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RESUMO 

 

O fenômeno recorrente dos conflitos socioambientais envolvendo garimpeiros no 
entorno de unidades de conservação está sendo enfrentado tanto por aqueles que 
garimpam como pelos que cuidam da proteção do meio ambiente, os quais atendem 
a legislações e fiscalizadores diversos no país. A regularização dos garimpos de 
acordo com a legislação pertinente, a minimização dos impactos ambientais desta 
atividade e a necessidade de recuperação das áreas degradadas são pontos fulcrais 
para a superação do conflito. Além disso, ressalta-se a necessária valorização da 
cultura associada à garimpagem, agente fundamental na conformação de grande 
parte das atualmente consideradas cidades históricas brasileiras. O ciclo mais 
recente da economia garimpeira na Chapada Diamantina é o das dragas, que conta 
com o único garimpo de diamantes regularizado no país, o Santa Rita, no município 
de Andaraí, Bahia, distando cerca de 10 km do Parque Nacional da Chapada 
Diamantina (PNCD). É um empreendimento da Cooperativa de Garimpeiros de 
Andaraí (Coogan) que possui Plano de Recuperação de Área Degradada (Prad) e 
vem lutando para reativar de forma sustentável o garimpo nesta região. Objetivou-
se, neste contexto, analisar as relações socioambientais do garimpo de dragas na 
Chapada Diamantina numa perspectiva histórica ambiental, realizando uma 
descrição etnoecológica do garimpo de dragas, abordando o conflito socioambiental 
que o envolve e fazendo uma discussão sobre as modificações ambientais 
decorrentes e sobre a possível recuperação ambiental, em especial na área do 
Garimpo Santa Rita. Executou-se: pesquisa bibliográfica, levantamento de 
documentos e imagens fotográficas e orbitais históricas; mapas participativos de 
passado, presente e futuro, entrevistas não-estruturadas e semiestruturadas com os 
garimpeiros e outros sujeitos sociais integrados no fenômeno; observações diretas e 
participantes do cotidiano de vida, trabalho e organização dos garimpeiros, e da área 
garimpada com turnês guiadas, registros fotográficos e georreferenciamento de 
pontos. Os dados coletados foram analisados qualitativamente. Foi realizada uma 
descrição etnoecológica, apresentado um panorama histórico ambiental e de 
ecologia política das relações socioambientais envolvendo o garimpo de draga e 
analisadas as mudanças ambientais em âmbito local e socioambientais em âmbito 
regional. Constatou-se que o garimpo de draga apresentou mudanças 
socioambientais relevantes no contexto das relações conflitivas. A perspectiva de 
contribuição social com a presente proposta é a geração de subsídios para a 
superação do conflito e para a sustentabilidade ambiental da garimpagem na 
Chapada Diamantina, atividade esta que pode vir a ser uma das mais pertinentes á 
convivência com a seca na região. 

 
Palavras chave: Conflito socioambiental; História Ambiental; Etnoecologia 
garimpeira; Garimpo de Draga; Chapada Diamantina; Modelagem em Ciências do 
Ambiente. 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

    

 

ABSTRACT 

 

The phenomenon of environmental conflicts involving artisanal miners in surrounding 
of protected areas is frequent in Brazil. The latest cycle of artisanal mining economy 
in Chapada Diamantina is the dredges cyclo, which has the only diamond artisanal 
mine in the country regularized, the Santa Rita, in the Andaraí city, in Bahia, located 
about 10 km from the Chapada Diamantina National Park It is a Cooperativa de 
Garimpeiros de Andaraí venture who owns Recovery Plan for Degraded Areas and 
has been struggling to revive artisanal mining in this region. The objective, in this 
context, is to analyze the socioenvironmental relationships of artisanal mining with 
dredgers in Chapada Diamantina in environmental historical perspective, performing 
a ethnoecologycal description of artisanal mining with dredgers, addressing the 
socioenvironmental conflict that involves and making a discussion of the 
environmental changes and about the possible environmental recovery, especially in 
the Santa Rita area. Was executed: literature search; obtainment of photographic 
and orbital historical images; documental survey; participatory maps of past, present 
and future; unstructured and semistructured interviews with the miners and other 
social subjects integrated in the phenomenon; direct and participants observations of 
daily life, work and organization of miners with guided tours, photographic records 
and georeferencing of points. The collected data were qualitatively analyzed with the 
theoretical and methodological supporters of Ethnoecology, Environmental History 
and Political Ecology. It was found that artesanal mining dredge presented relevant 
socioenvironmental changes in the context of conflicting relations. The perspective of 
social contribution with this proposal is to generate subsidies for overcoming the 
conflict and the environmental sustainability of artisanal mining in the Chapada 
Diamantina. 
 

