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“O sobrado de mamãe é debaixo d’água 

Debaixo d’água, por cima da areia 

Tem ouro ia ia , tem prata sinhá 

Tem diamante que nos alumeia” 
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RESUMO 

 

A Chapada Diamantina desperta interesse pelos seus atrativos naturais, tornando-se, 

assim, uma área de grande valor para a exploração turística. Além dos aspectos 

naturais, as paisagens da região se constituem como a expressão da cultura local 

através da atividade mineradora do passado: a garimpagem de diamantes. A partir 

dos elementos e vestígios de atividades de mineração de um passado, recente ou 

distante é que se define o Patrimônio Mineiro, sendo atribuídos a ele valores 

históricos, culturais ou sociais ligados a um grupo social. Esse conceito está vinculado 

aos termos Arqueologia Industrial e Patrimônio Industrial pois considera que a 

mineração é a parte da indústria dedicada à lavra e processamento primário de 

minerais e rochas. O patrimônio mineiro também está relacionado à geodiversidade, 

pois a área de qualquer garimpo ou mina é determinado pela expressão da 

geodiversidade do local e o conhecimento dos seus elementos é de fundamental 

importância para seu seu funcionamento. Não obstante, a vila de Conceição dos 

Gatos, Palmeiras-BA, local de aplicação do estudo deste trabalho, é um importante 

cenário histórico e cultural da atividade garimpeira regional, possuindo uma grande 

variedade de elementos e estruturas vinculadas ao garimpo de diamantes como 

regos, valas, catas muros e casas. Para a realização da pesquisa foi utilizado o 

aplicativo de geolocalização GetPoint PRO 2.25 para a coleta de pontos 

georreferenciados em campo e o Google Earth PRO onde foi possível a vetorização 

dos pontos sobre imagens de satélite do ano de 2017 fornecidas pelo próprio 

programas. Além de contar também com o auxílio do software ArcGis 10©. Foram 

coletados 175 pontos em campo entre estruturas e paisagens garimpeiras, resultando 

em 14 sítios ao longo de cinco trilhas, após a simplificação e limpeza dos dados. 

 

Palavras-chave: Patrimônio Mineiro; Geodiversidade; Garimpo; Chapada 

Diamantina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT:  
 

The Chapada Diamantina arouses interest in its natural attractions, making it an area 

of great value for tourism. Besides the natural aspects, the landscapes of the region 

constitute the expression of the local culture through the mining activity of the past: 

diamond mining. From the elements and vestiges of mining activities of a past, recent 

or distant is that defines the Mining Heritage, being attributed to him historical, cultural 

or social values linked to a social group. This concept is linked to the terms Industrial 

Archeology and Industrial Heritage because it considers that mining is the part of the 

industry dedicated to the mining and primary processing of minerals and rocks. Mining 

heritage is also related to geodiversity, since the area of any mining or mine is 

determined by the geodiversity's expression of the place and the knowledge of its 

elements is of fundamental importance for its operation. Nevertheless, the town of 

Conceição dos Gatos, Palmeiras-BA, where the study of this work is applied, is an 

important historical and cultural scenario of the regional garimpeira activity, possessing 

a great variety of elements and structures linked to the mining of diamonds as regos, 

ditches, troughs walls and houses. For the accomplishment of the research was used 

the geolocation application GetPoint PRO 2.25 for the collection of georeferenced 

points in the field and Google Earth PRO where it was possible to vectorize the points 

on satellite images of the year 2017 provided by the programs themselves. In addition 

to the support of ArcGis 10 © software. A total of 175 points were collected in the field 

between garimpeiras structures and landscapes, resulting in 14 sites along five tracks, 

after simplifying and cleaning the data. 

 
Keywords: Mining Heritage; Geodiversity; Garimpo; Chapada Diamantina. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Para muitos que contemplam as belezas da natureza, a Chapada Diamantina, 

no estado da Bahia é um ótimo local para essa prática. Ela desperta interesse pelos 

seus atrativos naturais, tornando-se, assim, de grande valor para a exploração 

turística. Mas o que nem todos os visitantes conhecem, ou se motivam a conhecer, é 

a história que o lugar carrega, ou melhor, o que se traduz através da paisagem cultural 

da Chapada. 

Seja nos rios ou nas serras, nos afloramentos rochosos ou agrupamentos 

urbanos, aquilo que sela a unidade entre as áreas da Chapada Diamantina é algo que 

remete a sua cultura, nesse caso, o garimpo e a garimpagem de diamantes. Porém, 

não é tão simples perceber as marcas deixadas por essa herança diamantífera, 

sobretudo na paisagem. Apesar dos municípios da região das lavras diamantinas 

(Figura 01) estarem carregados de patrimônios históricos (muitos deles tombados) 

que contam sua trajetória socioeconômica em área urbana, seus arredores contém 

uma riqueza patrimonial tão rica quanto suas edificações: o patrimônio mineiro. 

Elaborado por Vitor Silva, 2016. 

Fonte dos dados: IBGE 

 Figura 01. Principais Municípios das Lavras Diamantinas da Bahia 
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O patrimônio mineiro vem ganhando destaque nas discussões acadêmicas 

como mais uma ferramenta de preservação da memória cultural das sociedades que 

se estabeleceram em torno da atividade mineradora.  A relevância da temática está 

ligada ao importante papel no desenvolvimento econômico, cultural e social da 

humanidade ao longo de sua história advindo da extração e a utilização dos recursos 

minerais da Terra. Rahola (1998) diz que o conceito de patrimônio faz referência aos 

restos materiais de épocas passadas e seu estudo é uma forma de aproximação com 

as características econômicas, sociais e tecnológicas de outros momentos da história. 

Por isso não é difícil entender o interesse que isso desperta na sociedade atual e as 

possibilidades que se apresentam para o turismo. 

Rahola (1998) ainda afirma que “patrimônio” é um conceito amplo e que 

sempre foi inclinado para os valores que poderiam ser chamados de "histórico-

artísticos", muitos turistas viajam para museus de arte, edifícios únicos, rotas 

históricas, etc. No entanto, não devem ser excluídos do contexto patrimonial aquilo 

que foi produzido pela industrialização nos últimos séculos. 

No contexto histórico da Chapada Diamantina, a extração mineral decorrente 

da intensa atividade garimpeira do século XIX consistia na principal atividade 

econômica da época. A garimpagem do ouro e do diamante deixaram marcas 

expressivas na paisagem local. Essa atividade se concentrava principalmente nos 

arredores de Lençóis, Palmeiras, Andaraí e Mucugê, levando essa região a um 

desenvolvimento e povoamento tumultuados, que deixaram vestígios importantes nos 

sítios urbanos. De acordo com Nolasco (2002), os regimes hidrológicos das 

drenagens locais foram bastante alterados em função das atividades de garimpo, 

iniciadas em torno de 1840 e exercidas no decorrer de cerca de 200 anos na região. 

Desse modo, a ação antropogênica consistiu num agente geológico relevante, na 

evolução da paisagem regional, até à sua configuração atual. Essa área será foco 

deste estudo, devido sua importância geológica e cultural, dada pela mineração. 

O problema central desta pesquisa foi pautado na existência escassa de pontos 

e formas de apresentação da cultura garimpeira (mineira) para os visitantes na 

Chapada Diamantina, apesar de ser uma região rica em geodiversidade e patrimônio 

mineiro. A memória cultural vem sendo apagada pela forma tradicional de turismo 

globalizante, e pelas novas relações socioeconômicas na Chapada Diamantina. 

Entende-se que a mina é consequência da geodiversidade, pois cada tipo de 
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mineração engloba um recurso mineral diferente e um aspecto de formação no meio 

físico ligado aquele recurso. 

O estudo teve como objetivo realizar um levantamento conceitual acerca do 

termo Patrimônio Mineiro e buscar sua relação com a região da Chapada Diamantina, 

afim de inventariar e caracterizar pontos e trilhas que contenham esse patrimônio. 

Para a sistematização dos dados foi elaborada uma proposta metodológica de ficha 

de inventariação do patrimônio mineiro (garimpeiro) de diamantes com o intuito de 

melhor organizar as diretrizes de pesquisas relacionadas ao assunto. O estudo foi 

aplicado na comunidade de Conceição dos Gatos, povoado limítrofe ao Parque 

Nacional da Chapada Diamantina (PNCD), situado no município de Palmeiras, Bahia. 

A aplicação desse estudo envolvendo a herança da mineração do diamante 

possui relevância na oferta de um possível resgate as memórias e características 

culturais garimpeiras através da valorização e destaque às estruturas e marcas na 

paisagem oriundas do seu trabalho. Aspectos esses muitas vezes marginalizados pela 

sociedade por seus impactos provenientes ao ambiente, mas que possuem grande 

valor no contexto histórico, econômico e cultural para a Bahia e para o Brasil. 
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1.  As Lavras Diamantinas da Bahia 

 

A Chapada Diamantina está localizada na porção central do estado da Bahia, 

abrangendo uma área de cerca de 65.000 km2. Pode assumir diferentes formas de 

caracterização e classificação a depender dos elementos a serem evidenciados em 

seu espaço geográfico, seja por aspectos geológicos-geomorfológicos, biológicos ou 

socioeconômicos. Segundo Maciel, Senna e Guanaes (2012), os termos “sociedade 

lavrista”, “cidade lavrista” ou “lavras diamantinas” são usados por estudiosos para 

designar o encontro de correntes migratórias e do processo de relações sociais 

envolvidos com a economia mineradora, nesse caso específico, a mineração de 

diamantes. 

O conceito de Chapada é usado no Brasil para nomear as grandes superfícies, 

por vezes horizontais, a mais de 600 metros de altura. O termo Chapada Diamantina 

foi utilizado oficialmente pela primeira vez na Resolução n°124, de 09 de julho de 

1942, da Assembleia Geral do Conselho Nacional de Geografia. Várias outras 

subdivisões territoriais foram ocorrendo ao longo do tempo, porém essa classificação 

continua a ser empregada (MACIEL, SENNA e GUANAES, 2012). 

 

1.1 O Diamante 

O diamante é um mineral de características singulares utilizado em vários 

segmentos das atividades humanas, desejado não só como substância gemológica 

de alta preciosidade, como também uma importante ferramenta na indústria moderna. 

Ele passa por uma longa jornada entre processos naturais de formação 

(condicionantes geofísicas e químicas) e antrópicos (prospecção, extração e 

lapidação) até chegar as vitrines das joalherias ou a outros setores industriais. Suas 

características peculiares o faz um dos minerais mais raros e cobiçados no mundo 

não apenas nos dias de hoje, mas em toda sua história. 

Do grego “adamas”, o diamante já foi considerado um mineral indestrutível ou 

indomável. Mas o que se sabe é que ele não resiste ao choque do martelo ou não 

resiste a altas temperaturas (precisamente 1350°C). Porém, apesar das questões 

levantadas, pode-se afirmar que ele é o mais duro mineral existente, com a 
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capacidade de cortar qualquer outro mineral e ser cortado apenas por um outro 

diamante (NOLASCO, 2002).  

Acredita-se que os diamantes foram descobertos pela primeira vez em 

Golconda que se tornou o centro diamantífero da Índia. No início dos anos 1700, 

quando os fornecimentos de diamantes da Índia começaram a diminuir, o Brasil 

emergiu como uma fonte importante. Diamantes foram descobertos nas panelas de 

mineiros de ouro enquanto escorriam pelos cascalhos dos rios locais. O Brasil 

dominou o mercado de diamantes por mais de 150 anos. Posteriormente os 

exploradores norte-americanos descobriram os primeiros grandes depósitos de 

diamantes sul-africanos no final dos anos 1800, nas margens do rio Orange, 

desencadeando a "corrida de diamantes" com a primeira descoberta de depósitos de 

kimberlitos na África do Sul. 

O diamante é originado por processos internos do planeta Terra, a partir da 

formação do kimberlito, uma rocha magmática rica em carbono que se formou a 

grande profundidade. Onde tem kimberlitos, muito provavelmente tem diamante, e 

recentemente foi encontrado e catalogado no território brasileiro. É um mineral 

composto por átomos do elemento carbono, arranjados em uma estrutura cúbica 

cristalina densa. Além de ser o mineral com maior dureza encontrado na natureza, 

devido suas propriedades cristalinas únicas, tem alto valor comercial como gema. 

Há dois tipos principais de depósitos diamantíferos: depósitos primários, 

representados principalmente por kimberlitos mineralizados, e depósitos secundários, 

que são originados a partir do retrabalhamento dos depósitos primários (DNPM, 

2015).  Os diamantes da Chapada Diamantina foram amplamente encontrados em 

depósitos sedimentares no leito dos rios e nas serras. Os ambientes sedimentares 

favoreceram a captura do mineral através de “armadilhas naturais” como fraturas nas 

rochas, marmitas e panelas no leito dos rios e frinchas. 

O garimpo se favoreceu por muito tempo na coleta do mineral nessas 

armadilhas naturais. Quando os depósitos aluvionais começaram a ficar escassos 

essas armadilhas passaram a ser construídas através da engenharia garimpeira que 

por muitas vezes era inspirada nos movimentos de força da natureza para aprisionar 

e capturar os minerais. Os processos de garimpagem serão melhor descritos no 

capítulo 2, bem como as estruturas que dão suporte ao trabalho. 
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1.2 A Região das Lavras Diamantinas da Bahia 

 

Para falar da Chapada Diamantina, ou melhor, das lavras Diamantinas, é 

preciso salientar o importante período na história da riqueza do Brasil: o ciclo do 

diamante. Esse momento contribuiu, sobremodo com a expansão demográfica e 

povoamento de zonas ainda pouco habitadas no interior da Bahia, tanto em áreas já 

reconhecidas como auríferas ou em outras sem a tradição da mineração. 

A corrida empreendida na exploração de diamante na região da Chapada 

Diamantina no século XIX resultou  no surgimento de inúmeros agrupamentos 

mineiros, que  mais tarde viriam a se transformar em importantes povoados e, depois, 

cidades, algumas das quais se mantêm  até hoje, como: Lençóis, Palmeiras, Andaraí, 

Mucugê e Morro do  Chapéu,  ou  foram  abandonadas  e  transformadas  em   ruínas,  

a exemplo dos  povoados  de  Ventura,  no  município  de   Morro do Chapéu, parte 

de Igatu, no município de Andaraí, que deixaram um legado histórico muito  rico e 

interessante (CARVALHO e NOSSA, 2008). 

Os municípios citados são basicamente mineiros – garimpeiros, outros que 

compõem a região resultam da corrida relacionada ao ouro, que nos séculos XVII e 

XVIII, movimentou as localidades entre o Rio de Contas e Jacobina, através da 

Estrada Real, que conectava as áreas mineradoras com a capital Salvador. Nessa 

época estes dois municípios englobavam territorialmente toda a região diamantina, e 

deles que parte a colonização da Chapada. Inicialmente terra dos índios Cariris, a 

população foi sendo gradualmente povoada por gente de todas as regiões do país. 

Hoje suas paisagens refletem a atividade garimpeira, responsável pela colonização 

(NOLASCO, 2002). 

O registro da descoberta do primeiro diamante na região é de origem incerta, 

todavia, na primeira metade do século XVIII foi comunicado a Coroa Portuguesa a 

existência de pedras preciosas em várias partes, e, ao mesmo tempo, se solicitava 

que fosse determinada a arrecadação que deveria incidir sobre a produção. Com a 

desaceleração da produção de ouro na dita “Chapada Velha”, atual município de 

Brotas de Macaúbas, faiscadores que procuravam o minério acharam os primeiros 

diamantes por volta do ano de 1841. Apenas em 1844, José Pereira do Prado, 

reconheceu por similaridade com Minas Gerais, os terrenos diamantíferos nas 

imediações de Mucugê (na época Santa Isabel do Paraguaçu) em área da fazenda 
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dos Rocha Medrado. A mineração retoma impulso, com uma mobilização de um 

número superior de pessoas, do que no ciclo anterior, sendo o principal fator de 

povoamento na região (NOLASCO, 2002; GIUDICE, 2012; PEREIRA, 2013).  

De acordo com Bandeira (1997), os conglomerados humanos que se 

formavam na região propiciaram basicamente a formação de quatro vilas que 

compuseram as Lavras Diamantinas. Assim, erigiu-se em 1847, a Vila de Santa Isabel 

do Paraguaçu (Mucugê), em 1856, a Comercial Vila dos Lençóis (Lençóis), em 1884, 

a Vila de Andarahy (Andaraí), e finalmente em 1890, a Villa Bella das Palmeiras, atual 

município de Palmeiras e localização desse estudo. 

Durante o século XIX, Lençóis assumiu papel de destaque entre os povoados 

das Lavras Diamantinas, tornando-se independente de Mucugê em 1856 quando foi 

elevada à categoria de Vila. Pina (2005) caracteriza o cenário sociopolítico e 

econômico dessa época como conturbado, mesmo diante de tanta riqueza que era 

proveniente dos diamantes. 

 

“Revendo Lençóis, eldorado do século XIX, onde brotavam minas 
fabulosas de diamantes (...), em que a vaidade e o orgulho dominavam 
a aristocracia, aparecem arrojados coronéis à frente de seus jagunços 
disputando o domínio do poder; graves divergências permeavam a 
comunidade dando origem aos conflitos. Foram 70 anos de lutas 
sangrentas; vidas valiosas foram ceifadas aumentando a discórdia 
entre as correntes políticas. ” (PINA, 2005, p.39) 

 

Ainda segundo Pina, é nesse contexto que Antônio Pereira dos Santos, um 

dos herdeiros da Fazenda das Palmeiras, descobriu no leito do córrego Lajedinho 

ricas jazidas de diamantes, essa descoberta atraiu muita gente como capangueiros, 

negociantes e garimpeiros vindos de Lençóis, Mucugê e Andaraí, que deram origem 

ao Povoado das Palmeiras, posteriormente a Villa Bela das Palmeiras – a caçula das 

Lavras Diamantinas - pelo ato de 23/12/1890, desmembrado de Lençóis. 

 

1.3 Conceição dos Gatos, A Área de Estudo. 

 

Localizada a cerca de 10 quilômetros da sede do município de Palmeiras, 

Bahia, o vilarejo de Conceição dos Gatos (Figura 02) guarda diversos atrativos 

turísticos e uma rica cultura popular. Alguns contam através da cultura popular que 

uma senhora chamada Conceição chegou à comunidade com um cesto cheio de 
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gatos e os soltou pela região, outros da existência da família “Gatos”, a qual teria 

emprestado seu sobrenome ao lugar. No entanto, a história da sua origem é imprecisa, 

e necessita de uma melhor construção através da oralidade por conta dos próprios 

moradores locais e de pesquisas aos acervos municipais. 

A partir do que foi coletado por essa pesquisa, pode-se inferir que sua origem 

certamente remonta o ciclo do diamante. Provavelmente por estar situada num local 

estratégico de passagem entre Palmeiras e Lençóis e obter bons locais a serem 

garimpados, os terrenos da família Borges e da família Evangelista foram sendo 

povoados por outras famílias de garimpeiros.  

Conceição dos Gatos faz divisa a oeste com o Parque Nacional da Chapada 

Diamantina (PNCD), a área de estudo abrange tanto a parte do núcleo da vila e seus 

entornos como algumas localidades dentro dos limites do PNCD, aos arredores do 

Morrão (Figura 03). Trata-se de um vilarejo que não era tanto percebido, mas que está 

começando a ganhar fama entre os turistas. Seu cenário natural, repleto de 

montanhas e com uma flora exuberante, com a presença de quaresmeiras, bromélias 

e do são-joão, é propício para diversos passeios, dentre eles, os destinos já utilizados 

para a prática do ecoturismo e o de base comunitária (PINHO, 2016). 

 

Figura 02. Mapa de Localização do Município de Palmeiras e a Vila de Conceição dos Gatos 
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Até então, existem pouquíssimas publicações existentes sobre esta 

localidade. Num breve levantamento turístico recente realizado por Pinho (2016), são 

evidenciados atrativos turísticos já consolidados e algumas características da 

comunidade de Conceição dos Gatos. Segundo a autora, a comunidade faz parte da 

Trilha Griô das Águas, que inclui contação de histórias, oficina de saberes tradicionais, 

samba de roda e trio pé de serra, além de visita à Cachoeira da Boa Vista, ao Morrão 

e às Águas Claras. A localidade ainda dispõe de uma Casa Grande e Senzala, que 

remonta ao período da escravidão na Chapada Diamantina, bem como casas de 

farinha, que mantêm o hábito da produção coletiva do alimento. 

Em relação aos aspectos culturais mais evidentes a comunidade de 

Conceição dos Gatos possui características agropastoris, pomares e as hortas 

caseiras colorem os quintais das casas, com o plantio de banana, café, pés de jaca, 

laranja, mamão e manga, além da criação de gado e aves. A culinária da região 

também é bastante característica, com destaque ao godó de banana servido com 

pirão e galinha caipira, ao lado de receitas com palmito de jaca, como o pastel e o 

escondidinho. As tradicionais festas juninas são outro aspecto bem marcante, 

realizadas entre o 1º e 29º dia do mês, o forró agita a pequena vila, com a banda 

“Brilhante da Conceição” e comidas típicas em quase todas as casas. Santo Antônio 

é o padroeiro e deu nome à igreja local, construída em 1941.  

Figura 03. Localização da Área de Estudo. Elaborado por Vitor Silva. Fonte: Google Earth 
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2. Quando o Garimpo vira Patrimônio 

 

As lavras de diamantes no interior da Bahia foram cruciais para o povoamento 

da região e surgimento das suas cidades como visto no capítulo anterior. O que vale 

enfatizar é que os vestígios da época áurea da exploração diamantífera estão 

presentes de muitas formas pelo espaço. Aquilo que é visível nas construções 

colônias dos centros urbanos é apenas uma pequena mostra daquilo que foi herdado 

desse período. A paisagem da Chapada Diamantina pode oferecer muito mais 

informações além da sua própria beleza cênica. É ali que se encontra grande parte do 

seu patrimônio mineiro que precisa ser, na maioria dos casos, evidenciado ao visitante 

para que possa ser enxergado. Mas afinal, o que é patrimônio mineiro e como o 

garimpo se insere nesse contexto? 

Neste capítulo serão abordados temas relativos a patrimônio mineiro, 

buscando a definição do seu conceito e sua área de abrangência. Para isso, é 

necessário entender os termos que o precedem e que a ele estão vinculados, como 

arqueologia industrial e patrimônio industrial como também, patrimônio cultural. Em 

seguida é apresentada a relevância da área de estudo para o contexto da discussão 

patrimonial mineira no Brasil, assim como a influência da atividade garimpeira na 

conformação socioambiental e econômica da Chapada Diamantina. 

A linha de raciocínio a ser adotada nesta parte do trabalho está estruturada 

na forma de um fluxograma conceitual exposto a seguir (figura 04), partindo dos 

conceitos mais abrangentes aos mais específicos, que são chave para este trabalho. 
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2.1 O Conceito de Patrimônio, Patrimônio Cultural e Patrimônio Industrial 

 

A necessidade humana de construir a memória é determinada pelas 

possibilidades de construção das relações temporais entre passado, presente e futuro. 

