
(Rodrigues, 1994: 171). 

A rota da ingestao de mercuric atraves dos peixes tern side reconhecida 
por varies pesquisadores como 0 caminho pelo qual as populacoes amazonl
cas podem vir a ser contaminadas pelo mercurio, especialmente as ribeirinhas 
e lndigenas que se a1imentam predominantemente de peixes. Pesquisa slgnl
ficativa foi realizada nos anos de 1991 e 1992 e envolveu coleta de amostras 
de peixes em diverses locais da area de influencla da garimpagem no Vale do 
Tapajos. 

No total foram coletadas e analisadas 541 amostras de 23 especies de pel
xes e para efeito de Interpretacao e comparacao, os dados relativos aconcen
tracao de mercuric foram agrupados em dois grupos. 0 primeiro grupo diz 
respeito as amostras coletadas proxlrnlo a cidade de Santarem, em pesquel
ras situados em lagos e Iocalidades ribeirinhas na confluenda dos rios Trom
betas, Tapajos e Amazonas. Esta reglao responde por cerca de 25% das ativl
dades pesqueiras do Estado do Para e nao esta diretamente Infiuencia dos ga
rimpos e por isso, serviu como referencia dos niveis de base da qualidade do 
pescado, relativamente as concentracoes de mercuric presentes nos tecidos 
dos peixes. 0 segundo grupo diz respeito as amostras coletadas na regiao de 
Jacareacangajltaituba, em pesqueiros situados em lagos e localidades rlbeirin
has ao longo do rio Tapaj6s diretamente afetados peIos garimpos. Este segun
do grupo de amostras foi considerado como representativo das areas eriticas 
de contaminacao (Bidone, 1995: 16). 

o limite de referenda de concentracao aceltavel para tecidos de peixes pe
la Organlzacao Mundial da Sande OMS e de 500 ppb e os resultados analiti
cos indicaram que 41% das espedes analisadas, todas de hablto carnivoro, 
apresentaram indices maiores que 0 referido limite. 

Daquelas amostras do grupo controle, apenas 3% se encontravam acima 
do limite de referencla da OMS e daquelas amostras do grupo mais critica
mente exposto a contamlnacao, 12% apresentaram valores maiores que 0 li
mite da OMS. Se consideradas todas as amostras, cerca de 8% delas estariam 
comprometidas. 
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A analise dos resultados indicam que 0 principal grupo de risco para a con
tamlnacao ambiental por mercOrio sao as populacoes ribeirinhas, especial
mente aquelas que residem na reglao mais diretamente afetadas pelos gartm
pos, entre as cidades de Itaituba e Jacareacanga (Bidone, 1995:21). 

Convern ressaltar, que os trabalhadores nos garimpos e os funcionarlos das 
casas de compra de Duro envolvidos na queima do amalgama tambern po
dem ser considerados como 0 segundo grupo mais exposto a contamlnacao 
mercurial no Vale do Tapajos. 
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