Keywords: Socioenvironmental Conflict; Environmental History; Ethnoecology of 
Artisanal Mining; Dredge Mining; Chapada Diamantina; Modeling in Environmental 
Sciences. 
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1 CAPÍTULO INTRODUTÓRIO 

 

Belas cachoeiras e rios, vegetação diversa, grunas e grutas, morros, vales e 

penhascos, arquitetura antiga bem preservada, um clima ameno, cidades pacatas e 

grande beleza cênica. Tudo isso encanta os passantes pela Chapada Diamantina, 

seja ele turista, estudante ou trabalhador. Encanta e motiva a voltar. Transitar nesta 

terra como estudante para conhecer a história, o contato com garimpeiros, com a 

história garimpeira, com a história do garimpo é mais um motivo de deslumbramento, 

causa simpatia com o povo local pelos relatos de sofrimento e bambúrrios, 

inventividade e intrepidez. Histórias que fazem perceber que a história do lugar é, na 

verdade, a história das Lavras Diamantinas.  

Lavras garimpeiras que transformaram o ambiente perpassado por 

contradições culturais e políticas, refletindo dinâmicas que aparentemente 

extrapolam o espaço da Chapada. E, ao conhecer melhor seus aspectos ambientais, 

descobre-se que é uma região de suma importância para toda a Bahia, cabeceira do 

“rio da Bahia”, o Paraguaçu, curso principal da Bacia Hidrográfica homônima 

detentora dos mananciais hídricos responsáveis por abastecer inclusive Salvador e 

Feira de Santana, as duas maiores cidades do Estado da Bahia. Eis motivos que 

levam um pesquisador soteropolitano, residente há quase uma década em Feira de 

Santana a querer trabalhar na Chapada Diamantina. 

A Chapada Diamantina é uma região do Estado da Bahia cujo núcleo 

populacional original foi impulsionado pela exploração garimpeira no século XIX que 

partiu da atual cidade de Mucugê – então Santa Isabel do Paraguaçu, vila que 

englobava em seu domínio territorial espaços que agora formam outros municípios 

da região – em busca de diamantes (NOLASCO, 2002). A atividade mineira na 

Chapada Diamantina foi tão intensa no passado que se chegou a cogitar em 

transferir a capital do Estado para o município de Lençóis (MATTA, 2006).  

As relações socioambientais envolvendo o garimpo na Chapada Diamantina 

constituíram-se, então, como fator de grande relevância histórica para as 

modificações na paisagem da região, seu nome reflete este fato, chama-se de 

Chapada Diamantina ou Lavras Diamantinas porque a gênese deste lugar remonta 

ao trabalho dos garimpeiros em busca de diamantes (GIUDICE, 2012).  

Logo, existe uma relação estreita entre os aspectos culturais e as práticas 

sociais estabelecidas pela comunidade garimpeira com os diversos componentes 
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naturais de seu ambiente, a ponto de poder se considerar a Chapada Diamantina, 

de uma forma geral, como um mosaico de ecossistemas antropizados e a utilização 

dos recursos naturais associados a garimpagem como um componente essencial 

para a construção das identidades culturais e da sustentação econômica de grande 

parte da população local (NOLASCO, 2002).  

A Chapada Diamantina é destacada como patrimônio estadual na 

Constituição do Estado da Bahia (BAHIA, 1989, grifo nosso) de acordo com o 

seguinte artigo: 

 

Art. 216 – Constituem patrimônio estadual e sua utilização far-se-á 
na forma da lei, dentro de condições que assegurem o manejo adequado do 
meio ambiente, inclusive quanto ao uso de seus recursos naturais, 
históricos e culturais: 

I – o Centro Histórico de Salvador; 
II – o Sítio do Descobrimento, inclusive suas áreas urbanas; 
III – as cidades históricas de Cachoeira, Lençóis, Mucugê e Rio de 

Contas; 
IV – a Mata Atlântica, a Chapada Diamantina e o Raso da Catarina. 