“As práticas que definem sua construção estão delineadas a partir de conceitos que 

apontam para fatores multidisciplinares – míticos, históricos, políticos etc. – que 

permitem a construção e reconstrução das bases das relações pessoais e sociais” 

(SILVA, 2013, p.6). Tendo isso como referencial, foi permitido ao homem e à 

sociedade uma estabilidade do imaginário construído e real. É garantida, assim, a 

identificação e a identidade individual e coletiva aos diversos grupos sociais. O 

conceito de patrimônio está relacionado a memória que pode ser resgatada e 

materializada, tomado como referência o valor da identidade individual ou coletiva. 

A ideia de patrimônio tem evoluído juntamente com a história das sociedades. 

O conceito que antes era simplesmente relacionado a características puramente 

Figura 04. Fluxograma Conceitual: A construção do Patrimônio (Geo)Mineiro. Elaborado 
por Vitor de Souza Silva, 2017. 
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estéticas (o “belo”), passou a englobar tudo aquilo que serve de testemunho de uma 

época podendo ser objeto de estudo para compreender o passado e reforçar a 

memória coletiva. Enquanto categoria de pensamento assume sentido polissêmico, 

ou seja, envolve vários sentidos, que no mundo moderno assume três dimensões: 

categoria jurídica, política pública e instrumento de comunicação social. Patrimônio, 

portanto, é um bem que porta Valor. (ABAD, 2004; GONÇALVES, 2003; SILVA, 2010) 

É importante salientar que o conceito de patrimônio é histórica e socialmente 

construído, assim, seus conteúdos e valores são alterados com o passar do tempo. 

Segundo o resgate histórico feito por Silva (2010), a categoria patrimônio entre as 

sociedades antigas estava ligado ao sentido de posse. Um bem patrimonial carregava 

as características de seu possuidor, porém, não assumia o sentido de propriedade ou 

a noção de preservação, já que em algumas comunidades às vezes a reunião destes 

bens se dava para a destruição ou distribuição. A ideia mais próxima acerca de 

patrimônio que se tem hoje procede da sua concepção moderna, relacionado a 

existência ou o surgimento de Estados-Nação. Nasce como noção operatória 

principalmente porque essa nação precisava ser imaginada. 

Assim, estado-nação emerge como entidade política com unidade territorial 

cuja base é o exercício da cidadania. A prática deste compromisso patrocinado pelo 

Estado garantiria a unidade do povo-cidadão sob um território finito. Uma questão é 

levantada ao pensar se o espaço era finito, mas o tempo não, e o Estado deveria ter 

uma espessura histórica para garantir esse compromisso. Eis que surge o patrimônio 

como elemento de coesão nacional materializando a cultura dos povos sobre um 

território, é, portanto, saber que a nação tem um passado. A saber que: 

 

“O conceito, quando articulado à noção de civilização, seria investido 
de aura mágica como ícone de guardião da memória (principalmente 
a nacional), quando ligado a noção antropológica de cultura se reveste 
de possibilidade de representação dos diferentes grupos sociais, ainda 
assim não se deve perder de vista que patrimônio é um conjunto de 
objetos (materiais ou não) investidos de valores (frutos de processos 
conflituosos), estes produto de práticas específicas engendradas 
pelas instituições no interior dos Estados.” (SILVA, 2010, p.39) 

 

O processo de “patrimonialização” (valoração do patrimônio) de acordo com 

Fonseca (2005) o bem passa a ter um duplo valor: material e simbólico. O valor 

material permite inseri-lo ao mercado, e o valor simbólico, trata-se de ser 

representativo de alguma coisa, marco identitário que pode se remeter à nação, à 
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comunidade, ou a um grupo. Nesse sentido, Silva (2010) aponta a categoria 

patrimônio como um potente instrumento analítico para entender a vida social e 

cultural no mundo atual. Essa compreensão da dimensão cultural do patrimônio faz 

com que se possa utilizar o conceito de Patrimônio Cultural. 

O conceito de patrimônio cultural tem sido recentemente ampliado, pois se 

tem pensado a natureza e a diversidade como fatores preponderantes ao seu 

conteúdo à medida em que vai sendo vinculado com a patrimonialidade material. 

Esses fatores determinaram ao longo dos últimos anos uma ampliação dentro das 

ciências humanas, já tradicionalmente inscritas em suas definições, e um 

estreitamento maior com as ciências exatas. Além das novas formas de ‘pensar’ o 

patrimônio emergem também com maior intensidade as discussões sobre o 

patrimônio imaterial e o patrimônio intangível (ABREU e CHAGAS, 2003). 

A ampliação do conceito de patrimônio cultural leva, segundo Castriota 

(2009), a uma desconstrução e reconstrução dos parâmetros até então utilizados 

diante da necessidade de novos olhares para o entendimento dessa abrangência. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, a premência de inclusão de aspectos que 

envolvam a identidade e identificação dos grupos sociais a que pertencem os 

elementos patrimoniais, abre um novo viés de investigação de como as tradições, os 

costumes, as mudanças culturais interferem na percepção desses elementos e 

desenvolvem a memória e a história dos lugares a que pertencem, das comunidades 

que os delimitam e a sua identidade social. 

Dentro dessa perspectiva, pode-se afirmar que: 

 

“A acepção de patrimônio passou a abranger a materialização das 
memórias de amplos segmentos sociais, grupos ou etnias e a ser 
observada como mais um campo no qual se delineiam as lutas 
cotidianas responsáveis, tanto pela produção de memórias 
hegemônicas, quanto de outras memórias com as quais elas 
interagem continuamente. Nessa direção, a ampliação do conceito de 
patrimônio corroborou para a retomada de tradições e identidades das 
minorias excluídas do rol dos bens culturais tomados como 
“monumentos exemplares” dos patrimônios históricos, paisagísticos e 
artísticos da humanidade e, em escalas menores, dos patrimônios 
nacionais.” (PELEGRINI, 2007, p.95) 
 

Essa amplitude conceitual permite também a inserção de novas maneiras de 

pensamento do patrimônio, uma oportunidade para se incluir a discussão sobre o 

patrimônio industrial, considerado como uma das categorias dentro do patrimônio 
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cultural, assim como o patrimônio mineiro. Mas antes dessa discussão, algumas das 

definições em precisam ser mencionadas. 

O entendimento da Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO, 2017) para o conceito de Patrimônio Cultural Mundial é 

pautado num excepcional e universal valor histórico, estético, arqueológico, científico, 

etnológico ou antropológico de todo o conjunto de monumentos, grupos de edifícios 

ou sítios. Já no caso brasileiro, a concepção de patrimônio cultural veio ampliar a 

definição de “patrimônio histórico” do Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. 

Hoje está presente no Artigo 216 da Constituição que diz: 

 
“constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nas que 
se incluem: 
I. as formas de expressão; 
II. os modos de criar, fazer e viver; 
III. as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV. as obras, objetos, documentos, edificações e demais 
espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 
V. os conjuntos urbanos e lugares de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 
científico”. (Artigo 216 – CF, 1988). 

 

De acordo com Silva (2013), outra norma que reforça a ampliação da 

definição de patrimônio e por consequência nos bens por ele produzidos de uma 

maneira inovadora, foi o Decreto Presidencial de 2000 que criou o livro de registros 

dos bens culturais de natureza imaterial. Nele estão classificadas quatro categorias 

de conhecimentos (“Registro de Saberes”) distintas: o “Registro dos Conhecimentos”, 

o “Registro das Celebrações”, o “Registro da Formas de Expressão” e o “Registro dos 

Lugares”. (BRASIL, 2000). 

Nesse sentido, falar de patrimônio cultural perante a legislação do Brasil e 

através do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), é incluir 

(mesmo que indiretamente) os assuntos relacionados ao patrimônio industrial, já que 

não há, ainda, nada específico sobre a temática, apesar de ser, de certa forma, 

contemplado pelo conceito supracitado. Da mesma forma acontece com a busca pelo 

termo patrimônio mineiro, que está quase sempre vinculado ao patrimônio industrial. 

Por essa razão, a construção conceitual está sendo feita até o presente momento. 
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O Patrimônio Industrial, ou patrimônio da industrialização, deve ser 

entendido com a expansão do campo cronológico da herança histórica e, portanto, 

com a ampliação daquilo que é considerado bem cultural. O conceito de patrimônio 

industrial procede do termo arqueologia industrial popularizado por Michel Rix por 

volta da década de 1950, apesar de suas origens remontam ao final do século XIX. 

Embora já em 1896 o termo arqueologia da indústria tenha sido usado em Portugal 

pelo arqueólogo e escritor Francisco de Souza Viterbo, quando realizava estudos para 

um trabalho sobre preservação de moinhos, intitulado “Arqueologia industrial 

portuguesa: os moinhos” foram os britânicos que ganharam notoriedade como 

desbravadores das questões relativas ao patrimônio industrial. Essa área do 

conhecimento nasceu da necessidade de estudo e preservação dos testemunhos 

industriais ameaçados. (STUERMER, 2010; SILVA, 2011) 

Um importante marco para o patrimônio industrial, foi a elaboração da Carta 

de Nizhny Tagil, através da Comissão Internacional para a Conservação do 

Patrimônio Industrial- TICCIH (The Internation Committee for the Conservation of the 

Industrial Heritage) construiu conceitos de patrimônio industrial e arqueologia 

industrial os quais abarcavam o seguinte conteúdo: 

 

“O patrimônio industrial se compõe dos restos da cultura industrial que 
possuam um valor histórico, tecnológico, social, arquitetônico ou 
científico. Estes restos consistem em edifícios e maquinaria, 
escritórios, moinhos e fábricas, minas e lugares para processar e 
refinar, armazéns e depósitos, lugares onde se gera, se transmite e se 
usa energia, meios de transporte e toda sua infraestrutura, assim 
como os lugares onde se desenvolvem as atividades sociais 
relacionadas com a indústria, tais como as moradias, o culto religioso 
ou a educação”. (TICCIH, 2003) 

 

A partir do conceito da TICCIH é incluído com mais objetividade as minas e 

lugares que contribuíam para o processo de industrialização, abrangendo o conceito 

de patrimônio industrial, contemplando todos os processos e vestígios ligados a 

indústria. Assim, o patrimônio mineiro está vinculado ao patrimônio industrial, já que a 

mineração tem papel de importância na cadeia produtiva já que é o pilar inicial para a 

indústria de base. Por esse motivo é importante a identificação e inventariação de 

sítios mineiros, sobretudo no contexto nacional, pois a mineração foi de grande 

importância econômica e histórica para o povoamento e territorialização do Brasil 
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(assim como da Chapada Diamantina com a influência da mineração de diamantes na 

sua organização espacial). 

 

2.2 O Patrimônio Mineiro 

 

A mineração se encontra dentro das indústrias tradicionais e ancestrais. Tudo 

aquilo que de alguma forma contribui para o conhecimento de como esta atividade é 

desenvolvida se denomina patrimônio mineiro. Todas as pessoas que trabalham com 

essa temática tratam de investigar, analisar, registrar e preservar, conservar, proteger, 

divulgar e valorar toda a essência dessa atividade -a mineração- tão ligada a vida do 

homem desde suas origens, tentando tornar a sociedade consciente do seu valor 

patrimonial e da necessidade da sua conservação para usufruto das gerações futuras 

(CARVAJAL e GONZÁLEZ, 2004).  

García (2003), salienta que a mineração é a atividade industrial básica 

dedicada a obtenção de recursos minerais para o fornecimento de matérias primas à 

população. Hoje, a humanidade é fortemente dependente desses recursos na busca 

do progresso e da melhoria da qualidade de vida. É evidente, portanto, que não se 

pode fazer sem a exploração de recursos geológicos, e que esta atividade vai 

continuar em ritmo acelerado no futuro.  

Outrossim, a valorização do Patrimônio Mineiro aparece, a priori, como um 

segmento específico dentro do âmbito do patrimônio industrial. A partir disso surgem, 

principalmente na Europa, diversas iniciativas de turismo patrimonial mineiro. A partir 

dos anos de 1990 essa tendência começa a ser estudada como alternativa de 

desenvolvimento para antigas áreas mineiro-industriais que, por conta do fim das 

atividades, frequentemente entram numa espiral de decaimento econômico, social e 

ambiental (MEZA e LÓPEZ, 2011). 

A Espanha é um dos países de maior notoriedade na temática do Patrimônio 

Mineiro. Riart, Exojo e Martínez (2011, p.27) enfatizam que se trata de um território 

essencialmente mineiro, “o país dos metais da antiguidade”. O governo e a 

comunidade científica hispânica entenderam a importância das discussões 

internacionais acerca do patrimônio industrial, porém, a mineração tinha maior papel 

de destaque no contexto nacional que a indústria em geral. O interesse específico dos 

governantes pela temática mineira aparece nitidamente a partir do ano de 2008, com 
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a elaboração da Carta de Bierzo do Patrimônio Industrial Mineiro (Carta del Bierzo del 

Patrimonio Industrial Minero) através do Instituto del Patrimonio Cultural de España 

(IPCE), em que alguns limites conceituais sobre património mineiro são estabelecidos. 

Os valores que ele contém são mencionados em dois pilares básicos: 

 

1 – O valor do Patrimônio mineiro como “fóssil evocador” de um tempo 
findado. Tempo interpretado na chave da “exploração e 
camaradagem”, tempo inicial, tempo de progresso tecnológico e 
destruição ambiental, em suma, Tempo. 
2 – O valor do Patrimônio Mineiro como regenerador de comunidades 
cuja gestação e desenvolvimento ocorreu ao redor da mina e com o 
seu fechamento foram condenadas ao desaparecimento. (IPCE, 2009) 

 

Ainda de acordo com o documento espanhol, o Patrimônio Mineiro possui a 

sua própria personalidade que é derivada de um complexo de valores: 

 

– Valores Históricos 

– Valores Materiais, móveis e imóveis 

– Valores dos processos tecnológicos 

– Valores Ambientais 

– Valores Antropológicos / Etnológicos 

– Valores Estéticos 

 

A existência desses valores, que confere sua própria personalidade ao 

patrimônio da mineração, é o que determina a necessidade de arbitrar protocolos de 

atuação ou diretrizes metodológicas para a sua conservação. 

O documento não se destinou a classificar o Patrimônio Mineiro 

circunscrevendo o modelo de produção pré-industrial, mas apenas o conjunto de 

evidências tangíveis e intangíveis relacionados à mineração na área de 

industrialização. Por isso, é um patrimônio que tem suas próprias características, com 

verdadeira personalidade, e, portanto, passíveis de tratamento individual. 

Posteriormente é mencionada a metodologia de intervenção nos complexos mineiros 

baseada no inventario, seleção dos elementos ou conjuntos relevantes, proteção 

jurídica, intervenção, difusão, conservação e outros. 

A iniciativa espanhola em dar ênfase ao Patrimônio Mineiro de seu país, 

através de suas definições e metodologias de inventariação e conservação, serve de 
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exemplo para outros países adotarem também medidas mais específicas para a 

valoração do seu patrimônio da mineração. O Brasil é um desses territórios que teve, 

e ainda tem, a sua história fortemente vinculada às atividades mineradoras, com mais 

expressividade até que outros setores industriais. 

A exploração de minas tem algumas peculiaridades em relação a outros 

ramos da indústria. A sua localização é condicionada pela natureza do minério e isso, 

apesar de parecer óbvio, determina o caráter autossuficiente de uma série de 

instalações de mineração em áreas remotas, especialmente no passado, tanto que, 

para além das instalações diretamente relacionadas à lavra e beneficiamento de 

minerais, são fornecidos com um amplo painel de instalações auxiliares, conjuntos 

habitacionais, infraestrutura de transporte, usinas de energia e assim por diante 

(MARCHÁN e SÁNCHEZ, 2013). O resultado é um conjunto heterogêneo de 

elementos susceptíveis de constituir um legado patrimonial de mineração. 

O conceito de patrimônio mineiro adotado nesta pesquisa segue dentro da 

perspectiva ibérica apresentado no estudo de Riart, Exojo e Martínez (2011). Ele inclui 

todos os vestígios de atividades de mineração no passado, recente ou distante, sendo 

atribuídos valores históricos, culturais ou sociais ligados a um grupo social. Refere-se 

aos bens culturais mineiros. A mineração é parte da indústria dedicada à lavra e 

processamento primário de minerais e rochas. Isso envolve o aparecimento de 

elementos de exploração, transporte, armazenamento, tratamento, edifícios 

auxiliares, etc. Além de bens arqueológicos, arquitetônicos, etnológicos, naturais, 

produtos tecnológicos culturais e outras variedades. 

Segundo Marchán e Sánchez (2013), os elementos constitutivos do 

patrimônio mineiro podem ser classificados em: 

1- Patrimônio Imóvel: se incluem, habitualmente, instalações de grandes 

dimensões. Exemplos: Lavras e obras subterrâneas e a céu aberto; Instalações 

e edifícios para as operações de partida, carregamento, transporte vertical e 

horizontal no local da mina; Instalações e edifícios para gerar energia; Usinas 

Mineralúrgicas, metalúrgicas e siderúrgicas, fábricas de produtos químicos e 

dependências; Infraestruturas hidáulicas; Edifícios administrativos; Edificações 

auxiliares de caráter social; Rejeitos e escombreiras; Etc. 

2- Patrimônio Móvel: A lista de elementos móveis pode ser interminável e 

conter tanto as máquinas específicas para operações de mineração como outra 
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utilização mais generalizada, ferramentas manuais próprias para o trabalho 

mineiro, sistemas de iluminação, sistemas de protecção e até eletrodomésticos, 

documentos particulares, fotos e filmes. Um elemento documental de 

características únicas, urna de votação, ordenados e classificados. 

3- Arquivos Documentais: Geralmente estes são documentos do período 

industrial. Constituem em grande parte na memória das empresas e são 

essenciais para o estudo da história de explorações abandonadas e a evolução 

de bacias e zonas. No entanto, sua fragilidade inerente, mesmo durante as fases 

da atividade empresarial, muitas vezes torna-os irrecuperáveis. Normalmente, a 

documentação é dividida em três ou quatro seções, tais como: gestão, 

administração, técnica e comercial. 

4- Patrimônio Imaterial: Formada pela sobreposição de elementos sociais, 

econômicos e culturais ao longo dos diversos períodos das atividades e das 

exportações. Da mesma forma se incluem a destreza nos diversos ofícios do 

próprio setor mineiro e sua adaptação as inovações técnicas e a memória viva 

da vida cotidiana e das atividades trabalhistas nos diversos seguimentos das 

empresas. Pode-se falar de uma cultura mineira como simbioses de atividades 

meramente produtivas, e dos usos, comportamentos sociais e folclores 

aportados pela mão-de obra da mais diversa procedência. Cultura essa que 

podem permanecer após o abandono de explorações e até mesmo ser 

reivindicado por pessoas que atualmente ocupam as antigas cidades mineiras. 

5- Cenário Cultural Mineiro: Consiste no resultado das interações das 

operações mineiras com o meio natural. Restos das instalações e construções 

com alterações morfológicas e geoquímicas do terreno derivadas do período de 

exploração. 

Essas informações citadas acima podem servir de base para a construção de 

métodos de inventariação do patrimônio mineiro, oferecendo classificações para os 

diversos atributos encontrados nas localidades mineiras. A bibliografia específica 

sobre essa temática é bem recente, iniciada por volta da década de 1990 e até hoje o 

conceito ainda passa por processos de formatação, sendo construído e ampliado 

através dos congressos e convenções em sua grande maioria, na península ibérica, 

sobretudo a Espanha. No Brasil, como dito anteriormente, ele vem oficialmente 
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subtendido dentro da concepção de Patrimônio Cultural, mas em termos práticos é 

usado dentro das geociências através de trabalhos vinculados a Geodiversidade. 

 

2.3 Patrimônio Mineiro e Geodiversidade 

 

Em termos gerais, a Geodiversidade pode ser entendida como a variedade de 

ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos que dão origem a paisagens, 

rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais que são o suporte para 

a vida na Terra (BRILHA et al. 2012). Trata-se de um conceito relativamente recente, 

da década de 1990, relacionado a estudos sobre conservação geológica e 

geomorfológica, tendo mais impulso em 1993, durante a Conferência de Malvern 

(Inglaterra) sobre Conservação Geológica e Paisagística. Posteriormente, Murray 

Grey (2004), professor do Departamento de Geografia da Universidade de Londres, 

fez a primeira publicação dedicada exclusivamente ao tema, intitulado Geodiversity: 

Valuying and Conserving Abiotic Nature. A temática foi amplamente difundida entre 

os países europeus durante a última década, além de ser sempre debatida dentro das 

geociências ao redor do mundo. 

As discussões conceituais sobre a Geodiversidade no Brasil ocorreram 

praticamente de forma simultânea a outros países, porém, ressaltando-se, aqui, um 

caráter mais aplicado ao planejamento territorial, ainda que os estudos voltados para 

a geoconservação não sejam desconsiderados (SILVA et al., 2008). A Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais/Serviço Geológico do Brasil (CPRM/SGB), evidencia 

uma proposta mais integradora acerca da Geodiversidade: 

 
“O estudo da natureza abiótica (meio físico) constituída por uma 
variedade de ambientes, composição, fenômenos e processos 
geológicos que dão origem às paisagens, rochas, minerais, águas, 
fósseis, solos, clima e outros depósitos superficiais que propiciam o 
desenvolvimento da vida na Terra, tendo como valores intrínsecos a 
cultura, o estético, o econômico, o científico, o educativo e o turístico” 
(CPRM, 2006). 

 

Também merece destaque a publicação do livro “Geodiversidade, 

Geoconservação e Geoturismo - Trinômio importante para a proteção do patrimônio 

geológico” (Nascimento et al., 2008), pois representa o primeiro livro relacionado 

diretamente com a temática da geoconservação, editado no Brasil, em que são 

apresentados diversos exemplos brasileiros para o assunto. 
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Conhecer sobre geodiversidade permite a compreensão de suas 

potencialidades e restrições. É possuir o intuito de conservar os seus elementos, ou 

seja, usufruir destes para atender às demandas da sociedade, mas sem comprometer 

suas qualidades e sua existência. Por isso, alguns autores propuseram valores para 

a geodiversidade, considerando a necessidade de haver uma hierarquização dos 

elementos que merecem mais atenção quanto à proteção. Gray (2004) propôs 6 

valores: intrínseco, cultural, estético, econômico, funcional e científico e educacional. 

Dentro do conjunto da geodiversidade, alguns elementos possuem valor 

excepcional, que se destacam sobre os outros por possuírem algum desses valores, 

citados no parágrafo anterior, acima da média. Define-se, assim, o patrimônio 

geológico como o representante de todos aqueles recursos naturais, não renováveis, 

incluindo formações rochosas, estruturas e pacotes sedimentares, formas de relevo e 

paisagens, jazimentos minerais e/ou fossilíferos e coleções de objetos geológicos, que 

apresentem algum valor científico, cultural ou recreativo O patrimônio geológico é 

considerado um dos principais componentes da geodiversidade, pois é um bem 

natural, que possui valor significativo para a sociedade e que compreende elementos 

da geodiversidade considerados de relevante interesse para a sua conservação. 

Esses elementos, possuem características com valores superiores à média geral dos 

aspectos geológicos da região. (LIMA, 2010; PEREIRA, 2010). 

A geodiversidade da Chapada Diamantina é constituída por um conjunto de 

rochas sedimentares, localmente com baixo grau de metamorfismo, de idade 

proterozóica, sobre as quais foram esculpidos relevos serranos, planaltos e sistemas 

cársticos, que atualmente se constituem importantes atrativos turísticos. Esta 

geodiversidade também reporta à história geológica do planeta Terra (GIUDICE e 

SOUZA, 2010).  

A riqueza da geodiversidade local foi responsável pelo processo de 

ocupação da região, que ao longo do século XIX e início do século XX, foi palco de 

práticas intensivas de garimpo de ouro e diamantes. A região entra em declínio após 

este período, a Chapada Diamantina, retomando seu vigor na década de 1980, com 

atividades ligadas ao turismo e a agricultura irrigada, constituindo assim uma nova 

dinâmica para aquela região. O turismo de natureza representa atualmente uma 

atividade relevante para a economia daquele território, e a sua geodiversidade 

constitui o seu principal atrativo turístico (PEREIRA, 2010). 
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A mineração, assim como outras atividades humanas, gera impactos à 

natureza através da exploração de recursos. Todavia, esses impactos podem ser 

mitigados, pois a realização dessa atividade é considerada imprescindível para a vida 

dos seres humanos nos atuais modelos de consumo. Mas a mineração encontrou um 

contraponto com os preceitos de conservação do patrimônio geológico e foi 

considerada uma das ameaças à geodiversidade. Em estudos mais recentes, Brilha 

(2015a) enfatiza a necessidade da desmistificação de algumas ideias preconcebidas. 

Mineração versus geoconservação é frequentemente abordada como uma fonte de 

conflito. Frequentemente, os equívocos e os argumentos enganosos são usados para 

explicar essa relação aparentemente difícil. No entanto, as duas atividades podem 

coexistir. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, pode-se considerar que o patrimônio 

mineiro, de certo modo, também está relacionado ao patrimônio geológico e à 

geodiversidade. O termo "patrimônio mineiro" aplica-se a qualquer envolvimento na 

exploração mineira ativa e inativa, como minerais e rochas que estão sendo (ou foram) 

extraídas, instalações industriais, documentação histórica de minas antigas, 

processos e técnicas de exploração e até mesmo Histórias e tradições das 

comunidades de mineração. Se as ocorrências de minerais e rochas ainda estiverem 

disponíveis e tenham valor científico, elas devem ser consideradas como patrimônio 

geológico, patrimônio mineralógico ou petrológico (BRILHA, 2015b). 

Nesse sentido, a discussão sobre os limites de cada conceito começa a ser 

delineada. Embora o patrimônio mineiro seja construído utilizando os elementos da 

geodiversidade, ele pode contribuir, ou não, para a geoconservação. A partir daí duas 

situações com características distintas podem ser levantadas. A primeira em que o 

patrimônio mineiro é enfatizado como contribuição para a história da tecnologia 

apenas pelos aspectos arquitetônicos e mecânicos utilizados durante o período da 

atividade mineradora, estaria diretamente ligado ao termo “patrimônio industrial”. A 

segunda, o patrimônio mineiro poderia contribuir para a valoração do patrimônio 

geológico, assim estaria diretamente vinculado aos elementos da geodiversidade, e 

promoveria a geoconservação.  

Contudo, alguns autores que defendem a autonomia do conceito de 

patrimônio mineiro, caracterizando-o como um elo de ligação entre os elementos 

geológicos e os elementos culturais através da ação humana sobre a natureza. A 
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concepção de Patrimônio Geomineiro surge desse raciocínio integrador. Seguindo a 

concepção proposta por Cordeiro (2010), o patrimônio geomineiro inclui os vestígios 

materiais e imateriais relacionados com a atividade mineira, assim como os aspectos 

geológicos que promoveram a exploração. Durante sua vida útil e após a conclusão 

de suas atividades, as minas representam um importante patrimônio no qual se 

conjugam os aspectos geológicos e mineiros. 

Um exemplo de estudo que utiliza a concepção de “Patrimônio Geomineiro” 

de maneira prática é o do Geopark Naturejo, em Portugal. A abordagem utilizada 

(Figura X) integra valores geológicos (mineralógicos, tectónicos, geomorfológicas, 

engenharia), históricos (técnicas e ferramentas mineiras), sociais (contexto político, 

macroeconomia e economia local, condições sociais e laborais), culturais (tradições, 

persistência dos referenciais), essenciais para documentar os períodos da história 

mineira, além da utilização educativa e recreativa (RODRIGUES, CARVALHO e 

CHAMBINO, 2011). 

 

 

Dessa maneira, o Patrimônio Mineiro pode ser incorporado dentro da ótica da 

Geodiversidade, haja visto que sua definição vai muito além dos aspectos físicos, 

engloba consigo, valores sociais, econômicos e históricos e suas interações com o 

meio natural. É necessária a preservação e proteção dessa categoria de patrimônio, 

transmiti-lo e divulga-lo de maneira que se valore e se conheça melhor (CARVAJAL e 

GONZÁLEZ, 2004). 

 

 

Figura 05. Enquadramento conceitual para o Patrimônio Geomineiro 
seguido pelo Geopark Naturtejo. Fonte: Rodrigues, Carvalho e 
Chambino, 2011, p.266. 
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2.4 A Paisagem Cultural Geomineira e Estratégias de Preservação 

 

Ao longo da existência humana na Terra a ideia de paisagem sempre esteve 

intrinsecamente relacionada. Trata-se de um conceito amplo muito utilizado entre as 

ciências, sobretudo na Geografia, onde consiste em uma importante categoria de 

análise do espaço geográfico. Para Risso (2008) o conceito de paisagem é 

essencialmente polissêmico e dinâmico, já que ao longo da história do pensamento 

geográfico teve múltiplas interpretações que variam de acordo com a abordagem 

geográfica. Para esse trabalho a noção de paisagem está atrelada ao conceito de 

Cultura. Essa junção, historicamente, dominou a Geografia alemã desde os anos 1920 

até 1960. 

A escola alemã também foi responsável pela distinção entre os conceitos de 

paisagem natural (Naturlandschaften) e paisagem cultural (kulturlandschaften). Essa 

dicotomia também era presente entre os conceitos de “patrimônio natural” e 

“patrimônio cultural” discutidos durante a 17ª sessão da Conferência Geral da 

UNESCO em Paris no ano de 1972. Para Araújo (2009), esta distinção já não 

responde às exigências contemporâneas da atividade de conservação patrimonial, 

assim como das próprias transformações ocorridas nas sociedades. Nessa 

perspectiva, as revisões conceituais que têm acontecido nesse campo, favorecem o 

estabelecimento de política de conservação mais abrangentes e democráticas, 

oferecendo uma visão mais sustentável para esta atividade. 

Carl O. Sauer, da vertente geográfica alemã, surgiu como o precursor do 

resgate dos estudos da paisagem, ao fundar a escola de Berkeley, em 1922. Para 

Sauer (1998), a paisagem cultural é a área geográfica em seu último significado. Ela 

deve ser pensada como um somatório de características gerais, onde a estrutura e a 

função são determinadas por formas integrantes e dependentes, resultante da relação 

do ser humano com a Natureza. Sauer ainda ressalta que a paisagem natural é de 

fundamental importância, pois ela fornece os materiais com os quais a paisagem 

cultural é formada.  

Segundo Corrêa (1995), em consonância com a perspectiva de Sauer, define 

paisagem cultural como um conjunto de formas materiais, dispostas e articuladas 

entre si no espaço resultante da ação transformadora do homem sobre a natureza. 

Como matriz cultural as paisagens, através de muitos de seus elementos, servem 
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como mediação na transmissão de conhecimentos, valores ou símbolos, contribuindo 

para transferir de uma geração a outra o saber, crenças, sonhos e atitudes sociais. 

A partir de uma visão crítica de Denis Cosgrove, Corrêa (1995, p.6-7) salienta 

de maneira geral em seu texto dois tipos de paisagens: 

1) Paisagem da cultura dominante – um dos meios através dos quais o grupo 

dominante tem o seu poder sustentado e reproduzido pela sua 

capacidade, em grande medida, pela sua capacidade de projetar e 

comunicar (...) para todos os outros grupos uma imagem de seu mundo, 

consoante com a sua própria experiência, e ter aquela imagem aceita 

como reflexo verdadeiro da realidade de todos”. 

2) Paisagem cultural alternativa – criada por grupos não-dominantes e que, 

por isso mesmo, apresentam menor visibilidade. Dividem-se em três 

subtipos:  

 “Paisagens residuais” cujo interesse está no fato de permitirem a 

reconstrução da geografia do passado. 

 “Paisagens emergentes” oriundas de novos grupos, podem ter caráter 

transitório. O interesse no seu estudo reside no caráter utópico expresso 

em uma nova organização socioespacial. São portadoras de uma nova 

mensagem social (ex. aldeias hippies, acampamentos sem-terra, etc.). 

 “Paisagens excluídas” associadas às minorias e a grupos pouco 

integrados como ciganos, minorias raciais, religiosas e sexuais. Trata-se 

de paisagens próprias, muitas vezes imperceptíveis aos olhos da cultura 

dominante, mas rica em símbolos e significados para o grupo excluído. 

 

Dentro dessa perspectiva, pode-se dizer que as paisagens culturais 

garimpeiras da Chapada Diamantina são “paisagens culturais alternativas excluídas”, 

construídas por grupos não-dominantes- os garimpeiros- e mascaradas pela cultura 

ecoturística dominante, onde muitas vezes não é enxergado seus valores essenciais 

explorando de outras maneiras suas potencialidades. Esse fato pode ser relatado por 

Brito (2005), quando explica a relação entre os de dentro (moradores nativos dos 

municípios das Lavras Diamantinas) e os de fora (novos moradores, investidores, e 

turistas – “outsideres”). 
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Com uma visão de mundo diferente, além de projetar seus valores eles 
(os ‘de fora’) desejam padronizar os outros através de seus 
parâmetros. Assim, amparados na legislação ambiental e passando a 
ver no desenvolvimento do ecoturismo a possibilidade de incremento 
dos seus negócios, estas pessoas passaram a tentar impor suas 
regras, seu modo de ser e convicções sobre a preservação ambiental 
para os moradores, deixando patente uma clara inversão de papéis na 
qual o forâneo, julgando-se na condição de nativo (estabelecido), 
coloca o morador como se este fosse estrangeiro (outsider) e incapaz 
de cuidar de sua localidade”. (BRITO, 2005, p.228) 

 

Essa relação desconfortável entre os grupos de fora e a população local teve 

seu ápice, segundo o mesmo autor, no tombamento do patrimônio ambiental e 

arquitetônico na região pelo IPHAN, e a criação da unidade federal de conservação 

Parque Nacional da Chapada Diamantina (PNCD).  Os ‘de fora’ tendo prosperado nos 

negócios continuam a estigmatizar os moradores, fazendo um juízo sobre eles que, 

além de ser depreciativo, contribui para cristalizar o preconceito de que os ‘de fora’ 

são competentes e os nativos são incapazes, conforme exposto na seguinte 

afirmação: “eles não sabem fazer outra coisa além do garimpo. Arriscaram pegar o 

bonde do turismo mas não se deram bem; isto está na mão dos mais capacitados os 

donos de pousadas, a maior parte ‘de fora’. Quando muito eles cuidam rusticamente 

de uma pousadinha” (BRITO, 2005, p.228). Segundo o autor, este estigma de incapaz 

foi sendo internalizado por boa parte da população que não contou com o apoio de 

um programa governamental e sem capacitação para o mercado de trabalho acaba 

se identificando com esse preconceito. 

Com toda a crise causada pelo fim da atividade garimpeira, o turismo pode 

ser visto de fato uma alternativa para a reinserção dessas comunidades no cenário 

econômico, desde que seja desenvolvido e administrado com base na sociedade 

local. Caso o contrário ele pode ser uma via de novos conflitos como os expostos 

acima. Para além do ecoturismo, podem ser desenvolvidos na região da Chapada 

Diamantina outras modalidades de turismo, como o geoturismo que pode nesse caso 

englobar os múltiplos aspectos garimpeiros, e utilizar o seu Patrimônio Mineiro como 

mais um atrativo de enriquecimento para a experiencia turística do visitante. Embora 

a instalação da mineração possa ser considerada uma atividade perturbadora do 

ambiente natural, hoje em dia a sua conservação é percebida como um ato que 

garante a preservação das paisagens culturais. Essa maneira de turismo acaba por 
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valorizar a população nativa e trazer os espaços ora marginalizados à vista para os 

visitantes de fora. 

De acordo com a Convenção do Patrimônio Mundial da UNESCO, a paisagem 

cultural reflete a influência do desenvolvimento de atividades humanas, de natureza 

diversa, em um determinado território, envolvendo componentes naturais e culturais, 

tangíveis e intangíveis. No caso do garimpo, é o resultado da interação das operações 

de mineração com o ambiente e consiste na combinação de propriedades vazias, 

rejeitos, e os restos das instalações e edifícios, bem como as alterações morfológicas 

e geoquímicas do terreno derivadas das explorações. 

Este é o mais controverso elemento patrimonial, uma vez que para os 

oponentes da mineração é a constatação de destruição e perturbação do ambiente 

natural causado pela exploração "excessiva" de recursos geológicos. No entanto, a 

paisagem mineira pode ter um valor cultural intrínseco e até mesmo ter impactos 

positivos para o meio ambiente, como o afloramento de elementos do patrimônio 

geológico ou a geração de novos ecossistemas nos buracos das fazendas e nas 

instalações abandonadas (MARCHÁN e SÁNCHEZ, 2013). 

A situação de crise sentida em regiões mineiras, uma vez que as minas estão 

fechadas, torna ainda mais importante encontrar alternativas econômicas. O 

desenvolvimento do turismo oferece uma oportunidade real demonstrada em diversos 

locais. A ameaça da dissolução da sociedade local (crise do emprego, emigração e 

desativação econômica) aumenta o interesse pelo patrimônio, nas identidades e na 

busca de uma redefinição simbólica da comunidade que poderia sustentar a 

continuidade das sociedades mineras locais. Neste contexto, o desenvolvimento do 

turismo patrimonial é entendido não apenas como um dos pilares do desenvolvimento 

econômico e social alternativo para substituir o setor de mineração desativado, mas 

também como um agente ativo no processo de definição das diversas identidades 

coletivas. (BALLESTEROS e RAMÍREZ, 2007) 

A seguir é apresentada a caracterização conceitual das paisagens culturais 

mineiras da Chapada Diamantina através dos estudos sobre as paisagens 

garimpeiras de Nolasco (2002). 
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2.4.1 Configuração das Paisagens Garimpeiras da Chapada Diamantina 

 

O conceito de garimpo possui a mesma conotação de mina na língua 

portuguesa, desde que realizada como uma exploração individual ou em grupos, 

artesanal a semi-empresarial e, com exceção de pequenos períodos, geralmente 

ilegal. Está presente na Legislação brasileira, que define garimpagem como 

 
“O trabalho individual de quem utiliza instrumentos rudimentares, 
aparelhos manuais ou máquinas simples e portáteis, na extração de 
pedras preciosas, semi-preciosas e minerais metálicos ou não 
metálicos, valiosos, em depósitos de eluvião ou aluvião, nos álveos de 
cursos d'água ou nas margens reservadas, bem como nos depósitos 
secundários ou chapadas (grupiaras), vertentes e altos de morros, 
depósitos êsses genèricamente denominados garimpos”. (Decreto-Lei 
N° 227/67, art.71) 
 

A atividade garimpeira foi uma importante força motriz para a evolução da 

paisagem da Chapada Diamantina nos últimos séculos, gerando importantes registros 

geológicos que a caracteriza nos dias atuais como uma paisagem tecnogênica. O 

termo tecnógeno foi sugerido por Nolasco (2002) para incluir as ações humanas na 

natureza como um relevante agente geológico para a configuração das paisagens. A 

seguir será incluída a descrição evolutiva das paisagens da Chapada Diamantina feita 

por Nolasco (2002, p.94-96) através dos seus estudos, uma etapa importante para a 

compreensão das paisagens garimpeiras de Conceição dos Gatos e os elementos 

que a compõe. 

 

1- Período Pré-Garimpo 

Sobre morros de topo arredondado, grandes manchas florestais, áreas de 

Mata Atlântica com trechos ciliares, nos picos das serras mais íngremes, áreas de 

refúgios de altitude, com neossolos ou Gerais nas áreas planas. Os solos sob as 

matas são espessos, provavelmente latossólicos ou similares, a exceção das áreas 

de beira-rio. 

Os rios, apesar das corredeiras, são navegáveis até as suas cachoeiras, nos 

contrafortes das serras. No entorno da Chapada Diamantina, o regime é semiárido, 

com vegetação da caatinga extremamente fechada, impedindo a visão a poucos 

metros (Branner 1910). Nas Áreas das fazendas de gado, como o processo é 

extensivo, as modificações são restritas a criação de área para curral e para as casas 
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da fazenda. Como a extensão dessas fazendas são muito grandes, característica do 

procedimento de divisão de terras herdado das capitanias e sesmarias, o efeito sobre 

a paisagem é reduzido. 

 

2 - Primeiro Período diamantífero 

No período do diamante encontram-se, pela primeira vez, a geologia e a 

história da região e, a partir de então, se entrelaçam substancialmente. No início, 

século XIX, o garimpo manual, independente e escravo, trabalha ao longo do canal 

dos rios, ampliando para as suas margens. Retira todo o material sedimentar friável 

disponível, seja com garimpo a seco que predomina, seja com água. São parcialmente 

destruídas as matas ciliares e os depósitos fluviais são remobilizados e postos à 

disposição do trabalho dos rios. Modifica-se o padrão fluvial dos rios serranos, mas a 

navegabilidade dos rios São José e Santo Antônio é mantida intacta, bem como suas 

características. Reduzem-se rapidamente as matas, abrindo clareiras a beira-rio. 

 

3 - Segundo período diamantífero 

No segundo pulso, durante as grandes guerras mundiais, entram em ação 

os garimpos semimecanizados, os mergulhos e os interesses de guerra. A procura de 

carbonados e a identificação de sua abundancia nos níveis cascalhosos em 

latossolos, promove a ampliação do trabalho com água, ampliando os vales, 

suavizados e afogados com sedimentos e disponibilizando quantidade maior de 

material, entre areia e argila para os rios. 

A pólvora é adotada para romper e ampliar zonas de fraqueza, onde se 

suspeita tenha ficado aprisionado o cascalho, modificar traçados de rios, e promover 

rebaixos (retiradas de obstáculos e lajes de represamento naturais).  

Observa-se que, mais uma vez, favorece-se o rápido escoamento da água 

e o excesso de sedimentação. Além disso, os garimpos subterrâneos são facilitados 

e ocorre ampliação e criação de grutas, redirecionando toda e qualquer água dela 

proveniente, por questão de segurança.  

 

4 - Terceiro período 

O terceiro pulso – descartando-se aquelas modificações oriundas dos 

processos de diversificação econômica, principalmente a agricultura, que sabe-se ter 
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certo peso, apesar de não claramente definido – vem com a instalação do garimpo de 

dragas em 1984. Antes da sua instalação, entretanto, matas ciliares estão 

recuperadas totalmente nas áreas de garimpo mais antigas e abando nadas; parte do 

rio São José deixou de ser navegável devido ao assoreamento por areia. 

As dragas auxiliam a ampliação deste quadro, alteram vales, canais e leitos 

dos rios, destroem matas ciliares já recuperadas e causam, principalmente, forte 

impacto visual. Geram lagoas e promovem a interrupção definitiva do rio São José. 

Começam a ser sentidas as modificações resultantes do desmonte das serras. Nesse 

período e no atual, dominado por nova atividade econômica – o turismo – aparecem 

novos impactos urbanos socioculturais como: descaracterização do patrimônio 

histórico, contaminações por lixo e esgotos, descaracterização das trilhas. 

A seguir, um gráfico da variação populacional das Lavras Diamantinas 

cruzada com dados históricos e eventos naturais ao longo do tempo (figura 06). 

 

 

2.4.2 Estruturas referentes ao garimpo de diamantes da Chapada Diamantina 

 

Diversas obras ou construções auxiliares ao garimpo são utilizadas no 

processo garimpeiro que, sem elas, inviabiliza-se. Essas obras configuram depósitos 

Figura X. Quadro da variação da população total dos principais municípios das Lavras 
Diamantinas ao longo do tempo, com eventos históricos e naturais destacados. Fonte: 
NOLASCO, 2002, p.86. 
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tecnogênicos diretos, pertinentes à área de estudos da Engenharia Civil. A sua 

presença é indicadora da proximidade de outros depósitos tecnogênicos e 

identificadora dos mesmos. Essas estruturas compõem, segundo Marchán e Sánchez 

(2013), o Patrimônio Mineiro Móvel e Imóvel. Podem ser classificadas também como 

tangíveis, pois se referem as estruturas físicas que compõem a paisagem garimpeira, 

que são imóveis (construídas no próprio terreno) ou móveis (objetos complementares 

que viabilizam a atividade garimpeira e a construção das estruturas). 

O quadro a seguir é composto por algumas das estruturas e ambientes 

tecnogênicos mais comuns encontrados na Chapada Diamantina. O conjunto de duas 

ou mais estruturas, aliado as técnicas e saberes garimpeiros, compõem as paisagens 

culturais garimpeiras nos seus mais variados ambientes de trabalho (serra, barranco, 

rio, subterrâneo...) sendo, assim, indicadores de áreas garimpadas e locais que 

contém o patrimônio mineiro. O quadro teve como referência os estudos de Nolasco 

(2002) complementado com apontamentos de campo desta pesquisa. 

 

Quadro 01 - Estruturas referentes ao garimpo de diamantes da Chapada Diamantina 

 

Estrutura Descrição 

APANHADOR 
Fim da canoa ou fervedouro. Local de concentração do cascalho 
ao final do desmonte e beneficiamento inicial nas corridas. De 
onde o cascalho é retirado para o paiol. 

ARROTO Local de saída de uma gruna, geralmente estreito. 

BARRANCO 

Tipo de depósito garimpável, que forma um paredão ou é um solo. 
Se DE RIO, implica as margens fluviais; se VERMELHO manchas 
latossólicas; se de CASCALHÃO, depósito de colúvio espesso em 
sopés ou degraus de serra. 

BARRAGEM 

Barreira que impede o fluxo de água ou de materiais sólidos. São 
feitas ao longo das drenagens servindo para a quebra de força do 
fluxo da torrente e auxilio para captura de sedimentos ou desvio 
de água. 

BATEIA 
Instrumento de garimpagem, varia de forma de local a local. No 
Brasil é redondo, em madeira. Sua função é concentrar o material 
denso usando a força centrífuga/centrípeta. 

BORORÔ (Ó) 
Denominação dos garimpeiros para garimpos de barranco que 
possuíam o cascalho vermelho, ou liberavam argila muito 
vermelha. 
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CALÇOS 
Fragmentos de rocha colocadas sobre grandes blocos ou paredes 
para evitar desabamento. 

CANAL 

Fratura aberta correspondendo a estruturas falhadas 
acompanháveis em mapa, com larguras que podem chegar a 5m 
e profundidades que ultrapassam os 20m. Armadilha estrutural 
para captura de sedimentos e, portanto, diamantes, esvaziadas 
pelo garimpo tradicional. Nomeia um dos depósitos garimpáveis 
tradicionais. Construídos para aprofundamento ou até mesmo 
desvio do leito do rio, realizada geralmente em drenagens 
serranas menores. 

CANALÃO 

Fratura aberta, a semelhança dos canais sem sua expressão 
regional. Varia a largura de 0,5 a 5m ao longo de sua extensão que 
também é variável, mas visualmente, bem definida, alcança 
profundidades de 1 a mais de 20m antes do seu fechamento. 
Também chamada TALHADO. 