 

Este destaque justifica-se pelas singularidades histórico-culturais e ambientais 

da região. As formações geológicas constituem paisagens de interesse didático-

científico e de grande beleza cênica, compondo atrações turísticas. A atratividade é 

reforçada ainda pela grande quantidade de cachoeiras e pelo reconhecido 

patrimônio histórico, arquitetônico e cultural das cidades lavristas. 

Apesar de circunscrita pela zona climática semiárida, o clima é tropical semi-

úmido, sendo que as cadeias montanhosas são barreiras para as nuvens e divisoras 

de águas entre a bacia do rio São Francisco e rios que deságuam no litoral da costa 

da Bahia, dentre eles o rio Paraguaçu, cuja bacia abastece, dentre outras cidades, 

as da Região Metropolitana de Salvador e Feira de Santana, que incluem as duas 

maiores cidades do Estado. Associada a essas características físicas, a Chapada 

Diamantina apresenta grande diversidade biológica, desde o nível de ecossistemas 

até o de espécies, com ocorrência de endemismos e ameaças de extinção (GANEM; 

VIANA, 2006). 

Em 1985 foi fundando o Parque Nacional da Chapada Diamantina (PNCD) 

que insere-se nos municípios de  Mucugê, Andaraí, Lençóis, Palmeiras, Ibicoara e 

Itaetê. Neste período, o garimpo de serra, o mais tradicional, já era considerado uma 

atividade em declínio, com pouca expressividade na economia destes municípios 



19 

 

    

 

(LIGABUE; ROCHA, 2005), Outras atividades econômicas, como o agronegócio em 

Mucugê e o turismo em Lençóis, tem suplantado a importância do garimpo. No 

entanto, Andaraí seria ainda uma cidade com identidade cultural bastante 

influenciada pelo garimpo e economicamente dependente do trabalho garimpeiro, 

com investimento reduzido no turismo, comparativamente a Lençóis. Em suma: 

“Andaraí [...] [seria hoje] menos turística e mais mineira” (MATTA, 2006).  

O turismo como alternativa econômica consolidou-se na região através dos 

investimentos do Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia (Prodetur), 

lançado no início da década de 1990, pelo Governo do Estado e pela Empresa de 

Turismo da Bahia (Bahiatursa). O Prodetur delineou a criação dos circuitos 

ecoturísticos de ouro e do diamante com o objetivo de tornar este setor da economia 

o polo privilegiado de indução do desenvolvimento regional. Entretanto, o processo 

intenso de turistificação do espaço desencadeado na Chapada Diamantina veio 

acompanhado de muitas contradições (PERINOTTO; QUEIROZ, 2008). Dentre as 

quais, tem contribuído para o processo que Sathler (2008)1 chamou de 

desterritorialização da população garimpeira. 

O Garimpo Santa Rita, localizado no município de Andaraí, Bahia, 

empreendido pela Cooperativa dos Garimpeiros de Andaraí (Coogan), é uma 

mineração de pequena escala baseada no uso de dragas para extração de 

diamante. O garimpo é considerado um segmento da mineração de pequena escala, 

a qual contempla também empreendimentos de pequenas empresas. Neste 

contexto, o garimpo é caracterizado por operações a céu aberto ou próximo da 

superfície, conduzidas de forma intermitente por indivíduos, famílias ou 

cooperativas, realizadas frequentemente com fins de subsistência, sendo um tipo 

mais rudimentar de mineração com mecanização ausente ou reduzida em 

comparação aquelas usadas em outros tipos de mineração (PORMIN; MME, 2013). 

A distância mínima do Rio Paraguaçu é de cerca de 200 m e para os limites 

do Parque Nacional da Chapada Diamantina (PNCD) é de mais de 5 km, estando 

fora da Zona de Amortecimento da referida unidade de conservação (UC). A 

                                                 

1
 Sathler (2008) discorreu sobre a desterritorialização da população garimpeira do diamante no Alto 

Rio Jequitinhonha. Mas o processo descrito por este autor apresenta muitas semelhanças com o 
caso da Chapada Diamantina, de tal modo que se interpreta como apropriada a generalização para o 
fenômeno que tem ocorrido com a população garimpeira do diamante na Chapada Diamantina. 
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legislação delimita 3 Km para os casos em que a zona de amortecimento não esteja 

estabelecida no ato de criação da UC (CONAMA, 2010) ou fixada por dispositivo 

legal de mesmo nível da que criou o espaço protegido. Atendendo às exigências 

legais, expressas pelo DNPM, observando-se o Decreto n° 97.632/1989 (BRASIL, 

1989), este garimpo possui Guia de Utilização para extração de diamantes ePlano 

de Recuperação de Área Degradada (Prad) vinculado2. 

A execução do Prad do Garimpo Santa Rita é fundamental, pois se constitui 

uma ferramenta para a mitigação dos impactos ambientais causados pelo garimpo. 

Independentemente de estar ou não na área de entorno do PNCD, há que se 

ressaltar que essa relevância se acentua pelo fato da Chapada Diamantina ser uma 

região onde se localizam diversas nascentes de alguns dos mais importantes rios da 

Bahia, a exemplo do citado Rio Paraguaçu (TEIXEIRA et al., 2005), além de hoje ser 

importante pólo turístico do Estado, cuja atratividade cria diversos postos de trabalho 

em função da conservação ambiental. Portanto, a gestão socioambiental desta 

região é uma questão estratégica para a sustentabilidade do Estado. 

Entretanto, conflitos socioambientais relacionados à exploração econômica e 

à reprodução social dos mais diversos povos e comunidades locais em áreas de 

entorno de UC é um fenômeno recorrente (SANTOS; CARVALHO, 2006). Este fato 

tende a ser potencializado quando tais comunidades sobrevivem a partir de uma 

atividade que é vista pelo senso comum como extremamente danosa para o meio 

ambiente, tornando-a alvo de preconceitos discriminatórios – o que ocorre com o 

garimpo (MATTOS, 1998), como aponta a aparente ambiguidade identificada no site 

da Prefeitura de Andaraí (2011) que menciona o garimpo de draga como 

responsável por poluição, assoreamento de rios e devastação da mata nativa ao 

mesmo tempo em que afirma:  

 

[a Coogan] vem buscando a regularização do seu trabalho junto aos 
órgãos, estadual e federal da política de meio ambiente, com projetos 
de minimizar o impacto ambiental, através de reflorestamento e 
reconstituição do solo, resgatando a dignidade do garimpeiro e aliando 
produção a conservação ambiental (ANDARAÍ, 2011). 

 

                                                 

2
 Segundo o Art. 1º da Portaria Portaria nº 367, 27 DE AGOSTO DE 2003: “Denominar-se-á Guia de 

Utilização o documento que admitir, em caráter de excepcionalidade, a extração de substâncias 
minerais em área titulada, antes da outorga da concessão de lavra, fundamentado em critérios 
técnicos, mediante prévia autorização do Diretor-Geral do DNPM [...].” 
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Em suma, o território da Chapada Diamantina apresenta grupos sociais com 

visões sobre o meio ambiente e interesses distintos de apropriação dos recursos 

naturais. Estas relações são decisivas para a conservação ambiental porque o 

significado atribuído ao meio e a sua lógica de transformação implicam em 

diferentes graus de modificação ambiental. Além disso, também influi em aspectos 

sociais, sobretudo no que diz respeito a valorização cultural e a geração de emprego 

e renda para a população local. Sendo assim, para esta a perspectiva de 

continuidade do garimpo de draga tende a ser interessante. 

Nestas circunstâncias, faz-se importante investigar o choque entre o sistema 

produtivo garimpeiro com a política ambiental, o que pode contribuir para construção 

de uma sustentabilidade socioambiental e dar visibilidade a sujeitos sociais 

subalternizados: neste caso, os garimpeiros com relação, sobretudo, ao Estado. 

Esta visibilidade, que pode ser enfatizada por ferramentas etnoecológicas de estudo 

do conflito, bem como pela própria Etnoecologia da garimpagem, tende a contribuir 

com a ampliação do debate político para inclusão de direitos culturais e sociais 

alienados pela hegemonia (LITTLE, 2006). Outra questão que deve ser pesquisada, 

além da etnoecologia garimpeira, é a reconstrução da História Ambiental do garimpo 

de draga na Chapada Diamantina e suas relações sociopolíticas e ambientais, 

enfatizando-se a perspectiva dos garimpeiros. 