CANALETAS ou 
CANALETES 

Estrutura de adução secundária ou terciária, vinculadas as valas 
principais; cuja terminação se faz sobre uma frente de garimpo. 

CANGA Nível/ crosta com incrustações lateríticas. 

CANOA 
Parte da corrida horizontal, após a quebra de declividade, onde 
ficam retidos sedimentos mais grossos. 

CARUMBÉ ou 
CALUMBÉ 

Prato de madeira similar a bateia, diâmetro menor que 40-50 cm. 

CASCALHÃO 

Mesmo que catra-de-cascalhão. Serviço de grandes massas de 
cascalho, trabalhadas com auxílio das águas trazidas pelas 
chuvas, e que são represadas em tanques e canalizadas com fim 
de desagregar aquelas mesmas massas. As expressões “quebrar 
cata” e “quebrar cascalhão” correspondem a esta operação. 

CASCALHO 
Nível de sedimentos grossos a conglomeráticos, em relação ao 
todo do depósito, objeto do garimpo. 

CASCALHO 
ESMERILHADO 

Material garimpeiro já processado a seco, pronto para lavar. 

CATA OU CATRA 

É uma escavação mais ou menos profunda. E esquadrejada, de 
acordo com a natureza do terreno. Relacionado aos serviços 
maiores de 3 pessoas acima, podendo chegar a 10 ou mais. De 
catra originou-se o verbo catear e formou-se o substantivo 
cateamento ou catreação. Pode ser de barranco, referente aos 
cateamentos a seco, e de rebaixo, serviço feito no leito de rio, com 
o escoamento das águas depois de dado o rebaixo. 

CATREAÇÃO Trabalho de desmonte garimpeiro, fazer uma cata ou catra. 

CATEAR ou 
CATREAR 

Verbo garimpeiro, significando desmontar uma frente garimpeira e 
trabalhar o material obtido – similar a garimpar, quando já definida 
a área e em andamento o trabalho 
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CHIQUEIRO 

Construção arredondada, com espaço no centro em parte seca. 
Onde eram colocados os resíduos do processo de peneiramento 
inicial a seco quando, precisava-se manter as áreas limpas para 
continuação do garimpo. 

CHUMBAÇÃO 
Colocação de pedras ao longo da corrida ou ao final de cada canoa 
para promover saltos hidráulicos que facilitassem a deposição do 
diamante. 

CHUMBADA A pedra com a qual se chumba uma corrida. 

CISCADOR 
Graveto ou pequeno fragmento de ferro eu serve para remexer o 
centro da bateia ou da peneira, após virada sob a laje, onde podem 
estar os diamantes. 

COROADO ou 
CROADO 

Garimpos principalmente em latossolos quando começa já em 
canga laterítica, no alto de uma serra. Alto topográfico, pico, topo. 

CORRIDA OU 
BOLINETE 

Local preparado para lavagem do material retirado da catra, são 
canais de lavagem e peneiramentos, segunda etapa do processo 
de garimpagem. A corrida tem como característica o estreitamento 
dos canais para a base, a construção em declives naturais, a 
limitação lateral estabelecidos por escavações ou pela presença 
de pequenos desníveis (fervedouros) intercalados e conectando 
trechos de canais 

CORTE 
Uma parte do desmonte de uma frente garimpeira que pode ser 
rebaixado com um batido de água. 

CORTE DE PEDRA 

Tipo de muro construído geralmente com rochas maiores de 30cm 
encontradas ao longo dos canais de drenagem para a sua retirada 
do canal principal e acomoda-las nas margens. Termo mais 
utilizado em Palmeiras. 

DAMAS 
Equivalentes a inselbergs. Fragmento em forma de coluna do 
depósito original, numa dada área garimpeira. 

DESENVOLVIMENTO 
DA FRENTE 

Processo de evolução do garimpo 

DESMONTE 
Processo de desmoronamento ou retirada inicial de parte de um 
depósito garimpável, para processamento. 

EMBURRADO Grandes blocos imersos no depósito garimpável. 

ENGRUNAMENTO 
Transição entre garimpos superficiais e subterrâneos. Passagem 
de céu aberto para subsuperfície. 

ESMERIL Cascalho pronto para a lavagem na bateia ou peneira. 

ESMERILHADOS 
Sedimentos sem a fração abaixo de 0,5mm, prontos para lavagem, 
no processo a seco. 

FAISQUEIRA 
Pequena área já garimpada, ou pequeno depósito, que se trabalha 
em dois dias, de onde podem sair pequenos diamantes. É área de 
refugo ou repasse. 
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FERVEDOURO 
Desnível ao longo de uma corrida com diversas alturas, cuja 
função é promover o aumento e buscar a quebra de energia nos 
sedimentos, assim aprisionando o material pesado. 

FRINCHA 

Fratura na rocha, horizontal (gavetas) ou vertical, espaço entre 
blocos decamétricos rolados sobre uma encosta. Quando a frincha 
tem um espaço, é aberta, pode haver diamantes dentro dela, pois 
as frinchas são receptoras de cascalho e areia. É uma feição 
garimpada tradicionalmente. 

GRANJEIRA 
Tripé em madeira que dá suporte a peneiras rudimentares: ralinha 
e pequinito para primeira separação granulométrica no processo a 
seco. 

FRINCHA FECHADA Fratura fechada, pequenas falhas 

GRUNA 

Serviço subterrâneo que cria grutas ou se utiliza das grutas 
naturais. A extensão das grunas é medida em “estados”, que 
correspondem unitariamente a dez palmos, e podem variar de três 
a dez dos referidos estados, nos casos mais comuns, mas não tem 
limites. A mesma medida é usada para designar a profundidade 
dos canais. 

GRUPIARA 
Tipo de depósito garimpável, formado por cascalho e material 
síltico argiloso rico em matéria orgânica. 

LAPEIRO 
Caverna caixa, geralmente produto e uma gaveta ampla. Espaço 
entre camadas que permite circulação no seu interior. Tipo de 
deposito garimpável subterrâneo. 

LAVADEIRA 
Área quadrangular ou retangular, ou poço num rio. Com 
profundidade até 50 cm em média e largura de no mínimo 1x1m, 
onde é feito o beneficiamento final. 

LAVADO 
Tipo de depósitos tecnogênicos que identificam produtos de 
disposição dos resíduos abaixo de 0,5mm. 

MONTOEIRA 

São depósitos produzidos em ambos os tipos de garimpo (a seco 
ou hídrico), gerados pela disposição dos resíduos sólidos durante 
a primeira fase de beneficiamento do garimpo, após o desmonte 
inicial, geralmente erosivo. Essa fase envolve retirada manual de 
blocos e fragmentos maiores existentes ou gerados por processos 
explosivos, e o seu transporte é por força humana. Os fragmentos 
são empilhados nas áreas próximas, no entorno da cata ou da 
abertura de funcionamento do chupão (quando no procedimento 
de dragas). O empilhamento é realizado com os blocos maiores na 
base, secundados em direção ao topo por grãos similares ou 
menores. 

MURO 

O muro garimpeiro é uma arte, montado pedra sob pedra, com 
alturas variáveis a depender da utilização e, formas de construção 
diferenciadas. Se o seu uso não envolve passagens, acúmulo ou 
controle de água e feito apenas com pedras de tamanhos variados, 
pode ser simples ou dobrado, também chamados cheios. O muro 
cheio tem dois muros e entre eles areia. Um dos seus princípios 
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de construção diz respeito a largura dos fragmentos usados 
(parecem maiores na base) e a forma de encaixe das pedras que, 
não podem deixar fraturas interligadas. Quando sua utilização 
envolve água – uso em barragens, valas de água ou condutos e 
barragens de rios - seus espaços são preenchidos por uma mistura 
de argila, areia, matéria orgânica e por vezes capim. 

PAIOL 
Área circular, aplainada, marcada com rochas, com função de 
depósito para o material a ser ou já peneirado, no garimpo 
tradicional a seco. 

PIÇARRA 

Substrato rochoso, onde não é mais possível mais encontrar 
diamantes. É dita DE LOUÇA, PORCELANA ou DURA quando o 
substrato é duro, rocha conglomerática ou arenítica, por vezes 
apresentando polimentos. É dita MOLE, DE SEBO ou DE 
BARRANCO quando o substrato é argiloso, geralmente caolinítico, 
esbranquiçado, ou amarelado, podendo assim ser utilizado como 
tinta. No caso da piçarra de louça, pode-se formar lajes entre as 
quais se garimpa (gavetas) no casco da mole pode ocorrer níveis 
de cascalho; é dita ARENOSA quando friável em níveis areníticos 
brancos, liberando areia. 

POÇO 
Remanso fluvial, formado pela ampliação métrica de uma marmita; 
ou pelo bloqueio com lajes ou blocos de um trecho do rio. 

PONTE 
Geralmente construída de pedras encaixadas para estabelecer 
comunicação entre dois pontos separados por um curso de água 
ou qualquer depressão do terreno. 

RALAR O 
CASCALHO OU 
ESMERILHAR OU 
FAZER O ESMERIL 

Peneirar a seco para selecionar fração do sedimento para lavagem 
final. 

RALA 
Tipo de ralo, que em conjunto com o piquinito e o tripé de madeira 
são utilizados para cessar o cascalho de maior granulometria. 

RALINHA 
Mesmo que rala, mas para cessar o cascalho de menor 
granulometria. 

RALO-DE-
APURAÇÃO 

Peneira rudimentar, semelhante a ralinha, mas usada no processo 
de lavagem junto com a bateia. 

REGO 
Tipo de aqueduto simples. São cortados a inchada no chão, 
acompanhando a topografia para conduzir água. 

ROMPIMENTO 

Outro tipo de serviço subterrâneo responsável pela criação de 
minas para a garimpagem de diamantes. Os rompimentos podem 
ser horizontais, escavados a partir de vertentes de barrancos e 
sustentados por madeiras e outras rochas, ou verticais, escavados 
no solo (tipo de gruna). 

SISTEMA DE VALAS Sistema de adução de água em uma dada região. 

SUCALCA OU 
SUCARCA 

Aqueduto usado para ultrapassar vazios; se ligam aos rêgos e/ou 
são colunas, onde se apoiam canaletes de cobre ou madeira e 
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hoje, tubos de pvc cortados, ou paredões que ocupam pequenos 
vales, conectando uma ponta a outra do rêgo. A altura varia, 
alcançando dezenas de metros e o comprimento pode ultrapassar 
a centena. 

TERREIRO 
Local limpo e aplainado onde se realizava o peneiramento com 
granjeira do processo seco. 

TOCA 
Morada dos garimpeiros na serra com paredes de pedra 
construídas em grandes fraturas nas rochas ou pequenas 
cavernas. 

TANQUE 

Geralmente construídos no alto das serras, são áreas rebaixadas 
e cercada de pedras encaixadas impermeabilizadas com argila e 
matéria orgânica, ou feitos de alvenaria nos casos mais recentes, 
próprio para conter água da chuva. 

VALAS 
Ou regos. Estruturas e adução maiores, que transferem água a 
grandes distâncias facilitando o processo de garimpagem em 
áreas com déficit de água. 

XERÉM 

Depósito tecnogênico de difícil preservação. Vem do 
peneiramento inicial realizado junto aos fervedouros nas corridas. 
Tem granulometria tamanho areia muito grossa a seixos (em torno 
<5 a 2cm). É um depósito maciço. 

 

2.4.3 Tipos de Garimpo desenvolvidos na Chapada Diamantina 

 

A classificação dos tipos de garimpo variou bastante ao longo do tempo e de 

descrição de autor para autor. Os processos aqui mencionados são descritos segundo 

Sales (1955) e Nolasco (2002). Os garimpos podem ser classificados de acordo a sua 

situação geográfica – onde a atividade é desenvolvida: serra, leito de rio, barranco ou 

subterrâneo. A descrição dos processos garimpeiros permite apontar as diferentes 

modificações promovidas por cada etapa e forma de trabalho na paisagem e auxilia 

na identificação das estruturas construtivas a elas relacionadas. 

 

1. Garimpo de Serra 

 

Realizados em áreas serranas, seja no topo ou nas escarpas, abrange os 

depósitos dos tipos: grupiaras, curuçás (cascalhos rasos), cascalhão e fraturas 

abertas, incluindo aquelas verticais (canais, canalões, frinchas) e as gavetas, 

geralmente possuem origem coluvionar, pedogenizados ou não, incluindo leques 

aluviais (ou rampas de tálus); de ocorrência superficial, formam garimpos a céu aberto, 
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que podem ter seu trabalho de desmonte a seco ou hidráulico. Podem ser subdivididos 

em: garimpos em cascalhos rasos, cascalhões e garimpos em fraturas abertas. 

Quando trabalhados a seco, os garimpos de serra são chamados também 

ao sol ou a céu aberto e envolvem preferencialmente cascalhos rasos, situando-se 

em áreas de planaltos e encostas. Os garimpos em fraturas abertas, ou em espaços 

entre blocos, podem evoluir de céu aberto (serra) a gruna (subterrâneo) e envolver 

desmonte hidráulico em algumas das suas etapas, mas sem predomínio desse tipo. 

O tipo de garimpo sobre cascalhões é desmontado preferencialmente por água, como 

os garimpos de barranco, descritos adiante, frente a espessura de estéreo arenoso 

que lhe está diretamente associada. Essa característica definiu sua descrição adiante, 

individualizada. 

 

Em cascalhos rasos e fraturas abertas 

Os procedimentos técnicos do desmonte a seco, característico do garimpo 

de serra, à exceção do cascalhão, evoluíram de manual a semi mecanizado, com uso 

de explosivos de pequeno porte, pás e picaretas, e às vezes, pequenas dragas 

elétricas para retirada da água que aparece no fundo das frinchas e gavetas. A 

estrutura de apoio básica faz captação de água pluvial, em tanques no topo das 

serras, sendo este tipo o único com tal característica. 

O processo de garimpagem se faz em três momentos: primeiro, a retirada 

do material que forma pilhas de fragmentos estocados; o segundo implica em 

transporte deste material para a beira de um rio/riacho; e o terceiro; a limpeza, 

lavagem e cata final do diamante, como o descrito anteriormente. As obras auxiliares 

são, principalmente: paiol e tanques de contenção de água pluvial, geralmente 

situados em pontos mais altos, associados a um sistema de valas e canaletas que 

propiciam as condições de escoamento e distribuição controlados. Entretanto, podem 

estar associados a estruturas de distribuição de água maiores, que são construídas 

para atender a toda a serra, como os sistemas de adução citados adiante.  

Ambos os tipos de garimpo, considerando uma pequena célula, evoluem 

para a exposição da rocha estéril subjacente, seja superficial ou subterraneamente 

(fraturas). As áreas de cascalhos rasos tornam-se afloramentos de rocha e as fraturas, 

após o esvaziamento, tornam-se drenagens ou cavernas. 
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Seus resíduos são distribuídos de acordo com o tipo de desmonte realizado. 

Podem encontrar-se no entorno das frentes garimpeiras ou desconectadas das 

mesmas, junto a drenagens, se transportados.  

 

Em Cascalhão 

O garimpo de cascalhão, na serra, situa-se em paredões alcantilados, com 

ou sem grandes blocos emersos (emburrados), sendo desmontado de cima para 

baixo. Os depósitos vinculados a esse tipo de garimpo são de talus (leques aluviais) 

ou coluviais em pacotes espessos e, se inicialmente sua exploração se fazia com 

desmonte a seco, com a entrada de desmonte hidráulico, esse procedimento passa a 

predominar. 

Quando o garimpo é realizado em diversas frentes sequenciais ao longo da 

serra, produz o recuo da encosta como um todo, ficando especialmente registrados 

como cicatrizes erosivas mais intensas os pontos onde o nível de cascalho 

apresentou-se mais profundo, ou mais extenso lateralmente, produzindo entradas no 

paredão, similares a voçorocas.  

As obras auxiliares do garimpo de serra, especialmente os cascalhões, 

dependem do tamanho da catra lavrada, que pode ser restrita a 500m² ou estender-

se por mais de 5km², em sequencias de desmonte da serra, de uma longa fratura 

preenchida, etc. Observam-se nas lavras diamantinas obras de engenharia, que 

ocupam o topo da serra, e se distribuem dos seus dois lados, em valas secundárias, 

acompanhando curvas de nível e variações do terreno. Nesses casos atendem a 

todos os garimpos existentes na sua área de abrangência, sejam eles em cascalhão, 

cascalhos rasos, fraturas abertas, sejam solos. 

Diversos registros geológicos podem ser identificados, alguns erosivos como 

a própria catra e mesmo o sistema de valas outros construtivos como o preenchimento 

das valas, onde tem-se um fluxo unidirecional, as montoeiras e os leques oriundos 

das corridas. Num somatório de fraturas, cascalhos rasos e cascalhões, as serras se 

desnudam, expõem o substrato rochoso, reduzem a altitude, suavizando-se em 

alguns trechos e fornecem um material friável que as recobria, como sedimentos para 

os vales. O processo de modificação da paisagem é rápido e contínuo. É interrompido 

ou desacelerado quando atingido o substrato ou encerrado o garimpo. 

 



46 
 

2. Garimpos de Rio 

Abrangem todos os garimpos vinculados ao leito fluvial. Podem ser divididos 

em anfíbios, aqueles que envolvem mergulho ou entrada na água, e terrestres, 

aqueles vinculados ás margens dos rios, que não se caracterizem como barrancos e 

cujo o desmonte pode ser hidráulico ou a seco, ficando seu registro erosivo similar ao 

das dragas, em menores dimensões. São realizados em depósitos arenosos a 

cascalhosos nas margens, confluências ou leito dos rios. Objetivam depósitos fluviais 

areno-cascalhosos de fundo de canal, atuais ou antigos. Suas principais armadilhas 

são as áreas de modificação brusca de energia do rio. 

Este é o tipo mais antigo de garimpo, realizado por faxina, mergulho, 

catreamento (cateamento) manual, geralmente vinculado a obras de desvio ou 

modificação do leito, com ou sem uso de explosivos. No segundo pulso de garimpo 

passaram a contar com as bombas d’água – prenúncio das dragas que sobre ele se 

instalaram. 

Todas as obras, assim como a bomba d’água, neste garimpo, tem como 

objetivo a secagem das áreas a serem garimpadas. A faxina e o mergulho são os 

únicos procedimentos que não implicam necessariamente em modificações do fluxo 

do rio, sendo também os que menos modificam fisicamente, apesar de terem impacto 

biológico ao promoverem a destruição da vida bentônica. 

O trabalho de secar era feito inicialmente com barris, ou latas, e mais tarde 

com bombas d’água, substituídas no ultimo pulso garimpeiro pelas dragas. Nem 

sempre era possível a retirada de água, pois a tendência é ocorrer a invasão do 

garimpo pelo rio ou água subterrânea. Assim, esse tipo de garimpagem realizava 

obras auxiliares preliminares, que promoviam o bloqueio da água e o desvio do rio 

através de barramento, como no garimpo de Mar de Espanha, ou, trabalhando em 

conjunto o leito e as margens, davam um rebaixo, ou seja, criavam uma vala, no leito 

rochoso com explosivos, gerando um leito fluvial tecnogênico, como no rio baiano em 

Andaraí. 

O aprofundamento de um trecho do leito, com a abertura de uma canaleta, 

faz com que ocorra a concentração de água neste local, desviando-a do leito natural 

e acelerando o escoamento, com isto secando as áreas de remanso; o bloqueio por 

lajes, facilita o acesso ao cascalho do leito, àquele represado pelas lajes e marmitas, 

permitindo a entrada nas grunas próximas às margens. 
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O catreamento ou cateamento significa abrir uma catra (por modificação 

local de cara) ou uma frente de garimpo, cavando e retirando o material com pás, 

inchadas e manualmente por catação, na margem fluvial, quando arenosa, em busca 

dos níveis de antigos rios. Seu procedimento e sua disposição final de resíduos é igual 

a do garimpo a céu aberto, anteriormente descrito, dele diferindo pela proximidade do 

rio que impõe a necessidade de constante retirada de água. 

Os cascalhos do leito do rio geram os garimpos denominados catreação de 

rebaixo ou catreamento manual, mergulho e faxina. A ocorrência dos diversos tipos 

varia a depender do município lavrista, onde são trabalhados frente as variações 

geológicas/geomorfológicas. Assim podem se ter todas as formas em Andaraí; será 

geralmente de mergulho em Mucugê e de cateação em Lençóis e Palmeiras. 

O garimpo de mergulho ou poço, assim chamado por todos os autores, 

mesmo que destacando o lancheio como uma das suas modalidades vinculadas a 

gavetas submersas, é realizado em zonas de caldeirões fluviais, comuns na região, 

ou em frinchas submersas. Pedem implicar em uma ação de diminuição de água com 

redirecionamento de rio, ou não, e mergulhos livres ou com escafandro, característica 

tecnológica no segundo pulso de garimpagem. 

O mergulho coleta material grosseiro do fundo seja por processo manual 

simples, seja por raspagem de sedimento, acumula-o num paiol, retira a goma quando 

existente, tanto a seco como a úmido, de acordo com a facilidade e beneficia. 

Diversas obras auxiliares de porte podem estar associadas ao garimpo de 

rio como barragens e desvios de canal, elas são registros do mesmo. Os registros do 

garimpo de rio são incomuns, pois além de configurar-se nas construções citadas, 

apresentam-se como manchas arenosas ou montoeiras que se misturam na 

paisagem, confundindo-se completamente com manchas fluviais e suas margens. 

 

3. Garimpos de Barranco 

Garimpos, principalmente em latossolos, geralmente próximos a/ou 

formando os paredões dos vales de rios, mas também distribuídos como manchas 

(monchões) em áreas entre 400-600m, cujo desmonte é exclusivamente hidráulico. 

Têm por característica a liberação de muita argila, geralmente vermelha, que colore a 

água denunciando a realização da garimpagem ao longo de todo o rio. São chamadas 
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pelos garimpeiros, quando muito vermelhos, de bôroro; e, quando o garimpo começa 

já em canga laterítica, no alto de uma serra, chama-se de coroado ou croado.  

Algumas áreas de depósito tipo cascalhão são garimpadas pelo mesmo 

processo das manchas latossolicas, sendo dito, então, que o garimpo é um barranco 

de cascalhão; entretanto, neste estudo, optou-se por separa-los, por serem depósitos 

garimpáveis diferenciados, pela origem e pelos registros deles decorrentes, 

chamando de barranco apenas aqueles vinculados à manchas latossolicas. Elas são 

indicadas, por outros autores, como monchão e cata de barranco.  

Predominam os procedimentos úmidos, nesse tipo de garimpo. Associam-

se aos mesmos diversas estruturas de engenharia, para controle, acumulo, condução 

e distribuição de água em grandes áreas, como: barragens, sistemas de adução, 

pontes e tanques; que podem ser utilizadas por outros tipos de garimpo existente no 

entorno das construções como tanques, barragens e canais. 

O garimpo se inicia com o desbarrancamento, através de colocação de água 

na frente a ser derrubada, promovendo um escorregamento. O material escorregado 

é conduzido para as corridas, construídas em blocos, ou por escavação da piçarra 

estéril já lavrada, ou, aproveitando antigos canais de condução de água quando em 

garimpos mais antigos.  

No processo de garimpagem as pequenas catras vão se unificando e 

avançando no desmonte do paredão. Provocam, consequentemente, o seu recuo. 