A história das transformações socioambientais, bem como das relações 

socioculturais e políticas subjacentes a isso, é um fenômeno eminentemente 

humano com determinações sociais. Deste modo, compreender a historicidade das 

relações entre a sociedade e a natureza é necessário e fundamental para se 

entender a problemática ambiental, o que tende a auxiliar no posicionamento crítico 

sobre os debates envolvendo o meio ambiente (SILVA; ROCHA, 2008). 

Considerando que está em curso o processo de recuperação da área 

degradada pelo Garimpo Santa Rita, um elemento fundamental para a mediação do 

conflito é investigar o processo de modificação provocado pelo garimpo e a 

possibilidade de existência da recuperação ambiental, enfatizando-se a perspectiva 

garimpeira, verificando se há ou se tem possibilidade de se estabelecer uma relação 

conservacionista objetiva dos garimpeiros com o meio ambiente.  

Vale salientar que, em levantamento preliminar, no final do ano 2011, com a 

ferramenta on line de busca por referências acadêmicas Google Scholar, utilizando-
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se o termo “’recuperação de área degradada’ + garimpo” foram encontrados apenas 

40 registros, nenhum deles abordando a questão da avaliação ambiental da 

recuperação de área degradada por garimpo, apontando carência de trabalhos de 

pesquisa deste tipo. Embora existam muitos trabalhos sobre recuperação ambiental 

em áreas de mineração empresarial, este dado demonstra a incipiência de trabalhos 

sobre o assunto, muito menos com garimpo de diamante. Neste contexto, cumpre 

também analisar qual a visão dos garimpeiros acerca das exigências e do processo 

de recuperação ambiental em curso. 

Este tipo de abordagem se reveste de importância pela necessidade de 

buscar uma sustentabilidade que integre as dimensões sociopolíticas e ambientais 

na atividade mineradora, que é fundamental para suprir demandas de consumo de 

toda a humanidade ao passo que não pode olvidar da necessária conservação do 

ambiente sob pena de comprometer a perspectiva futura da população local. Além 

disso, a proposta apresentou pioneirismo na Etnoecologia, uma vez que é o primeiro 

estudo que buscou descrever, utilizando-se de aproximação com a abordagem 

etnoecológica abrangente, o processo de trabalho de uma comunidade garimpeira. 

Frente ao exposto, a abordagem sobre a problemática da presente proposta 

de pesquisa visa responder a pergunta: “como se desenvolvem as relações 

socioambientais relacionadas às modificações e aos conflitos ambientais do garimpo 

de draga na Chapada Diamantina?”. Considerando que essas relações são 

perpassadas por conflitos socioambientais, a existência de um Prad e do 

reconhecido esforço da Coogan em minimizar os impactos ambientais de suas 

atividades, busca-se discutir a possibilidade da superação do conflito. A hipótese de 

partida é que os garimpeiros modificaram as práticas ao longo do tempo e que 

ambos os lados podem buscar e/ou estão buscando o diálogo para negociar a 

superação do conflito. Contudo, as bases existentes são insuficientes para a 

compreensão do garimpo para favorecimento de intervenções dialógicas.  

Espera-se, com esta pesquisa interdisciplinar sobre as relações 

socioambientais do garimpo de dragas na Chapada Diamantina, com estudo de caso 

no único garimpo ativo conhecido publicamente nos dias atuais na região, gerar 

resultados que subsidiem a superação do conflito e a sustentabilidade 

socioambiental da região. Inclusive, no sentido de contribuir para a reflexão de como 
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pode ser um modelo de gestão e recuperação ambiental em área de garimpo 

promovido por uma cooperativa. 

Este capítulo introdutório apresentará adiante os objetivos da pesquisa e 

segue dividido em duas partes: área de estudo e sujeitos da pesquisa. O capítulo 

dois apresenta o referencial teórico-metodológico, bem como os procedimentos de 

pesquisa adotados na abordagem das diversas dimensões estudadas pelo presente 

trabalho. Os capítulos três a seis apresentam os resultados e discussões da 

pesquisa com textos relativamente independentes. O capítulo sete tem a pretensão 

de integrar os quatro anteriores, produzindo uma análise sintética sobre as 

mudanças socioambientais relacionadas ao garimpo de draga, buscando também 

apontar perspectivas para a superação do conflito. Por fim, o capítulo oito traça 

considerações, à guisa de conclusão, sobre todo o trabalho. 