Este recuo libera centenas de toneladas de material fino, promovendo geração de 

depósitos encosta abaixo e assoreando o leito do rio. 

O registro erosivo dos garimpos de barranco, forma as maiores cicatrizes 

das Lavras Diamantinas, voçorocas tecnogênicas localizadas, que provocaram a 

modificação da forma dos vales fluviais, ampliando-os nos pontos de existência dos 

depósitos e tornando seu fundo amplo e planificado, por recuo dos paredões. 

A liberação de argila característica, em boa parte dos casos, impede a 

utilização da água rio abaixo. Isto fez com que este fosse o primeiro tipo de garimpo 

proibido. A decisão legal referendou uma posição já adotada pelas comunidades 

lavristas, necessitadas da água para higiene e alimentação, atividades incompatíveis 

com o excesso de sedimentos na água. 
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4. Garimpos Subterrâneos 

Assim são considerados aqueles cujo trabalho se desenvolve abaixo da 

superfície, com algumas aberturas de contato e entrada; aqueles em que é necessário 

aprofundar-se no subsolo, perdendo contato com a luz natural, ou com a superfície, a 

saber: grunas, frinchas, lapeiros, sumidouros, caldeirões ou assemelhados, 

designados pelos autores consultados como: gruna, lancheio de arrasto, por vezes 

talhados e depósitos que possuem emburrados. 

Envolvem depósitos de origem diversa, à exceção de solos. A fratura ou 

frincha pode estar quase fechada à superfície e ampliar-se em direção ao fundo, 

quando o seu início fica condicionado à detonação, por dinamite ou fogo, para 

ampliação da entrada. Assim, formam grutas que podem ter sido ampliadas ou 

totalmente construídas pelo garimpo, a partir de desmonte explosivo, gerando 

passagens através daquelas fraturas fechadas, que suspeitavam os garimpeiros, 

ampliar-se-iam subterraneamente, à semelhança das linhas de caldeirões 

superficiais. 

É o tipo de garimpo mais perigoso, tendo evoluído de um processo 

totalmente manual – por segurança – para um semi-mecanizado, trabalhando com luz 

(da candeia para a elétrica), bombas de sucção (substituindo barris e latas) e mesmo 

pequenas dragas elétricas. Esse aparato garante iluminação constante para o 

trabalho e a retirada da água. Assim, esse era o único tipo de garimpo onde o trabalho 

podia ser ininterrupto, salvo durante enchentes do rio. O procedimento de garimpagem 

se diferencia dos demais pela busca, sob a terra, do nível de cascalho; daí em diante, 

obedece à necessidade ditada pelo depósito encontrado, e pelo espaço disponível, 

sendo similares àqueles descritos para os garimpos tradicionais. 

Em grunas muito estreitas, onde apenas o corpo de uma pessoa passa, às 

vezes, com certo esforço, o processo continua com a retirada do material para a 

superfície, onde é estocado para posterior beneficiamento, que pode se fazer tanto a 

seco (ralar), como a úmido, dependendo do seu percentual de argila. 

Entretanto, se a gruna é ampla e extensa, os procedimentos de desmonte 

completo, até a produção do esmeril, podem ser realizados dentro dela, tanto a seco 

como a úmido, em caso de existir água na gruta, o que não é incomum, através de 

corridas. Essas últimas podiam ser recebidas por outros garimpeiros à saída da gruta 
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(gruta abaixo – arroto), ou o esmeril carregado para fora, depositado em paiol, pois o 

beneficiamento final exige a luz do dia. 

As obras auxiliares também se diferenciam principalmente quanto à 

segurança. O garimpo de gruna exige reforço das paredes, apoio, retirada constante 

de água ou desvio de cursos de rio (podendo envolver parte de um garimpo de 

mergulho ou poço). Exige a construção e/ou a manutenção de respiradouros para 

entrada de ar. Afora esses itens, tem-se a construção de um paiol, à forma do garimpo 

a seco, para estocagem do material retirado e, por vezes, uma extensa fratura é 

ampliada para servir de escoadouro da água. 

A variedade de tipos de depósito subterrâneos e suas formas de exploração 

são similares, e absorvem todas as demais. Há inclusive paralelo com as de dragas, 

se considerarmos o uso da bomba elétrica, grades e grelhas. Tal variação impõe 

registros também variados, o principal deles a geração de cavernas e, dentro delas, 

desde quase inexistentes até altos montes de fragmentos com tamanho acima de 

calhau, acompanhados de outros de areia totalmente lavada. 

Frente à característica subterrânea deste garimpo, são raras as 

modificações locais externas que conduzam a indicação da sua existência, ou melhor 

a localização de uma entrada de gruna. Isto ocorre em duas situações: indicação oral 

de garimpeiro ou morador e entrada ocasional sob lajes, fraturas ou vazios abertos 

em superfície, com posterior encontro de indícios internos. 

 

5. Garimpo de refugos ou repasse 

Esse tipo de garimpo engloba todas as explorações em áreas já trabalhadas 

ou em depósitos tecnogênicos resultantes de garimpagem anterior, incluindo aqueles 

que, pela sua localização, possibilitam formação de depósitos tecnogênicos indiretos, 

quando o depósito tecnogênico original, torna-se armadilha para retenção de 

diamantes. 

Diz Lima (1932) sobre a montoeira: “depósito de pedra ou de cascalho 

trabalhado.”. Machado Neto e Braga (1974) citam a faisqueira em sua síntese dos 

tipos de garimpo, e Gonçalves (1984), “Faisqueira: É o tipo mais simples de garimpo, 

a busca na superfície. Fala-se tirar uma faisqueira, um pequeno serviço, praticado no 

sábado ou domingo.”. Nesse tipo de garimpo encontram-se diamantes pequenos, 

ditos mosquitos (abaixo de 1 grão = 25 pontos = ¼ de quilate (car.) = 0,05g); ele é o 
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único até hoje praticado, não tendo sofrido interrupções. Atualmente funciona como 

uma “...distração” de fim de semana, ou mesmo uma forma de controlar a angústia 

pelo desemprego e pela proibição do garimpo. 

Antes da proibição dos garimpos e, no seu segundo ciclo, quando da 

descoberta dos carbonados, ele era: a) resultado da procura pelos carbonados 

jogados fora; b) repasse frente ao avanço tecnológico; c) ação dos garimpeiros que 

não tinham condições de se afastar da cidade; e d) aprendizado do ofício de 

garimpeiro pelas crianças da região. 

Este tipo de garimpo é possível devido a duas questões básicas: 

A) eminentemente tecnogênica, relacionada a problemas tecnológicos, 

limitações ou erros humanos. A saber: tipo de beneficiamento utilizado e sua 

capacidade de retirar o diamante ou carbonado; desconhecimento dos primeiros 

garimpeiros quanto ao carbonado; granulometria considerada como patamar de 

“estéril” durante o desmonte e beneficiamento, e erro propriamente dito. 

B) eminentemente natural. Posto que, ao longo de uma encosta e dos rios, 

ocorre ininterruptamente transporte de material que se acumula, de acordo com a 

energia do ambiente, nos espaços existentes, áreas de deposição naturais, até seu 

preenchimento. A presença de depósitos de seixos e blocos numa encosta rochosa, 

ou ao longo do canal de um rio, como uma ilha – uma antiga montoeira de garimpo, 

por exemplo – funciona qual uma armadilha de captação de sedimentos, portanto de 

diamantes. Soma-se esse processo sempre, ao anterior. 

O procedimento, nesse tipo de garimpo, é simplificado, não havendo 

localização ou implantação, ou efeito sobreposto à paisagem. Ocorre reconhecimento 

pelo garimpeiro de uma área já explorada ou dos antigos, devido à presença das 

montoeiras, brugalhaus e, às vezes, antigos batidos e rabos de corridas, ou numa 

cicatriz erosiva de garimpo, como uma catra de draga abandonada, com rabos de bica 

no seu entorno. 

A área não deve estar recuperada a ponto de exigir realização de desmonte, 

pois, o trabalho para retomar o garimpo implica num investimento raramente 

recompensado, exceção feita aos depósitos no leito do rio, quando a avaliação de o 

rio ser um veio rico ou não em diamantes (informação dada pela história) define a 

realização do trabalho. 
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Reconhecida à área, são trazidas ferramentas básicas: peneiras e pá. 

Quando muito (a não ser no caso das montoeiras de leito de rio) instala-se uma 

pequena corrida, ou um conjunto de grelhas. Utilizando-se um terno ou mesmo um 

duo de peneiras (as mais finas), o material é cuidadosamente repassado numa etapa 

de (re)beneficiamento, construindo-se a lavadeira num remanso abandonado pelos 

antigos, às vezes uma das suas lavadeiras originais que, quando reconhecidas ou 

suspeitadas, têm o cascalho do seu fundo cuidadosamente recolhido e processado. 

No caso das áreas de draga, esse processo restringe-se ao repeneiramento dos 

montes de cascalho abandonados na lavagem. 
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Capítulo 03 – Investigação do Patrimônio Mineiro da Chapada Diamantina em 

Conceição dos Gatos 

 

 

3.1 – Os Caminhos que Moldaram a Pesquisa 

 

Toda pesquisa possui sua trajetória. Trata-se de uma constante construção de 

pensamento através da relação do pesquisador e seu objeto de estudo, com intuito 

de elaborar o seu trabalho da melhor maneira possível. Não foi diferente com a minha 

pesquisa na Chapada Diamantina, iniciada em 2015, inicialmente voltada para a área 

de patrimônio geológico e geoconservação, tema que conheci em 2013 através de 

uma disciplina cursada em Portugal durante um intercâmbio acadêmico, ministrada 

pelo professor José Brilha.  O interesse se concretizou com o workshop sobre 

Geodiversidade promovido pelo grupo de estudos do Programa de Pós-Graduação 

em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente (PPGM) do Laboratório de 

Estudos Ambientais (LEA), além de outros trabalhos realizados pelo mesmo grupo 

coordenado pela professora Marjorie Nolasco. 

Partindo de uma perspectiva muito abrangente, que envolvia geoconservação 

em uma extensa área da Chapada Diamantina, meu objeto de estudo começou a ser 

delimitado a trabalhar com Patrimônio Geomineiro na vila de Xique-Xique de Igatu, 

Andaraí, conhecida por suas ruinas de pedra dos antigos bairros garimpeiros. Igatu é 

um grande centro de Patrimônio Mineiro da Chapada Diamantina e do Brasil que pode 

se tornar referência para estudos dessa natureza em outras partes da Chapada e do 

País, por possuir diversas estruturas, muitas bem conservadas, do período áureo do 

garimpo de diamantes da região. 

Foram feitas três visitas de campo ao local (Figura 07). A primeira delas ocorreu 

em junho de 2015, com o mestre garimpeiro Seu Anísio, que caminhou e conversou 

comigo por alguns locais de Igatu, além de uma passada pelo parque sempre-viva em 

Mugugê. A segunda em setembro de 2015, durante o GeoBrHeritage (evento sobre 

geodiversidade e patrimônio geológico do Brasil) em Lençóis, e a segunda numa 

atividade de campo da disciplina História Ambiental em janeiro de 2016. As visitas 

foram muito importantes para começar a compreender do que se tratam as estruturas 

e os vestígios do garimpo na paisagem da Chapada e conhecer a cultura local que 
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ainda reflete os costumes garimpeiros. Além de diálogos e contatos estabelecidos 

com professores, pesquisadores e moradores locais, foi produzido partir dessas 

visitas, alguns materiais (fotos, gravações de áudio e vídeo, coleta de pontos 

georreferenciados) que poderão ser utilizados em outros momentos. 

 

Figura 07 – Visitas e Trabalhos de Campo Realizados em Outras Localidades da 
Chapada Diamantina 

 

A – Visita a Igatu, Andaraí e Parque Sempre-Viva, Mucugê com Seu Anísio. 
B – Expedição “Herança do Diamante” do GeoBrHeritage por Lençóis e Igatu. 
C – Vista das ruínas do bairro Luís dos Santos em Igatu, durante o trabalho de Campo de 
História Ambiental. 

A A 

B B 

C C 
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A partir dessas visitas e trabalhos de campo anteriores, juntamente com uma 

pesquisa bibliográfica preliminar, foi elaborada uma ficha de inventariação para o 

patrimônio mineiro a ser aplicada na área de estudo. Foi utilizado como referência os 

modelos de ficha de inventariação de patrimônio geológico proposto por BRILHA 

(2005) e PAULA e CASTRO (2014), aliado com metodologias de inventariação de 

Patrimônio Mineiro presentes nos trabalhos de AMARÉ e ORCHE (2011), PERELLÒ 

et al (2012) e PERELLÒ et al (2012). O primeiro resultado foi a construção de uma 

ficha preliminar de inventariação para Patrimônio Mineiro (figura 08) em que se 

destacam aspectos referentes a conservação, visibilidade e vulnerabilidade das 

estruturas e as características referentes especificamente ao garimpo de diamantes. 

Essa ficha foi discutida e aplicada num campo feito em Lençóis (figura 09), em 

junho de 2016, em caráter de teste e treino para os trabalhos de campo que estavam 

a ser realizados, até então, em Igatu. Este campo foi um misto de aula e orientação 

feito pela professora Marjorie Nolasco em uma das áreas de atuação de sua tese de 

doutorado, com auxílio da guia Delma Araújo. Os assuntos abordados foram 

referentes a geologia da Chapada Diamantina, histórico de ocupação das cidades pelo 

garimpo e, principalmente, os registros deixados na paisagem pela ação 

antropogênica na paisagem derivados da garimpagem de diamantes. 

Fazendo menção ao título dessa dissertação – Para Além do Olhar – remete a 

justamente ao exercício de poder enxergar os aspectos da paisagem cultural 

garimpeira em meio às “mascaras” criadas ou pela própria natureza, como o 

crescimento e regeneração da vegetação sobre as estruturas, ou pela sociedade, que 

ressignifica o espaço dando a ele um novo uso, nesse caso, o uso ecoturístico. Nesse 

sentido, esse trabalho de campo foi uma oportunidade de treinar o olhar sobre as 

paisagens de Lençóis para poder enxergar as estruturas que compunham os sistemas 

mineiros estabelecidos na região. É preciso estar atento aos elementos que podem 

aparecer dentro de um território que é ou já foi garimpado no passado, geralmente 

associados entre si, como as próprias trilhas e a que elas dão acesso, padrões de 

empilhamentos de rochas, agrupamentos circulares de seixos, matas de grotão, 

conexão de cortes e valas escavadas pelo solo, barrancos erodidos em sequência, 

buracos circulares escavados nas margens de rios, pedras encaixadas para a 

sustentação de rochas maiores em locais subterrâneos, e elementos arquitetônicos 
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característicos como muros, tanques, poços e canais feitos de pedra e/ou argila, rodas 

d’água, tanques ou dutos de madeira. 

 

Figura 08 – Modelo da Ficha de Inventariação para Patrimônio Mineiro 

 

Elaborada por: Vitor de Souza Silva, 2016.  

 

 

Ficha de Inventariação para Patrimônio Mineiro 
 
 

Local:____________________________________________________ Data:___/___/____ 
 

Ponto N° COORDENADAS  X Y 

TIPO DE ESTRUTURA: 

GRUPO/CARACTERÍSTICA:   Habitação    Sist. Hidráulico    Conectividade                           

 Processamento    Outro__________________________________________ 

SISTEMA CONSTRUTIVO 

TIPO DE GARIMPO:  Rio    Serra    Encosta (Barranco)    Gruna    Mecanizado (draga) 

 Outro:_____________________________________________________________________ 

INSTRUMENTOS RELACIONADOS À ATIVIDADE 

 

DESCRIÇÕES 

 

ACESSO  

 

VISITAÇÃO E ATIVIDADES REALIZADAS 

 

VISIBILIDADE:      Muito Baixa     Baixa      Média      Boa     Muito Boa 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO:     Muito Ruim    Ruim     Regualr     Bom    Muito Bom 

VULNERABILIDADE:    Muito Baixa    Baixa     Média   Alta   Muito Alta 

OUTRAS OBSERVAÇÕES / RECOMENDAÇÕES 

 

FOTOS / AZIMUTE: 

 



57 
 

Figura 09 – Paisagens Garimpeiras de Lençóis, BA. 

 

A – Mirante do Serrano: montoeiras entre as vegetações e matas de grotão oriundas de 
frinchas escavadas. 
B – Mirante do Garimpo: barrancos escavados com auxílio de água e desmanche 
mecânico humano. 
C – Salão de Areias: gruna feita a partir da retirada de sedimentos, como o cascalho, 
entre as fraturas das rochas. 

 

Através dos elementos citados anteriormente e com a percepção um pouco 

mais apurada é possível identificar estruturas garimpeiras e suas marcas na paisagem 

em outros locais que também fizeram parte do ciclo do diamante, e, provavelmente, 

em locais de garimpo de outros minérios. Foi o que aconteceu comigo durante uma 

viagem a Conceição dos Gatos, no município de Palmeiras, também em junho de 

2016. Fazendo uma das trilhas do povoado me deparei com um rego, bem preservado, 

que canalizava água da cachoeira da Boa Vista para outros pontos da vila (figura 10). 

Ao questionar se havia garimpos pela região na volta para casa de hospedagem, tive 

resposta positiva, e, para minha surpresa, o próprio anfitrião da casa era garimpeiro. 

B C 

A 
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A percepção sobre outros elementos pelas paisagens locais aumentou e foram 

identificados outros pontos que registravam a atividade garimpeira. 

 

Figura 10 – Rego da cachoeira da Boa Vista em Conceição dos Gatos. 

 

Optou-se então por transferir a área de estudo de Igatu para Conceição dos 

Gatos por alguns motivos. Um deles foi a viabilidade de maior acesso aos moradores 

locais através de Seu Joaquim, garimpeiro e dono da casa em que fiquei hospedado 

e pela facilidade de locomoção entre as localidades. Outro motivo foi pelo fato de que 

se trata de uma área pouco estudada dentro da Chapada Diamantina e que está 

começando recentemente o processo de desenvolvimento do turismo, diferente de 

Igatu que já possui maior dinamismo e visibilidade nesse setor. A inventariação e 

caracterização dos modelos de garimpo pode também contribuir para a construção de 

alguns dos roteiros turísticos locais através do turismo geomineiro. 
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3.2 – Procedimentos de Pesquisa 

 

A partir das considerações dos capítulos anteriores, a concepção de Patrimônio 

Mineiro adotada para essa pesquisa apresenta uma visão integradora entre os 

aspectos da geodiversidade e a cultura garimpeira na composição das paisagens. O 

conceito-chave de paisagem foi essencial para o entendimento da sua configuração 

espaço-temporal através da “transtemporalidade”, ou seja, “vários tempos 

convivendo, juntos, num mesmo espaço uma vez que ela é a herança de um longo 

período de evolução natural e de muitas gerações de esforço humano”. (RISSO, 2008, 

p.75). Para a investigação dos vestígios de atividades de mineração do passado de 

Conceição dos Gatos, foi imprescindível a busca e revisão de trabalhos anteriores 

relacionados a Chapada Diamantina, seus garimpos e seus garimpeiros. 

Para isso, como forma de compor o embasamento teórico prévio acerca das 

estruturas mineiras – garimpeiras encontradas na Chapada Diamantina, bem como o 

modo de trabalho, instrumentos relacionados e organização social, foi utilizado como 

principal referencial a tese de doutorado de Marjorie Nolasco (2002) sobre os registros 

geológicos gerados pelo garimpo e o conhecimento empírico dos garimpeiros que 

ajudaram nesta pesquisa. Além deste, foram utilizados também os trabalhos de Sales 

(1955), Pina (2005), Carvalho (2008) e Ribas (2008). 

A partir da delimitação do objeto de estudo – o Patrimônio Mineiro -  e o recorte 

espacial – Conceição dos Gatos, Chapada Diamantina, Bahia – foram criadas 

algumas estratégias que pudessem dar andamento a pesquisa: o uso da ficha de 

inventariação como base metodológica para a catalogação das estruturas, coleta de 

informações através de entrevistas não estruturadas com a população local, 

realização de registros fotográficos e gravações, uso de softwares que auxiliem na 

criação de banco de dados e na espacialização dos resultados.  

 

3.2.1 Trabalhos de Campo 

Durante a pesquisa foram realizadas três visitas de campo (quadro 02). As 

atividades realizadas durante esse período de coleta foram se desenvolvendo de 

acordo com as possibilidades dos moradores e a resposta que cada um dava em 

relação à pesquisa. Chegar a um espaço em que ninguém o (a) conhece e tentar 

extrair informações úteis para o seu trabalho não é uma tarefa simples, sobretudo em 
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assuntos delicados como o garimpo e todas as polemicas a esse relacionadas. É 

preciso paciência e tempo para poder estabelecer uma relação (mínima) de confiança 

entre o pesquisador e os entrevistados. Mas, pelo menos no caso dessa pesquisa, 

trabalhar com a comunidade garimpeira é algo muito satisfatório, pois estabelecida a 

confiança, passa-se a facilmente criar vínculo com essas pessoas. Uma relação que 

deve ser mantida com respeito, sobretudo pela história de vida de cada um(a), para 

que não se feche um enriquecedor campo de trabalho. 

 

 

Quadro 02 – Trabalhos de Campo Realizados em Conceição dos Gatos 

Campo Período Principais Atividades 

01 23/06 a 26/06/2016 
Conhecimento da área de estudo e visita as 

principais trilhas turísticas. 

02 17/09 a 24/09/2016 
Conversas e entrevistas com moradores locais, 

coleta de dados e registros fotográficos. 

03 07/03 a 12/03/2017 
Coleta dos dados nas principais trilhas e 

caminhadas guiadas por garimpeiros locais. 

 

 

3.2.2 Conversas, Entrevistas e Guiadas 

 

A pesquisa tem como foco mapear o patrimônio mineiro de Conceição dos 

Gatos a fim de configurar seu sistema garimpeiro e a composição de suas paisagens 

culturais. Mas para que isso tenha sido possível, foi imprescindível contar com o 

auxílio da população nativa para a coleta de informações acerca de localizações e 

tipologias das estruturas, histórico e ocupação local, formas de trabalho e outras 

relações socioespaciais estabelecidas a partir da garimpagem. Sendo assim, o 

principal público-alvo foram os garimpeiros e garimpeiras de Conceição dos Gatos 

que trabalharam na região, seguido por seus parentes (cônjuge, filhos, netos, 

irmãos...) e outros moradores da cidade de Palmeiras. 

A idade das pessoas consultadas variava dos mais jovens (entre 18 e 29 anos) 

aos mais idosos (entre 70 e 100 anos), passando pela maioria dos adultos (entre 30 

e 69 anos). Ao todo foram 18 pessoas consultadas, 6 delas garimpeiros e uma 

garimpeira, mas que hoje em dia já se aposentaram ou não tem no garimpo sua 

principal atividade de trabalho. Alguns trabalham hoje para alguns hotéis no Vale do 

Capão contratados para de prestação de serviços, mas muitos outros estão hoje 
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abrindo seu próprio negócio, abrindo mercadinhos, mercearias e bares, outros no 

ramo da gastronomia e turismo local, com a abertura de restaurantes, estalagens, 

pousadas e guias turísticos, além de possuírem roças e/ou quintais com pomares para 

a produção orgânica de frutas, hortaliças, café e terrenos para a pastagens de gado e 

criação de aves como galinha, pato e codorna. 

As caminhadas, tanto pelas trilhas quanto a pontos dentro de terrenos 

particulares, foram sempre assistidas e acompanhadas por um garimpeiro ou, em uma 

das vezes, uma filha de garimpeiro. É sempre importante procurar ajuda de quem tem 

a vivência no assunto, nesse caso, os garimpeiros de Conceição dos Gatos, pois eles 

podem mostrar pontos que passam quase sempre despercebidos ao nosso olhar, 

além de contar histórias relacionadas ao local apontado, afinal, eles estão em seu 

lugar de fala1. O procedimento das perguntas relacionadas ao garimpo e os locais 

garimpados foi feito com cautela, observando os limites das falas de cada um(a) para 

não ser invasivo demais, pois apesar de questionar sobre os aspectos estruturais que 

compõem a paisagem cultural, as respostas sempre veem atreladas a histórias 

pessoais, muitas delas difíceis de serem revividas. Outro aspecto que exige cautela é 

questionar sobre os lugares que foram garimpados, pois muitos deles estão em 

terrenos particulares e podem ou não ser acessados pelo público. 

Das conversas e entrevistas houve a tentativa de extrair informações 

relacionadas ao histórico de ocupação de Conceição dos Gatos, localidades que 

houveram garimpo, tipos de estrutura e construções garimpeiras, trilhas e rotas, e 

modos de trabalho (garimpagem) relacionados a cada local abordado. Tudo foi 

anotado em um caderno de campo, e algumas conversas foram autorizadas a serem 

gravadas através do celular, além de filmagens com a câmera fotográfica. Os registros 

feitos tiverem objetivo de melhor estruturar os resultados que serão apresentados 

posteriormente. 

 

                                                           
1 Entende-se aqui por “lugar de fala” um termo utilizado por grupos que historicamente têm menos 

espaço para falar, e são de alguma forma marginalizados pela sociedade. O termo é geralmente 
utilizado para delimitar os grupos que possuem legitimidade para tratar de assuntos que os afetam 
diretamente, como negros ao falarem de racismo, mulheres ao falar sobre o machismo e comunidade 
LGBTT ao falarem de homofobia e transfobia. No caso dessa pesquisa, quem assume o lugar de fala 
ao tratar de questões relacionadas ao garimpo, é o garimpeiro, que detém o saber e o conhecimento 
das técnicas laborais, além de poder dizer sobre os desdobramentos da atividade em sua vida, na área 
da saúde, do emocional e do financeiro. 
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3.2.3 Aquisição, Organização e Processamento dos Dados 

 

Como um dos produtos finais da pesquisa trata-se de um modelo esquemático 

do Patrimônio Mineiro de Conceição dos Gatos através dos seus sistemas garimpeiros 

cabe aqui discutir um pouco acerca do que é modelagem. De acordo com Christofoletti 

(1999, p.8) “o modelo de forma geral pode ser compreendido como sendo qualquer 

representação simplificada da realidade” e no que se refere à modelagem, pode ser 

considerada como um instrumento entre os procedimentos metodológicos. Ela 

consiste em organizar os conhecimentos sobre uma determinada porção do espaço e 

sistematiza-los em representações simplificadas que auxiliem na compreensão de um 

fenômeno que envolva diversas variáveis. 

Ainda segundo o mesmo autor, a modelagem se constitui numa abstração da 

realidade, em função das concepções de mundo, através de um procedimento 

teorético que envolve um conjunto de técnicas com a finalidade de compor um quadro 

simplificado e inteligível do mundo, como os produtos gerados pela complexa 

interação entre o homem e o planeta. Dessa forma, a modelagem se apresenta como 

recurso útil na análise espacial e como instrumento para o planejamento, e no caso 

desse estudo, irá auxiliar na evidenciação dos pontos de patrimônio mineiro como 

forma de subsidiar a prática geoturística na região. A produção de modelos 

especializados pode ser possível através de diversas técnicas, entre as quais: o 

geoprocessamento e os sistemas de informações geográficas (SIG), que têm como 

um dos produtos finais a geração de mapas. 

A tendência da visualização e análise da informação é utilizar cada vez mais 

elementos gráficos que facilitem o rápido entendimento do tema abordado. A 

possibilidade de visualizar a distribuição espacial de dados em mapas ou imagens no 

lugar de tabelas tornou os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) ferramenta 

essencial de pesquisa, ensino e aplicações práticas em Geociências. Entretanto, o 

alto custo dos programas, dificuldades de aprendizagem e a ausência de interfaces 

amigáveis têm dificultado a sua disseminação. Sendo assim, buscou-se pesquisar 

novas ferramentas a serem utilizadas na pesquisa que auxiliem na confecção do 

banco de dados aliando as facilidades de replicação do método proposto. 

Através dos trabalhos de campo, pesquisa in loco, foi possível catalogar 

algumas localidades que foram garimpadas no passado, recente e distante, de 
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Conceição dos Gatos, compondo assim um banco de dados do seu Patrimônio 

Mineiro. O roteiro foi traçado a partir das informações extraídas das entrevistas e 

conversas com os moradores, e contou com a disponibilidade dos mesmos em fazer 

as caminhadas para a mostra dos locais. 

Os dados adquiridos foram georreferenciados com coordenadas do sistema de 

projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) através do GetPont PRO (versão 

2.25), um aplicativo de telefone celular que utiliza seu sistema de posicionamento 

global (GPS) e permite o georreferenciamento de pontos, trajetos e fotos, lançando-

os automaticamente numa tabela de atributos. Esse mesmo aplicativo já foi utilizado 

como recurso metodológico em outras pesquisas científicas a exemplo do estudo de 

LIMA, TAKANO e BARBOSA (2015) no cadastramento de sítios da mineração do 

período colonial em Ouro Preto, MG. Sua interface é simples, como mostrado na figura 

11, e a sua utilização na pesquisa se justifica pela sua facilidade de replicação em 

outros estudos, haja visto que hoje a maioria das pessoas possuem mais acesso a 

celular e internet. Também pela facilidade na transferência dos dados para outras 

plataformas. Os dados podem ser exportados em formato KML e KMZ, formatos de 

arquivo usado para exibir dados geográficos em um navegador da Terra, como Google 

Earth, Google Maps e Google Maps para celular. Com esses formatos também é 

possível trabalhar em outros softwares como o próprio ArcGis. 

Os dados coletados através do aplicativo foram exportados em formato KML 

para uma pasta de arquivos no computador. Assim eles puderam ser abertos no 

programa Google Earth PRO, uma versão profissional do então conhecido Google 

Earth, com mais recursos e ferramentas. Através desse programa foi possível 

adicionar os pontos coletados em campo, fotos georreferenciadas, e traças as rotas 

da trilha através da imagem de satélite disponibilizada. Esse trabalho exigiu uma 

imagem com maior resolução possível, e composição de imagens pré-processadas 

disponibilizada pelo Google apresentaram uma resolução satisfatória para cumprir os 

objetivos da pesquisa, como também, são de acesso livre e gratuito. Através do 

programa foi possível vetorizar as trilhas percorridas durante os trabalhos de campo, 

conectando os pontos georreferenciados coletados. Trata-se de uma interface mais 

simplificada que os softwares de geoprocessamento convencionais (figura 12), e 

também oferece menos opções que os demais, por outro lado o que é positivo é a 

oportunidade de manusear os dados com mais dinamicidade, pois o banco de dados 
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pode ser disponibilizado online via plataforma Google, facilitando a divulgação e 

atualização de dados com maior periodicidade. 

 

 

Criar novo grupo de 
pontos, fotos e 

rotas. Espécie de 
tabela de atributos 

simplificada. 

Opções de 
extensões 

para 
exportação de 

dados 

Configura, 
dentre outras 

coisas, o sistema 
de coordenadas. 

Nome do 
Grupo 

Metadados 

Características 
do Ponto 
Coletado 

Características 
da Fotografia 

Coletada 

Figura 11. Interface do GetPoint PRO 

Caixa de arquivos carregados 
exportados em KMZ ou KML e 

ferramentas de vetorização 

Figura 12. Interface do Google Earth PRO 
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A figura a seguir (figura 13) mostra os dados importados do GetPoint PRO para 

o Google Earth PRO. Os dados muitas vezes não estão organizados e sistematizados 

de maneira que facilite a compreensão logo que são adquiridos. Precisam ser 

burilados para que a informação seja mais coesa entre si. No momento em que são 

adicionados, os pontos estão carregados de dados (nome do grupo de dados, data, 

horário da coleta e título) que ficam explícitos na imagem.  

 

Faz-se necessária a sistematização dos pontos, substituindo-os por outros, 

adicionados através da ferramenta “Novo Marcador”. Após adicionar um título que 

ficará visível, as características de cada ponto passam agora a ficar implícitas, sendo 

expostas ao clicar sobre ele, como mostrado na figura 14 a seguir. Agora os pontos 

aparecem mais limpos sobre a imagem, facilitando o trabalho de sistematização dos 

dados e vetorização das trilhas. 

 

 

Arquivos KML exportados do 

GetPoint PRO 

Pasta com o Nome do Grupo 

Dados coletados em campo 

armazenados na pasta do 

respectivo grupo 

Dados Espacializados 

Figura 13. Dados Coletados com o GetPoint PRO adicionados no Google Earth PRO 
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Após esse procedimento, foram criadas novas pastas para armazenar os 

vetores de delimitação da área de estudo e trilhas. Para criar uma marcação de trilha, 

bastou criar uma linha conectando os pontos coletados e fazendo o reconhecimento 

do espaço por interpretação da imagem de satélite ao fundo. O procedimento está na 

aba de Ferramentas – Adicionar novo Caminho (figura 15).  

 

Nova pasta para o respectivo 

grupo de pontos 

Novos Pontos Retrabalhados e 

Simplificados 

Novos Pontos Espacializados 

Figura 14. Dados retrabalhados no Google Earth PRO 

Pasta para armazenar linhas e 

polígonos traçados para delimitação 

da área de estudo e trilhas 

Caminhos criados para a 

vetorização das trilhas 

Produto Espacializado 

Figura 15. Vetorização das Trilhas no Google Earth PRO 
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4. O Patrimônio Mineiro de Conceição dos Gatos 
 

Este capítulo é encarregado de apresentar num primeiro momento os 

resultados da pesquisa e posteriormente um diálogo desses com a parte teórica, 

visando discutir e caracterizar o Patrimônio Mineiro de Conceição dos Gatos. A 

sistematização dos dados obedece uma ordem de critérios para melhor organizar as 

características dos dados. Esses critérios estão relacionados a tipologia, localização, 

acesso e agrupamento das estruturas garimpeiras, e como melhor apresenta-las 

mediante a sua organização espacial. 

A partir das conversas e entrevistas realizadas nos trabalhos de campo, e das 

caminhadas pelas trilhas, terrenos, quintais e arredores de Conceição dos Gatos, foi 

permitido fazer o levantamento de dados. Após os dados serem tratados e enxugados, 

o resultado foi ao todo 175 pontos entre estruturas, sítios garimpeiros, locais já 

utilizados pelo turismo ou em potencial, construções comerciais e residenciais e outros 

locais que servem como referencial para alguma trilha, caminho ou que expressam 

características históricas e culturais.  

O perfil dessa população além de ser de origem garimpeira também é 

agropastoril. Ao que consta nos relatos, Conceição dos Gatos, assim como Palmeiras, 

teve sua economia de base mista, produzindo além de minérios com o garimpo, 

produtos agrícolas variados, com destaque ao café de alta qualidade, e criações de 

gado e aves. A história da própria cidade de Palmeiras revela uma forte ligação com 

a atividade agropastoril, pois os primeiros povos colonizadores de origem portuguesa 

se fixaram na região para desenvolver essas atividades. O garimpo começou após o 

achado de diamantes na região da Lavrinha, atraindo muitos garimpeiros e outros 

colonizadores para a região, vindos de outras partes da Chapada Diamantina. Após a 

decadência do ciclo do diamante, Palmeiras foi um dos poucos locais da Chapada a 

não sofrer uma crise mais profunda, por alguns anos a atividade agropecuária 

conseguiu dar subsidio as famílias até a posterior chegada do turismo. Isso também 

é refletido na produção dos modelos que sintetizam os aspectos da cultura local, 

mineira/garimpeira, e outras atividades socioeconômicas que marcaram e marcam as 

paisagens. 
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4.1 Trilhas e Caminhos de Conceição dos Gatos 

 

Andar pela vila de Conceição dos Gatos é uma das atividades mais prazerosas 

dentre as inúmeras opções de passeios que a Chapada Diamantina pode oferecer. 

Trata-se de um vilarejo com diversas atrações naturais e culturais que valem a pena 

serem conhecidas e outras com imenso potencial de exploração para o 

desenvolvimento do turismo de base local/comunitário. Para além dos aspectos 

turísticos já conhecidos e evidenciados, existe também um rico patrimônio mineiro 

implícito por entre as paisagens do povoado. O mapeamento de algumas das trilhas 

e caminhos percorridos foi com o intuito de compor um referencial das vias de acesso 

tanto para os atrativos turísticos naturais, quanto para os sítios garimpeiros ora 

mapeados nessa pesquisa. 

Dentro do período de trabalhos de campo realizado foram mapeadas 5 trilhas 

e um caminho que pode (ou não) vir a se tornar uma trilha, já que é feito pelo leito do 

Riacho da Conceição com pontos de difícil acesso para passagem. Foi destacada 

também a rua principal da Vila de Conceição dos Gatos, que não é necessariamente 

uma trilha, mas que possui diversos aspectos a serem ressaltados. O resultado desse 

mapeamento, que contou com a ligação dos pontos georreferenciados e a vetorização 

sobre a imagem de satélite, está exposto na figura 16 a seguir. 

Figura 16 – Trilhas e Caminhos de Conceição dos Gatos Percorridos na Pesquisa 
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4.1.1 Trilha da Cachoeira de Baixo 

 

 

Chegando quase ao fim da rua principal da Vila de Conceição dos Gatos, a 

trilha para a Cachoeira de Baixo se inicia. O percurso é relativamente leve, possui 2,5 

quilômetros de extensão, mas não apresenta nenhum declive acentuado, sendo 

quase todo ele plano, e pode ser realizado em torno de duas horas e meia ida e volta. 

Ao longo dele foram coletados 44 pontos que, depois de agrupados e sistematizados, 

resultaram em 5 sítios de visualização do patrimônio mineiro, dispostos em estruturas, 

paisagens culturais garimpeiras e outros locais de interesse turístico. 

 

Sítio 01 (UTM 225362 E/ 8612546 S; Altitude 794m) 

Localizado bem no início da trilha, esse sítio marca o estilo garimpeiro de 

construção de muros de pedra. Esses muros servem para demarcações de terra, mas 

o método de construção, feito de pedras encaixadas umas nas outras, pode servir 

para a construção de casas ou tocas garimpeiras, regos e canaletas de água ou 

tanques. Nesse caso, o muro foi utilizado para demarcação de terreno (figura 18), bem 

como na construção de um curral feito de pedra para bovinos. É possível ter uma boa 

visão dos muros a partir da trilha e seus aspectos em geral estão preservados, porém 

com alguns pontos caídos ou em ruinas. 

Figura 17. Mapa de localização da Trilha da Cachoeira de Baixo e seus respectivos sítios. 
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Figura 18. A – Cercado de madeira e porteira do curral; B – Passagem do gado para 
pastagem; C – Panorâmica da lateral do muro de pedra; D – Detalhe do muro de pedra com 
a Serra do Mocó e Morrão compondo a paisagem de fundo; F – Detalhe do muro de pedra ao 
lado da porteira. 

 

Sítio 02 (UTM 225430 E / 8613141 S; Altitude 767m)  

Chegando próximo da saída da trilha para as margens do rio, é possível 

visualizar ao lado esquerdo um antigo garimpo. Apesar da vegetação ter se 

desenvolvido por cima das estruturas, consegue-se ver algumas montoeiras (figura 

19), solos em processo de desmanche e pequenas escavações, além de uma enorme 

vala em comprimento, que servia para a delimitação no passado de um garimpo para 

o outro, denominado de “vale” (figura 20). Caracteriza-se assim, um local de garimpo 

a seco, com desmanches de barranco manuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

F 

A B 

Figura 19. A - Barrancos e montoeiras vistas em perfil; B - Vista ampliada de montoeira 
próxima aos barrancos. 
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Sítio 03 (UTM 225431 E / 8613301 S; Altitude 766m) 

Seguindo a trilha pelo leito do rio sentido Cachoeira de Baixo, depois de 

aproximadamente 250m do sítio 01, ao lado direito pode-se observar uma entrada de 

uma pequena trilha adjacente. Ela leva a um conjunto de estruturas e marcas na 

paisagem pela atividade garimpeira. Não é possível adentrar muito, mas o suficiente 

para ver uma grande cata e sucessivos barrancos trabalhados (figura 21). A 

vegetação na maioria dos pontos desse sítio está bastante regenerada, com árvores 

e arbustos de médio a grande porte, que impossibilitam a melhor visualização das 

estruturas. Para descrever esse sítio e melhor visualizar as estruturas na tarefa de 

remontar conceitualmente um cenário pretérito, exigiria o conhecimento de 

garimpeiros mais experientes, de uma geração anterior aos consultados na pesquisa. 

Porém o que se pode inferir é que aparentemente o desmonte desses barrancos e a 

escavação da cata foram feitos a seco, mas como se trata de uma área garimpada 

mais antiga, não se sabe ao certo se houve auxilio de água no desmonte através de 

uma estrutura de valas e calhas maior ao arredor desses terrenos. 

 

 

 

 

 

Foto Croqui 

Figura 20. Vale para divisão de terrenos 
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B 

Foto Croqui 

A 

Foto Croqui 

Figura 21. A- Cata com aproximadamente 3 metros de diâmetro e montoeiras nas bordas 
como evidenciadas em croqui; B- Sequência de barrancos em processo de desmonte e 
voçorocas tecnogênicas; C- Valas e barrancos em desmonte tomados pela vegetação com 
algumas montoeiras em situação de topo. 
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Sítio 04 (UTM 225269 E / 8613345 S; Altitude 761m) 

 

O sítio 04 apresenta uma sequência de barrancos (provavelmente 

latossolicos) de coloração avermelhada com alto nível de degradação. São frutos do 

desmanche pelo garimpo de barranco. Nesta modalidade podemos ver voçorocas 

tecnogênicas as margens do Riacho da Conceição. O objetivo do desmanche do 

barranco nessa área era atingir o nível de cascalho (entre o latossolo e a piçarra), 

sendo possível remove-lo para a fase de beneficiamento com a lavagem e o uso das 

peneiras para a separação dos grãos de maior e menor granulometria (figuras 22, 23 

e 24). O beneficiamento final era feito através da bateira ou da catação – leva-se o 

cascalho para um terreno seco, limpo de vegetação e aplainado, para que se disponha 

as pedras de menor granulometria para que se possa achar o diamante através do 

olhar clínico do garimpeiro. O desmanche do barranco era feito no sentido de cima 

para baixo (acompanhando o caimento da vertente) com o auxílio de pás e enxadas. 

Pelas características da paisagem local e pela saída de um rego nas proximidades 

desse sítio, pode-se inferir que nesse sítio o desmanche também contou com a ajuda 

da água, tanto diretamente pela proximidade do leito do rio, quanto pela construção 

de sistemas hidráulicos, como regos e calhas. É possível ver nesse ponto e aos 

arredores desse sítio um grande volume de sedimentos no leito do rio proveniente da 

erosão tecnogênica, como praias fluviais e bancos de areia. Contudo, esse sítio se 

trata de um exemplo de garimpo de barranco (figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

Figura 22. A- Inicio da visualização do barranco que se estende 115 metros ao longo do sítio 
(parte visível a partir da trilha), pode-se notar a regeneração da vegetação em vários pontos.  
B- Sequencia do barranco com várias linhas de ravinas e voçorocas tecnogênicas e um banco 
de areia produto do assoreamento no centro do canal fluvial; C- Perfil do barranco onde é 
visível o nível do cascalho a ser garimpado e o topo mais alto isolado do barranco chamado 
de “dama”. As setas em vermelho no croqui indicam a direção do desmanche do barranco 
feita manualmente pelos garimpeiros. 
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Figura 23. Visão ampliada do perfil do barranco. É visto o prolongamento dos barrancos 
garimpados terreno a dentro cortados por uma vala, provavelmente de adução de água do 
leito do rio para os barrancos interioranos. 

Foto Croqui 

Foto Croqui 

Figura 25. Rego situado a jusante do barranco indicado no sítio 03.  

Figura 24. Panorâmica do Sítio 03.  



76 
 

Sítio 05 (UTM 224961 E / 8613289 S; Altitude 758m) 

 

O quinto e último sítio categorizado dessa trilha apresenta preservados cortes 

de pedra construídos no leito do rio (figura 26). Na linguagem garimpeira local, “corte 

de pedra” se refere a uma espécie de muro construído para agrupar as rochas maiores 

retiradas do fundo do leito do rio (ou na construção de regos ou valas). As rochas são 

encaixadas, umas nas outras, a fim de que se sustentem de pé e não caiam 

novamente no local a ser garimpado. É uma espécie de ‘limpeza’ preliminar das 

rochas maiores no leito do rio para que o cascalho de menor granulometria possa ser 

facilmente retirado e beneficiado. O rejeito desse cascalho após o peneiramento em 

busca dos diamantes é jogado atrás do corte de pedra, agregando a ele a função de 

muro de contenção desse cascalho já trabalhado com o objetivo de que ele também 

não se misture ao cascalho “virgem” que ainda se encontra no leito do rio. A 

demonstração do processo de garimpagem está exemplificada na figura 27. 

Vale salientar que os cortes de pedra ao longo do Riacho da Conceição foram 

erguidos, segundo os garimpeiros locais, em torno de 60 anos ou mais e continuam 

quase que intactos até hoje (figura 28). O sítio 05 ainda apresenta a saída de um rego 

que, segundo relatos, é advindo da cachoeira da boa vista, assim pertencente a uma 

estrutura hidráulica maior, que conecta vários garimpos ao longo das margens do 

riacho (figura 29). Essa informação, apesar de precisar ser averiguada, não soa tão 

fantasiosa se comparada outras obras de engenharia garimpeira pela Chapada 

Diamantina, principalmente em Lençóis e Igatu, que impressionam pela sua 

grandiosidade e complexidade. A continuidade do rego não pode ser vista ou 

mensurada pois a vegetação sobre ele e seu entorno está bastante densa, além dele 

perpassar por terrenos particulares cercados, mas a sua saída próxima ao leito do rio 

pode dar a ideia da sua dimensão estrutural e suas características construtivas. 

Esse sítio representa um bom exemplar de paisagem de garimpo de rio, onde 

ainda é possível visualizar os elementos que viabilizaram esse trabalho. As estruturas 

garimpeiras nesse ponto compõem uma paisagem com menos impacto visual, além 

de ser um ótimo local para descanso e contemplação da natureza antes de chegar a 

Cachoeira de Baixo. 
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Figura 26. Foto tirada do leito do Riacho da Conceição sentido montante-jusante, 
expondo os cortes de pedra na lateral direita. Abaixo, o croqui evidencia os cortes 
de pedra na lateral e feições do relevo. 

Croqui 

Foto 
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Figura 27. Demonstração de como era feita a garimpagem de diamantes em leito de rio. 
A- Remoção das pedras maiores do leito com auxílio da enxada como alavanca; B e C- 
Retirada da pedra do leito do rio; D- Encaixe da pedra na margem do rio, empilhando-a de 
maneira que não caia e sustente as demais; E- Limpeza e aplainamento do terreno, 
retirada de vegetais, pedras e gravetos para a criação de uma superfície lisa, ideal para o 
batimento das peneiras e faiscação.  
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Figura 28. Corte de Pedra. A- Trecho do corte de pedra em perfil ampliado; B- Leito e 
continuação dos cortes de pedra; C- Panorâmica do sítio. 

Figura 29. Foto da saída do rego. Ao lado o croqui evidenciando seus 
aspectos estruturais. 
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Destino Final- Cachoeira de Baixo (UTM 224337 E / 8613612 S; Altitude 

748m) 

 

Ao fim da trilha que margeia o leito do Riacho da Conceição está localizada a 

Cachoeira de Baixo (figura 30). Um local propício para o lazer, com a prática de banho 

no poço da cachoeira e lajedos que servem para apoio de materiais e descanso. Além 

do visitante poder contemplar a bela vista dos paredões rochosos e vegetação de 

Mata Atlântica e Cerrado mais densa. A queda d’água da cachoeira não é alta, mas 

em tempos de cheia fica bastante volumosa. Os relatos dos garimpeiros locais 

afirmam não haver garimpo nesse ponto da trilha, mas aparentemente o poço da 

cachoeira pode ter sido represado por ação antropogênica. Para afirmar com mais 

clareza outros estudos seriam necessários, assim como a caracterização geológica 

da área para analisar se ela pode ou não ser enquadrada como um geossítio.  

 

 

 

 

Figura 30. Cachoeira de Baixo. Vista da queda d’água e poço. 
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4.1.2 Caminhos Pelo Riacho da Conceição 

 

O Riacho da Conceição, afluente do rio Preto, nasce aos pés do Monte Tabor, 

na Serra do Sincorá, dentre um conjunto de drenagens de pequeno porte que vertem 

para as áreas de topografia menos elevada. É o principal recurso hídrico da Vila de 

Conceição dos Gatos, utilizado para o consumo doméstico e agrícola e, no passado, 

uma importante ferramenta de trabalho para os garimpos. O percurso dessa etapa do 

trabalho não pode ser caracterizado propriamente como trilha, pois foi feito pelo leito 

do rio e suas margens, em um período de forte seca (março de 2017) onde o volume 

hídrico estava abaixo do normal e possibilitou a caminhada pelo seu canal principal. 

Fora desse período de seca esse caminho fica de certa forma inviabilizado, e os sítios 

só podem ser acessados através dos terrenos particulares das propriedades, 

dependendo assim da disponibilidade e abertura dos moradores locais, que inclusive 

tem o direito de não liberar o acesso. Porém se o volume de água do riacho estiver 

baixo é possível realizar o trajeto e a observação dos sítios descritos a seguir. O 

percurso se inicia na descida da rua da igreja (UTM 225993 E; 8612431 S) e segue 

pelo leito do riacho onde o destino final é o encontro com a trilha da Cachoeira de 

Baixo, descrita anteriormente. 

Figura 31. Mapa de localização do Caminho do Riacho da Conceição e seus respectivos 
sítios. 
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Sítio 01 (UTM 225653 E / 8612645 S; Altitude 768m) 

 

Após aproximadamente 400 metros do início da trilha, as áreas de garimpo já 

começam a se tornar mais perceptíveis em ambas as margens caracterizando o sítio 

01. Esse sítio agrega uma sequência de barrancos garimpados próximos ao leito do 

riacho da Conceição (figura 32). A altura dos barrancos varia entre 2 e 4 metros. É 

possível ver no sítio uma pequena vala trabalhada que margeia os barrancos nesse 

ponto, utilizada para o auxílio no desmanche e lavagem do cascalho. A vegetação 

está pouco regenerada nesses barrancos onde predominam as feições erosivas. 

 

 

 

 

 

 

A 

C B 

Figura 32. Sítio 01. A- Barranco com aproximadamente 2 metros de altura parcialmente 
desmanchado; B- Vala que se inicia no leito do riacho e margeia uma sequência de 
barrancos; C- Foto em perfil da área com o início da vala e os barrancos ao fundo. 
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Sítio 02 (UTM 225660 E / 8612754 S; Altitude 766m) 

 

Esse sítio oferece um bom exemplo das marcas deixadas pelos processos de 

garimpagem na paisagem. Nele aparece uma calha com 2 metros de largura e de 

grande comprimento, sendo possível visualizá-la através de imagem de satélite (figura 

33), o que permite melhor inferir as suas dimensões. Parte do terreno garimpado é 

fechado, mas é possível ter uma boa visualização do sítio mesmo assim. Também 

aparecem vestígios de ferramentas de trabalho, como restos de peneira, e outras 

marcas, como as montoeiras e cascalhos trabalhados. A seguir, uma imagem 

panorâmica da paisagem do local e dois croquis esquemáticos evidenciando as 

estruturas e formas de trabalho (figura 34). 

 

 

 

 

 

A 

B 

Croqui Foto 

Figura 33. Barrancos e esquemas de cateação no Sítio 02. A- Foto de cata de rebaixo, tipo 
de escavação para chegar ao nível de cascalho mais rebaixado. A água nesse caso, 
conduzida pela vala tem o intuito de facilitar o desmanche dos barrancos mais interioranos 
no terreno. Ainda é possível ver montoeiras agrupadas no topo dos barrancos e na borda 
da cata realçadas no croqui; B- Panorâmica do sítio 02. 
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Figura 34. Sistemas de adução do Sítio 02. A- Inicio da calha ou vala desviando parte da 
água do leito principal do riacho para as áreas de garimpo; B- Saída da calha; C- Foto da 
calha com barrancos trabalhados ao fundo. A água é levada para o auxílio no desmanche 
dos barrancos, além da escavação nas áreas menos íngremes onde o nível do cascalho é 
mais rebaixado; D- Estruturas Visíveis em Imagem de Satélite. 
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Sítio 03 (UTM 225730 E / 8612753 S; Altitude 771m) 

 

Cerca de 50 metros depois do sítio 02, a direita da trilha (sentido montante-

jusante) existe uma pequena trilha adjacente que leva a uma grande área de garimpos 

antigos. Apesar da vegetação muito alta e recomposta em vários trechos desse sítio, 

é possível visualizar diversas montoeiras, catas-de-barranco (cateação feita a seco), 

e barrancos em desmanche (figura 35). Trata-se de uma área de visualização 

relativamente grande, se comparada a sítios anteriores, mas a vegetação dificulta a 

passagem em certos trechos (figura 36). Pode-se ver nesse sítio um pequeno buraco 

de garimpo de rompimento, estreito, feito para a entrada de uma pessoa para escavar 

o nível de cascalho mais profundo em busca dos diamantes. No geral, o processo de 

garimpagem desse sítio foi feito com trabalho manual a seco (figura 37). 

 

 

D 

A B 

C 

Figura 35. Montoeiras e valas do Sistema 03. A e B- Montoeiras ao longo do trecho do 
sítio 03, isoladas ou em conjunto, próximas a catas e barrancos em desmanche; C- Valas 
ao redor da trilha, as setas indicam o direcionamento do desmanche; D- Visão parcial da 
trilha com montoeiras nas laterais. 
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Figura 36. Montoeiras e valas e catas do Sistema 03. A- croqui realçando áreas de 
desmonte e catas ao longo da trilha; B- foto/croqui de uma cata-de-barranco sendo tomada 
pela vegetação; C- panorama de outro trecho da trilha com montoeiras e cata. 

Figura 37. Buraco no solo, escavado manualmente para a prospecção 
do cascalho em nível mais subterrâneo. Caracteriza-se um pequeno 
garimpo de rompimento, porém de grande profundidade. 
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Sítio 04 (UTM 225678 E / 8612861 S; Altitude 765m) 

 

O sítio 04 é marcado pela presença de um grande rego na margem direita do 

riacho, quase imperceptível por conta da vegetação regenerada (figura 38). É possível 

acompanha-lo até certo ponto, mas a sua continuação se localiza dentro de uma área 

particular e de mata fechada. Próximos a ele também existem alguns barrancos 

trabalhados. Os regos podem ser identificados na paisagem a partir da vegetação, 

que segue um padrão linear e mais rebaixado que as áreas a volta, uma espécie de 

mata de grotão que cresce pelos espaços abertos pelo garimpo que antes tinham a 

função de transporte de água e sedimentos finos. 

 

 

 

 

Figura 38. Rego de grande extensão localizado no sítio 04. 
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Sítio 05 (UTM 225580 E / 8613038 S; Altitude 766m) 

 

Após caminhar mais um pouco, pode-se perceber o alargamento do canal 

fluvial e vários bancos de sedimento dentro dele, resultados do assoreamento pela 

erosão provocada pela atividade garimpeira. O sítio 05 reúne mais um conjunto de 

estruturas de garimpo antigo e o percurso entre o sítio 04 e ele reúnem algumas outras 

estruturas aparentemente isoladas, como montoeiras nas margens ao longo do curso 

do riacho, barragens e catas (figura 39). Na paisagem local podem ser observados 

locais de garimpo a seco e com água. Nas imediações do sítio podem ser vistas uma 

vala resultante do processo de cateação-de-rebaixo, uma barragem construída de 

pedras empilhadas para represamento ou desvio do curso de água, a entrada ou saída 

de um rego de pequeno porte e um poço para lavagem do cascalho (figura 40).  

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Pontos de visualização de estruturas entres os sítios 04 e 05. A- Montoeira 
próxima a porteira de uma propriedade; B- pequena barragem de pedra para a captação 
de água que também pode servir como ponte; C- Praia fluvial de sedimentos oriundos do 
garimpo; D- Cata abandonada com montoeiras em volta. 
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Sítio 06 (UTM 225520 E / 8613180 S; Altitude 761m) 

 

O sexto e último sítio desse caminho apresenta em primeiro plano um 

pequeno rego em funcionamento (figura 41), bem estruturado. Não é possível 

acompanha-lo a partir desse trecho do caminho, por conta da vegetação muito densa, 

mas deve seguir em direção aos barrancos localizados por dentro da mata. Em 

segundo plano, após uns 50 metros adiante é vista outra praia fluvial derivada de 

sedimentos do garimpo e, ao fundo, o poço do “piçarrão” (figura 42). Trata-se de um 

garimpo de cata e de barranco feito no leito do rio e abandonado por não haver 

diamantes por ali. Era um dos locais de lazer mais frequentados pelas famílias de 

Conceição dos Gatos há alguns anos atrás para a prática de banho e mergulho. Pelos 

relatos, o poço era bastante profundo antigamente, hoje, mais assoreado e com os 

níveis de água muito baixos, atinge cerca de 1 metro de profundidade.  

 

 

 

Figura 40. Pontos de visualização de estruturas no sítio 05.  
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Figura 41. Rego nas proximidades do sítio 05. 

Figura 42. Praia fluvial com sedimentos gerados pelo garimpo e poço do Piçarrão. 
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4.1.3 Trilhas da Cachoeira da Boa Vista 

As trilhas da Cachoeira da Boa Vista possuem poucos sítios de patrimônio 

mineiro visíveis in loco, porém uma das principais estruturas garimpeiras de toda a 

vila: um rego de captação e distribuição de água. Fora isso, a trilha possui um grande 

potencial turístico já aproveitado pela comunidade - a Cachoeira da Boa Vista – de 

grande beleza cênica e um ótimo local para banho e mergulho. A trilha principal é 

particular e pode ser acessada pela pousada e restaurante do Zézão (UTM 226026 E; 

8611982 S) ao custo de 4 reais por pessoa (preço de 2017). Mas também existe o 

acesso gratuito a cachoeira pela trilha que se inicia depois da primeira descida da rua 

principal da Vila (UTM 225996 E; 8612226 S), via um campo de areia de futebol. 

Ambas as trilhas até a cachoeira são curtas e sem dificuldade de serem 

realizadas, com trajetos de 10 a 15 minutos. Já o segmento da trilha até o poço das 

cobras (destino turístico final) tem dificuldade moderada, pois é preciso atravessar o 

leito do rio algumas vezes sobre rochas escorregadias, e para quem não é 

acostumado com trilhas é recomendado a ajuda de um guia. O serviço de guia de 

turismo é oferecido na própria pousada do Zezão para passeios no local ou em outros 

pontos da vila. 

 

 

Figura 43. Mapa de localização das Trilhas da Cachoeira da Boa Vista e seus respectivos 
sítios. 
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Sítio 01 (UTM 226131 E / 8611961 S; Altitude 803m) 

 

Esse sítio, como descrito anteriormente, foi de fundamental importância para 

a definição do local de pesquisa. Trata-se apenas de uma estrutura aparente: um rego 

de grande comprimento que capta água do Poço da Tartaruga e a distribui entre 

antigas frentes de garimpo (figura 44). A água captada pelo rego ainda ajuda a 

abastecer diretamente grande parte das casas da vila, porém em períodos muito 

secos a água passa a ser canalizada da Lagoa dos Patos a montante do Poço das 

Cobras, não permitido o acesso turístico para não contaminar a fonte. 

Apesar de ser a única estrutura aparente, o rego acompanha quase todo o 

trecho da trilha. Segundo relatos, foi construído há cerca de 150 anos atrás e segue 

em funcionamento até os dias de hoje mantendo suas características preservadas. 

 

 

 

 

Figura 44. Rego da cachoeira da Boa Vista ao longo da trilha em diferentes pontos. 
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Sítio 02 (UTM 226384 E / 8612130 S; Altitude 819m) 

 

O segundo sítio se localiza aos arredores do Poço da Tartaruga (maior poço 

para banho antes da queda principal da cachoeira) com construções de represamento 

e captação de água. Logo na chegada da trilha, conectado com o rego, existe um 

muro (figura 45) feito de pedra encaixada que serve para direcionar a água do poço 

para o rego. No lado oposto existe uma estrutura semelhante, mas em menor 

tamanho, para a captação e represamento de água. 

 

 

Figura 45. Muro de canalização de água e pequeno tanque. 
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Destino Turístico – Cachoeira da Boa Vista (UTM 226369 E / 8612142 S; 

Altitude 818m) 

 

A cachoeira da Boa Vista é o principal cartão postal de Conceição dos Gatos 

e a localidade que mais recebe turistas hoje em dia no contexto da vila. Possui um 

grande paredão de 40 metros de altura feito de conglomerados oligomiticos 

(semelhantes aos do rio Serrano em Lençóis) e arenitos (figura 46). Seria ideal um 

estudo geológico mais apurado na área para melhor caracterizar os aspectos físicos 

da cachoeira e enquadra-la ou não como um geossítio. Antes do paredão se localiza 

o Poço da Tartaruga, nome derivado da semelhança de uma grande rocha no meio 

do poço com o formato de uma cabeça de tartaruga, local ideal para banho (figura 47). 

Além dessas características, o local conta com um mirante que dá vista para a vila e 

para o conjunto de serras circo vizinhas.  

 

 

 

 

Figura 46. Vista do paredão conglomerático da cachoeira da Boa Vista em 
perspectiva lateral e de baixo para cima. 
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Destino Final – Poço das Cobras (UTM 226733 E, 8612145 S. Altitude 

852m) 

Após cerca de 400 metros de distância saindo do Poço da Tartaruga e 

seguindo pelo leito do riacho da Conceição, o destino final da trilha é o Poço das 

Cobras (figura 48). Lugar de água clara e límpida é outro ponto ideal para banho e 

contemplação da natureza local. Como dito anteriormente, o trajeto até a chegada ao 

poço não é tão simples, e em certos casos é necessária a ajuda de um guia local. 

 

Figura 47. Poço da Tartaruga e Vista para as serras e Vila de Conceição dos Gatos 
a partir do topo da cachoeira.  

Figura 48. Vista para o Poço das Cobras. 



96 
 

4.1.4 Trilhas Para a Serra do Mocó e Monte Tabor – Morrão 

 

Essa é a mais longa trilha do conjunto com cerca de 6,5km no total. Além da 

extensão, trata-se de uma trilha um pouco cansativa, pois a sua maior parte é 

constituída de subidas íngremes e de grande dificuldade em trechos como a subida 

para o Morrão. É uma trilha que não deve ser feita sem o acompanhamento de um 

guia local por todas as dificuldades já postas, como riscos de queda e encontro com 

animais. O objetivo principal da trilha é a visita aos tanques construídos ao pé da Serra 

do Mocó, estrutura chave para o funcionamento de alguns garimpos da vila de 

conceição dos Gatos e Bom Jardim. É a única trilha em que a sua maioria se localiza 

dentro dos limites do Parque Nacional da Chapada Diamantina e dá acesso a outras 

trilhas como Águas Claras. Se inicia na descida da ladeira da igreja (UTM 225993 E; 

8612431 S) e segue 900 metros pela estrada que leva ao Bom Jardim até a entrada 

do início da subida da serra (UTM 226318 E, 8613231 S). Nesse trecho até a entrada 

é possível ver propriedades com garimpos antigos. 

Depois de alguns minutos de subida e caminhada, é possível ver em alguns 

pontos algumas marcas de antigos garimpos de serra, com diversas montoeiras 

espalhadas pelo percurso regos e drenagens utilizadas para garimpagem, além de 

pedras indicadoras de diamantes como a canga e o toá (figura 50), informado pelo 

Figura 49. Mapa de localização das Trilhas para a Serra do Mocó e Morrão com seus 
respectivos sítios. 
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garimpeiro que estava guiando. Alguns pontos percorridos durante a caminhada são 

ótimos para ter uma visão ampla da vila de Conceição dos Gatos vista de cima ao 

subir no Gerais, e outros muito bons para a visualização das serras, principalmente o 

Morrão (figura 51).  

 

Figura 50. As primeiras fotos mostram as pedras avermelhadas, denominadas na 
linguagem garimpeira de canga (vermelho acinzentado) e toá (vermelho mais escuro). 
Abaixo uma sequência de montoeiras em locais de garimpos antigos pela serra. 

Figura 51. Acima, vista para a Vila de Conceição dos 
Gatos. Abaixo, vista para as Serras e Morrão. 
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Sítio 01 (UTM 227425 E / 8614796 S; Altitude 1004m) 

 

A trilha segue bem marcada até o ponto em que é necessário seguir pela 

esquerda em direção aos tanques (ponto de entrada UTM 227735 E, 8613739 S). 

Nesse trecho a trilha não está bem marcada devido ao crescimento da vegetação, e 

o caminho deve ser conduzido pelos garimpeiros que conhecem o local.  Segue-se 

por aproximadamente mais 900 metros até a chegada à estrutura. O tanque, 

originalmente construído há cerca de 150 anos (mesmo período de construção do 

rego da cachoeira da Boa Vista), possui uma área em torno de 13m². O local de sua 

construção foi determinado pela presença de um alagadiço com rebaixamento natural 

na topografia do terreno. Essa espécie de charco é murada com pedras grandes, 

encaixadas umas nas outras e impermeabilizadas com argila e capim (ou outros tipos 

de matéria orgânica vegetal) (figura 52). 

 

 

 

Figura 52. Vistas panorâmicas do tanque e localização da serra do Mocó em 
relação a ele. Realce em croqui da estrutura. 
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Possui duas aberturas principais: uma para receber água fluvial que verte da 

Serra do Mocó através de um rego, e outra para distribuir água pelas frentes de 

garimpo serra abaixo (figura 53 A). Nessa segunda abertura, funciona um sistema de 

controle de saída de água, através de uma bomba – mecanismo de regulação de água 

nominado pelos garimpeiros. Ela é aberta no período de trabalho e fechada após o 

encerramento da garimpagem do dia para que a água não se esvazie e o tanque 

possa encher novamente. 

Num período histórico mais recente o tanque foi reformado e 

impermeabilizado com cimento por volta da década de 1950 conforme uma inscrição 

em sua lateral (figura 53 C). A partir dele era distribuído água para os garimpos de 

serra de Conceição dos Gatos e Bom Jardim por um sistema de regos e calhas (figura 

53 B). 
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Figura 53. Sistema de adução e distribuição do tanque. 
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Trilha para o Monte Tabor - Destino Geoturístico 

 

Uma outra trilha pode ser feita a partir do ponto de entrada à esquerda para o 

tanque que dá acesso ao Morrão. Na verdade, ela que acaba sendo a trilha principal 

de maior uso e fluxo de pessoas, e segue bem marcada até a base do Morrão, mas 

vale salientar que é de grande importância ter o acompanhamento de um guia, 

sobretudo se for decidido fazer a subida. No meio do caminho existe um pequeno 

córrego de água bem límpida, que inclusive pode ser consumida, rodeado por mata 

ciliar fechada (UTM 228363 E, 8613421 S). Trata-se um ponto ideal para descanso. 

Ao longo da trilha é possível fotografar o Morrão de vários ângulos. Uma das 

paisagens de maior beleza cênica da Chapada Diamantina e um famoso ponto 

turístico do município de Palmeiras (figura 54). 

 

O Monte Tabor ou Morrão, é um geossítio já caracterizado pela sua relevância 

científica e um dos principais ícones da Chapada Diamantina. Segundo a descrição 

feita por Pereira (2010) a geoforma do Morrão está cravada no meio do Anticlinal do 

Pai Inácio, está situado a cerca de 10 km, em linha reta, a sul do Morro do Pai Inácio, 

tem uma altura de aproximadamente de 210 m e 1.418 m de altitude (figuras 56 e 57). 

Figura 54. Vista para o Morrão a partir de vários trechos da trilha. 
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Se enquadra na categoria temática das Coberturas Mesoproterozóicas e consiste em 

um morro testemunho, cuja origem foi condicionada por fraturas com atitudes 

N60W/Subverticais e N60E/Subverticais, instaladas na charneira do Anticlinal do Pai 

Inácio, e pelo contato das rochas do Grupo Chapada Diamantina (arenitos) com as 

rochas subjacentes do Grupo Paraguaçu (argila arenosa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 56. Croqui esquemático ilustrando o contexto geológico do Monte Tabor. Fonte: 
PEREIRA, 2010, p.162. 

Figura 57. Topo do Morrão com vista para o Anticlinal do Pai Inácio. 
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4.2.5 Rua Principal de Conceição dos Gatos e aspectos da Vila 

 

É através da rua principal de Conceição dos Gatos que se pode ter acesso 

aos variados tipos de trilhas supracitadas e outros pontos interessantes de se visitar 

que complementam ou podem ser enquadrados como sítios de Patrimônio Mineiro. 

Onde hoje é a entrada da vila, via a estrada que liga a sede de Palmeiras ao Vale do 

Capão, antigamente era os fundos, e o principal trajeto era feito por uma trilha no 

prolongamento da rua da Igreja. Logo na chegada recebemos um certo impacto visual 

com um cemitério na entrada da vila, provavelmente ele está situado ali pelo motivo 

de que geograficamente a vila se iniciava pela rua de baixo como dito anteriormente. 

Conceição dos Gatos possui uma característica bucólica que encanta os 

visitantes que ali chegam, com vários pomares frutíferos e casas com jardins floridos 

o ano todo (figura 58). A vila é praticamente um refúgio rodeada por serras, ela ainda 

guarda os aspectos da cultura garimpeira tradicional, seja na sua estrutura física – 

casas e estruturas garimpeiras, ou com seus moradores, dotados de grande saber 

popular e memórias das épocas de garimpo. 

 

 

Seguindo descendo pela rua principal, chega-se a praça da igreja de Santo 

Antônio, construída em 1941 (figura 59). Seguindo direto através dela é que se situa 

o ponto de início de algumas trilhas mencionadas anteriormente, uma ladeirinha com 

antigas casas (umas das primeiras de Conceição dos Gatos) construídas em adobe, 

moradia de antigos garimpeiros por gerações. A ladeirinha que dá para o riacho é 

Figura 58. Aspectos paisagísticos bucólicos da Vila de Conceição dos Gatos. 
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cercada de um lado por um antigo muro de pedras encaixadas ao estilo garimpeiro 

(figura 60). 

 

 

 

 

 

Um dos aspectos muito fortes na vila é a produção agrícola de base familiar. 

Há em quase todos os quintais das casas hortas e pomares, além da criação de aves 

e outros animais de pequeno porte. A produção no geral é feita para o próprio 

consumo interno, poucos produzem para a comercialização de hortaliças. A vila ainda 

conta com uma casa de farinha ativa, mas no passado haviam muitas que hoje se 

encontram em ruinas, o que indica uma expressiva produção de mandioca e seus 

Figura 59. Igrejinha de Santo Antônio. 

Figura 60. Ladeirinha ao lado da igreja com muro de pedra nas fotos acima. Abaixo, casas 
de antigos garimpeiros feitas de adobe, apenas com a fachada reformada em cimento. 
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derivados ao longo dos anos (figura 61). Existe uma grande diversidade de produtos 

como hortaliças em geral, jaca, banana, manga, café, amoras, mangaba, mel, cacau, 

dentre outros. Algumas frutas e ervas extraídas da natureza são processadas na 

feitura de licores e remédios caseiros e cachaças, como a “escada de macaco”, bebida 

que dizem ser afrodisíaca, encontrada no bar de Seu Maninho, feita por ele mesmo. 

Da jaca é feita uma iguaria local com o fruto ainda verde, o pastel de palmito de jaca, 

que é comercializado em algumas lanchonetes e restaurantes locais. 

 

 

 

Figura 61. Secagem de sementes de cacau e café no fundo de uma das 
casas. Ao centro, a casa de farinha e outras moradias garimpeiras. 
Abaixo, fotos de ruinas de antigas casas de farinha. 
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No interior de algumas casas e quintais de propriedades ainda é possível ver 

alguns objetos e ferramentas antigas utilizados para o garimpo de diamantes e o 

detalhe das construções de adobe (figura 62). Alguns moradores e garimpeiros ainda 

fabricam alguns objetos de madeira como pilões, peneiras e carumbés.  

 

 

Por fim, e não menos importante, é possível visualizar pelas ruas e pelos 

quintais das casas, garimpos antigos e suas estruturas (figura 63). Geralmente os 

garimpos feitos nos quintais são a seco e constituem no desmanche manual de 

pequenos barrancos e escavação de catas. Dentro dos quintais e nos locais mais 

próximos do leito do riacho, as catas escavadas (geralmente acima de 3 metros de 

profundidade) chegam a atingir o nível do freático. A água que brota do subsolo deve 

ser retirada constantemente com a ajuda dos carumbés. Um garimpeiro é responsável 

por escavar a catra até chegar no nível ideal de cascalho enquanto o outro fica 

responsável por drenar manualmente a catra para que não seja completamente 

Figura 62. Interiores e quintais de algumas casas e objetos pessoais 
feitos por eles mesmos. 
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tomada por água. As rochas maiores eram retiradas do meio do caminho e 

empilhadas, sendo construído aos poucos os cortes de pedra. O cascalho de menor 

granulometria era empilhado em forma de montoeiras. O cascalho esmerilhado, já 

peneirado e lavado era batido nos arredores do terreno dentro dos terreiros. Ainda é 

possível ver alguns montes de esmeril batidos pelos terrenos (figuras 64, 65 e 66). 

 

 

Figura 63. Estruturas garimpeiras vistas pela rua Principal 

Figura 64. A- Trecho de barranco trabalhado dentro de uma grande vala 
com cascalho esmerilhado ao lado; B- Croqui panorâmico da vala com 
sequência de barrancos em desmanche. 

B 

A 
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Figura 65. Grande área correspondente a um garimpo antigo em um dos quintais onde 
são bem visíveis catras, montoeiras e cortes de pedra. 
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Figura 66. Grande área correspondente a um garimpo antigo outro quintal da vila de 
Conceição dos Gatos localizado ao lado de um jardim e um pomar. Nele é possível 
visualizar pequenos barrancos erodidos devido ao processo de desmanche, montoeiras e 
cortes de pedra ainda bem estruturados. 



109 
 

4.2 O modelo de garimpo de Conceição dos Gatos 

 

Diante dos resultados expostos foi possível elaborar um perfil característico 

da atividade garimpeira em Conceição dos Gatos. Na paisagem, pode-se observar 

marcas e estruturas deixadas pelo garimpo realizado em diversos períodos da história 

do local. História essa que não pode ser datada ao certo durante a pesquisa, que 

contou apenas com relato dos moradores mais antigos e algumas referências 

bibliográficas, mas foi possível fazer diversas inferências a partir do cruzamento de 

dados de campo, história oral e histórico bibliografado de Palmeiras e das Lavras 

Diamantinas. 

Sendo assim, o início da garimpagem de diamantes na vila compreende a um 

período de pequena produção no contexto nacional devido a descoberta das jazidas 

sul africanas. Palmeiras, a última cidade das lavras a se emancipar, passou muitos 

anos como território de Lençóis e um pouco afastada do eixo principal da produção 

diamantífera baiana compreendido entre Mucugê, Andaraí/Igatu e Lençóis (sede). Por 

esse motivo, as fazendas em Palmeiras passaram por um longo período com a 

atividade econômica principal baseada na pecuária (motivada pelas entradas e 

caminhos de boiadas pelo interior do sertão) e na agricultura. Esse fato pode ter 

moldado as características de diversificação econômica do município percebidas até 

hoje, mas apesar dessas atividades existirem não eram suficientes para gerar 

acumulo de capital e excedente na produção para exportação, condições necessárias 

para a independência das localidades dentro do sistema capitalista. Palmeiras, assim 

como outras cidades de entorno, produziam o alimento a ser consumido pelos 

municípios diamantíferos da época e provavelmente carne bovina para o recôncavo. 

Com a descoberta de jazidas de diamantes no córrego de Lajedinho em 1890, 

Palmeiras entra no ciclo diamantífero tardiamente em relação as demais cidades das 

lavras, período posterior a abolição da escravatura, em 1988. Todo o intenso ciclo de 

trabalho e exploração de mão de obra escrava estava ficando gradativamente menor, 

o que leva a crer que grande parte dos garimpeiros que migraram para o território 

palmeirense em busca de trabalho já era alforriada e, de certa forma, independente 

(apesar das relações trabalhistas e condições de serviço fossem análogas à 

escravidão). 
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Os garimpeiros buscavam serviço nas fazendas e propriedades mineradoras 

e faziam a praça – espécie de sociedade com outros garimpeiros para realizar o 

serviço pesado em uma frente de garimpo, geralmente de duas ou três pessoas. Em 

alguns casos era concedido um pequeno terreno dentro da propriedade das famílias 

latifundiárias para que o garimpeiro e sua família (quando tinha) fizesse moradia. Era 

uma das formas de pagamento dos donos da terra pelo serviço prestado, além do 

quinto de todo o diamante que era garimpado e comercializado – 1/5 do valor das 

gemas ou mais a depender do que era acordado.  

Assim, Palmeiras foi sendo ocupada e povoada em diversos pontos distritais 

correspondentes as fazendas e propriedades da época, como em Conceição dos 

Gatos, área pertencente às famílias Borges e Evangelista, de acordo com o relato dos 

moradores. Famílias chegavam até o local em busca de trabalho que se dividia em 

afazeres agrícolas das fazendas e o garimpo.  

A população que migrou para Palmeiras em busca de trabalho nos garimpos 

foi bem menor em relação aos pulsos diamantíferos anteriores dos outros locais 

diamantíferos. Os gráficos a seguir (figura 67) elaborados por Nolasco (2002) mostram 

o volume populacional de algumas cidades entre 1830 e 2000. 

 

MUCUGÊ LENÇÓIS 

ANDARAÍ PALMEIRAS 

Figura 67. Gráficos histórico-populacionais das principais cidades das Lavras 
Diamantinas. Fonte: adaptado de NOLASCO, 2002, p.86. 
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É observado que Palmeiras, além de não ter um grande volume populacional, 

também não participou de todos os períodos históricos que outras localidades 

passaram como produtora de diamantes, o que concerne a ela um outro olhar sobre 

sua história socioeconômica diferente das demais cidades. Porém isso não diminui a 

sua importância no contexto das lavras diamantinas, pois ela também foi um 

importante polo produtor de diamantes da região além de não perder suas 

características agropastoris que amorteceram os impactos da crise de decadência da 

atividade garimpeira até a implantação do turismo como outra alternativa econômica.  

Como a atividade mineradora se iniciou de maneira mais tardia que em outras 

cidades, o leito dos rios e suas margens ainda se constituíam as principais jazidas de 

diamantes de Palmeiras não sendo necessária a implantação de outras modalidades 

de garimpo até então, devido a menor complexidade do serviço (figura 68 A). Ao 

contrário de outros locais onde essa primeira fase garimpeira já havia de maneira geral 

acabado, dando lugar aos garimpos de serra e barracos longe das margens. Quanto 

mais longe das drenagens naturais, mais o garimpeiro sente a necessidade de 

construção de estruturas hidráulicas para canalizar a água dos rios e córregos para 

trabalhar nas frentes de garimpo. 

De acordo com Pina (2005) o trabalho de garimpo em Palmeiras só foi 

intensificado entre os anos de 1916 e 1982, motivados por quatro grandes 

“influências” – termo utilizado pela comunidade garimpeira do município de Palmeiras 

para designar grandes descobertas de diamantes. A primeira delas, em 1916 no local 

denominado Sobrado, chácara de café e cana-de-açúcar pertencente ao Sr. Guedes 

que decidiu explorar o subsolo, descobrindo diamantes em abundância. Dentro de um 

curto período afluíram diversos garimpeiros de outras regiões em busca de trabalho, 

fixaram residência na Vila. Esse evento, conhecido como “Influência dos Guedes” fez 

crescer o número de casas edificadas e dinamizou o comércio local. 

A segunda denominou-se “Influência do Morro”, a maior descoberta de 

diamantes da história de Palmeiras, entre 1921 e 1922, no morro da Boa Vista. Essa 

descoberta foi decisiva pois, segundo Pina, marcou a transição da modalidade de 

trabalho, com a construção de aquedutos de água para as frentes de trabalho, 

intensificando a produção local e atraindo mais garimpeiros em busca de serviço. É 

nessa época áurea da produção diamantífera do município que a sociedade de 

Palmeiras começou a se consolidar. Pina (2005) descreve uma sociedade de classes 
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bem dispare, com a elite dona das fazendas produtoras de diamantes, médicos e 

comerciantes e a camada social mais baixa constituída pelos garimpeiros. A então 

Vila passou a contar com casarios no estilo barroco, igrejas, novas casas comerciais, 

bares e cabarés.  

Entre 1935 e 1936 uma nova descoberta, conhecida como “Influência do 

Cristal” injetou mais dinamismo na economia do município e na década de 1940 

houveram grandes explorações de cristais além do diamante. Em 1951 a produção 

mineradora municipal entra em forte declínio, propiciando grandes fluxos migratórios 

para o sudeste do país. A quarta e última influência ocorreu nas margens dos rios 

Preto e São João, em 1982, reativando o ciclo minerador, protagonizado pela inserção 

da mecanização por dragas (figura 68 B).  

 

 

Os impactos ambientais causados pela atividade mineradora fizeram com que 

o governo e instituições federais de proteção ambiental como o IBAMA (Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) criassem em 1985 

o Parque Nacional da Chapada Diamantina (PNCD), proibindo as atividades 

garimpeiras tradicionais e posteriormente o garimpo mecanizado em 1996 dentro da 

unidade de proteção. Hoje na Chapada Diamantina, operam alguns garimpos 

mecanizados com algumas restrições e enquadramentos dentro da politica ambiental. 

Mas todo esse preambulo tem o objetivo de melhor compreender a situação 

de Conceição dos Gatos no contexto histórico regional. Como dito anteriormente, 

Conceição dos Gatos é hoje uma vila, que participou no passado da corrida garimpeira 

em situação periférica, de maneira não tão intensa, assim como Palmeiras em relação 

Figura 68. Garimpos em Palmeiras. A- Garimpo no leito do Rio Preto, não mecanizado, 
década de 1940, B- Garimpo mecanizado de draga no leito do Preto, década de 1990. 
Fonte: PINA, 2005, p.183 e 249. 
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a outras localidades da região da Chapada. A vila, desde sua origem, conservou os 

aspectos agropastoris de subsistência, encontrando no garimpo uma fonte de renda, 

complementar não menos importante. No contexto municipal, Conceição dos Gatos 

acompanhou as “influências” dos achados diamantíferos dos outros locais sem ter 

protagonismo em nenhuma delas. Isso fez com que ali se criasse uma comunidade 

garimpeira mais humilde e distanciada dos grandes centros garimpeiros. 

O reflexo da sociedade de classes estabelecida em Palmeiras no início do 

século passado pode ser constatado em relatos dos moradores mais antigos dizendo 

haver no local uma casa grande e senzala nos arredores. Parte da casa grande ruiu 

a pouco tempo e a reforma feita acabou descaracterizando sua arquitetura, mas ela 

se refere a sede de uma das fazendas na época de formação de Conceição dos Gatos, 

provavelmente da família Evangelista. A senzala na qual se referem trata-se de casas 

de pau-a-pique onde as antigas famílias de garimpeiros moravam. A garimpagem de 

diamantes é um serviço muito árduo, que exige em determinados casos um número 

maior de pessoas para a realização do serviço. Os donos das fazendas e/ou coronéis, 

por não disporem muitas vezes de uma equipe de trabalho para o garimpo e não mais 

poderem ter escravos para si, concediam os espaços de suas propriedades para 

serem lavradas aos garimpeiros que ali chegavam em busca de trabalho, sobretudo 

se nas terras tiverem grandes jazidas de diamantes. Era uma troca de favores, não 

necessariamente justa, contudo, os moradores contam que ali em Conceição dos 

Gatos os donos das terras eram pessoas mais generosas, que acabavam cedendo 

pedaços de terra para as famílias ali se estabelecerem. 

Esse ambiente mais familiar é preservado até hoje no local que teve ao longo 

de sua história poucos fluxos migratórios. As famílias que ali hoje residem são, em 

sua maioria, provenientes diretamente do período de fundação. Foi também relatado 

uma presença expressiva de mulheres garimpeiras, aliás, ótimas garimpeiras, 

referências em algumas modalidades de garimpo como a de rompimento, de alta 

periculosidade, que nem todos os homens tinham coragem de realizar. Hoje, alguma 

delas ainda são vivas. Aliás, a longevidade parece ser característica do local, apesar 

do duro trabalho realizado em garimpos no passado. É comum ver ainda senhores e 

senhoras garimpeiras entre 80 e 100 anos. 

A partir dos locais visitados durante a pesquisa e da tentativa de construção 

da história oral através de alguns moradores, foi elaborado um modelo das atividades 
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garimpeiras de Conceição dos Gatos (figura 69). Num primeiro período, da fundação 

da vila até meados da década de 1950, a atividade garimpeira era mais intensa, com 

o desmanche de diversos barrancos e construção das principais estruturas de adução 

da vila – regos, tanques, poços e valas, além de outras infraestruturas como muros e 

pontes e abertura de trilhas e estradas. O garimpo de serra e de rompimento eram 

bastante comuns nesse período, além da exploração das jazidas no leito do riacho. 

Eram feitas mais sociedades entre os garimpeiros e as propriedades privadas não 

eram subdivididas em grandes quantidades.  

 

 

 

 

O segundo período e mais recente, a modalidade de garimpo predominante é 

a de refugo, utilizando as frentes abertas pelos garimpos antigos e suas estruturas. É 

nesse período que melhor se estruturam as famílias de Conceição dos Gatos com a 

repartição de terrenos maiores em terrenos menores a partir de divisão de heranças 

ou compras de lotes e terrenos. Esses espaços das propriedades são em parte 

utilizados para plantações e criações de animais de pequeno porte, e o restante do 

Figura 69. Modelo esquemático sem escala dos tipos de garimpo ativos em Conceição 
dos Gatos abertos até a década de 1950. 
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terreno para pequenos garimpos “domésticos”, caracterizados por uma menor área 

de trabalho e exploração menos intensa (figura 70). 

 

 

 

 

De maneira geral, é dessa forma os espaços em Conceição dos Gatos se 

configuram. Os pontos naturais e outras localidades são explorados turisticamente 

ainda de maneira muito tímida. O que pode ser uma vantagem do ponto de vista de 

preservação das características locais da comunidade, como o modo de vida 

tranquilo, sem muitas interferências externas que venham descaracterizar a sua 

cultura. Mas de fato, o turismo em diversos casos se mostra como uma alternativa 

econômica às áreas em declínio econômico, a exemplo de antigos espaços 

mineradores. Porém, para que as estratégias turísticas possam ser benéficas, elas 

precisam ser desenvolvidas em conjunto com a comunidade, elaborando roteiros e 

discutindo os espaços a serem abertos ou restrito aos visitantes, e outras fontes de 

renda associada a essa atividade, como leitos de estalagens, pousadas ou hotéis, 

venda de alimentos e outros serviços e lojas de artesanato, souvenir e outros produtos 

locais. 

A realidade dos espaços garimpeiros é muito mais complexa do que 

esquematizada nos modelos acima, assim como pode ter sido vista em campo a partir 

da perspectiva dos caminhos e das trilhas. Algumas estruturas e áreas garimpadas 

Figura 70. Modelo esquemático, sem escala, dos garimpos mais recentes de Conceição 
dos Gatos em pequenas e médias propriedades. 
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abrangem uma área muito grande e parte delas estão ocultas e mascaradas pela 

vegetação em regeneração ou soterradas por novas camadas de sedimentos, fora as 

estruturas que foram destruídas pelo tempo ou pela requalificação humana dos 

espaços. Sendo assim, o patrimônio mineiro precisa ser colocado em pauta nas 

discussões acerca da preservação dos espaços locais, pois ele está diretamente 

ligado com a história e a memória local das comunidades da Chapada Diamantina. 

Memória que está sendo gradativamente apagada pelo turismo globalizante de 

massa, que força a e a exclusão e marginalização da cultura garimpeira, expressa nas 

paisagens, costumes e crenças e saberes empíricos e laborais.  

A atividade garimpeira hoje enfrenta conflitos com os órgãos ambientais, não 

simplesmente pela sua prática em si, mas pela falta de comunicação existente entre 

as entidades governamentais e ambientais e os garimpeiros e outros membros da 

sociedade civil (principalmente as pessoas nativas, filhas da terra). Apesar de avanços 

nas formas de administração do parque em relação a comunidade garimpeira, ainda 

faltam espaços de maior abertura de diálogo entre as partes a fim de que a atividade 

garimpeira possa continuar sendo um sustento financeiro para as famílias que 

acabaram sendo afetadas pela crise da exploração diamantífera, e, ao mesmo tempo, 

a elaboração (ou prática, no caso de já existir) de um regulamento para a atividade de 

maneira a mitigar os impactos ambientais decorrente dela. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O trabalho, ora realizado, procurou investigar e inventariar os pontos de 

patrimônio mineiro em Conceição dos Gatos. Como resultado foi elaborada a 

estruturação e caracterização de sítios e trilhas que contém resquícios da atividade 

garimpeira de um passado distante e recente que ajudou a configurar as paisagens 

culturais garimpeiras dessa localidade. Como sugestão, os sítios inventariados podem 

ser modelados de acordo com critérios estruturais, educacionais, geológicos, 

turísticos/paisagísticos, e históricos, ou outros a serem levantados.  

A vila de Conceição dos Gatos possui um enorme potencial turístico que ainda 

pode ser aproveitado. Hoje apenas alguns moradores conseguem extrair sua fonte de 

renda a partir do turismo local. Outros trabalham nas lavouras agrícolas familiares, 

trabalho que também é importante, mas existe uma grande parte da população que 

trabalham fora do local, empregados no comércio de Palmeiras ou nos hotéis e 

pousadas do Vale do Capão – lugar que polariza o turismo da região. O terreno para 

cultivar ações empreendedoras é fértil. Aliado as diversos locais de beleza cênica, a 

comunidade pode ressaltar e valorizar os aspectos garimpeiros da paisagem como 

um diferencial a mais para os roteiros turísticos.  

A comunidade, juntamente com o poder público, poderia investir em 

estratégias de conservação e valorização do seu patrimônio mineiro, como placas 

indicativas ou exibição de croquis esquemáticos aos visitantes como os feitos nessa 

dissertação. Mas nada melhor do que demonstrações ao vivo do trabalho garimpeiro 

utilizando os recursos já existentes no local, como as estruturas construídas no 

passado. Algumas dessas estruturas em determinados trechos das trilhas poderiam 

ser melhor evidenciadas ou restauradas para serem abertas à visitação, a exemplo 

de casos em Igatu, com a restauração feita pelos garimpeiros locais de grunas, 

corridas e outras estruturas que servem hoje para enriquecer a experiência turística 

dos visitantes da Chapada Diamantina e manter viva a memória, identidade e cultura 

garimpeira. Outro exemplo é o do rancho garimpeiro, criado por Seu Cori no terreno 

de sua casa, trata-se de um museu e relicário de memórias através de réplicas de 

estruturas de trabalho e moradia e exposição de objetos pessoais relacionados ao 

garimpo praticado durante a sua vida. 
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Este trabalho, a partir do seu referencial teórico, pode servir de modelo para 

a inventariação e caracterização de outros sítios de patrimônio mineiro espalhados 

por toda a Chapada Diamantina, e apresentação inicial da temática que pode e deve 

ser melhor discutida entre as esferas acadêmicas e da sociedade civil. A lógica e 

função das estruturas é a mesma para toda a região, podendo apenas conter 

pequenas variações em relação a nomenclatura, mas que não alteram o seu sentido. 

As paisagens culturais mineiras/garimpeiras precisam deixar de ser 

marginalizadas ou caracterizadas apenas pelo seu lado negativo envolvendo os 

impactos ambientais. Outras atividades também causam muitos impactos negativos 

hoje na Chapada Diamantina, ao exemplo do turismo de massa disfarçado com a 

roupagem ecológica. Nesse novo cenário, os detentores dos meios de produção 

continuam sendo uma pequena parte da elite local (oligarquias familiares), 

estrangeiros e outras redes de investidores de fora, que exploram os recursos naturais 

da região, apropriando-se da cultura e dos espaços sem dar o devido crédito e valor 

a comunidade, marginalizando suas características identitárias. Além de trazer outros 

impactos sociais como inchaço populacional em períodos de alta estação, e, 

consequentemente, impactos ambientais principalmente pela maior utilização dos 

recursos hídricos. 

Isso serve para exemplificar que toda atividade humana exerce um impacto 

sobre a natureza ou sobre outros seres humanos, a grande questão é de como gerir 

essas atividades a fim de que elas promovam a sustentabilidade em diversas esferas: 

sustentabilidade ambiental, cultural, econômica, etc.  
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