 

1.1 OBJETIVO 

 

Analisar relações socioambientais envolvendo o garimpo de draga na 

Chapada Diamantina, integrando as perspectivas etnocientífica, histórica, política e 

ambiental. 

 

1.1.1 Objetivos Específicos 

 

Descrever com bases etnoecológicas o processo de trabalho no garimpo de 

dragas na Chapada Diamantina; 

Analisar, numa perspectiva histórica, o conflito socioambiental envolvendo a 

atividade garimpeira com draga na Chapada Diamantina; 

Discutir as modificações ambientais relacionadas ao garimpo de draga na 

região, incluindo uma perspectiva sobre a recuperação ambiental do garimpo atual. 

 

 

 

 

 

 



24 

 

    

 

1.2 ÁREA DE ESTUDO 

 

1.2.1 A Chapada Diamantina e os Municípios de Lençóis e Andaraí 

 

Localizada no centro geográfico do Estado da Bahia, dista cerca de 400 Km 

da capital, a cidade do Salvador. Partindo desta cidade, o acesso mais comum é 

através da BR 242. Na cidade de Lençóis existe o aeroporto Coronel Horácio de 

Matos que possui voos comerciais regulares (Figura 01). 

 

Fig. 01 – Mapa de localização da Chapada Diamantina no Estado da Bahia (à esquerda) e do Parque 
Nacional da Chapada Diamantina com delimitação de alguns dos municípios de abrangência (à 

direita). 

 

Fonte: Gondin e Rocha (2011). 

 

A denominação “Chapada Diamantina” é polissêmica. A primeira utilização 

oficial conhecida data de 1942, considerando-a uma das zonas fisiográficas das 

Unidades Federadas do Brasil, sendo, por sua vez, dividida em duas microrregiões 

homogêneas: a setentrional e a meridional (MOREIRA, 1997). Percebe-se que a 

fama atual remete mais frequentemente ao PNCD (BRASIL, 1985) e ao polo turístico 

referente aos circuitos ecoturísticos do ouro e do diamante (BAHIA, 1992). Nas 

políticas públicas hodiernas é denominação tanto para um Território da Cidadania 
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(MDA, 2009), quanto para Território de Identidade (BRASIL, 2010) ou mesmo para 

uma região econômica (SEI, 2002). Do ponto de vista ecológico é considerada como 

uma ecorregião da caatinga (VELLOSO et al., 2002).  

As respectivas denominações remetem a diferentes enfoques ou 

abrangências espaciais, nenhuma delas coincidindo completamente. Mas de uma 

maneira geral, todas abarcam os municípios com área incidente na Serra do 

Sincorá, reconhecidos como os municípios históricos das Lavras Diamantinas 

(BANDEIRA, 1997). Dentre estes enfocaremos Andaraí e Lençóis. 

A área de estudo faz parte da cadeia de montanhas do Espinhaço que se 

estende desde a região central de Minas Gerais até o norte da Bahia. Tem uma 

geologia bastante homogênea pertencente às coberturas dobradas do Cráton do 

São Francisco; Grupos Chapada Diamantina e Paraguaçu – com predominância 

superficial do primeiro. Do Grupo Chapada Diamantina, ocorrem as formações 

Tombador e Caboclo – predominantemente a primeira (GIUDICE, 2012); (Fig. 02). 

Trata-se de rochas de origem sedimentar, formadas em um ambiente desértico, 

composto dominantemente por arenitos eólicos, de idade mesoproterozoica, com 

metamorfismo incipiente a nulo, com basculamentos e falhamentos em todas as 

direções, devido a tensões tectônicas de arqueamento (JESUS, et al., 1985). O 

sistema foi posteriormente escavado e modelado principalmente pela ação dos rios, 

água subterrânea e gravidade, durante 800 milhões de anos até o presente (LIMA; 

NOLASCO, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

    

 

Fig. 02 – Mapa geológico da área de estudo. 

 

Fonte: Giudice, 2012. 
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Em algum momento deste passado e mesmo antes dele, ocorrem na região 

intrusões de rochas máficas e ultramáficas portadoras de diamantes, que foram 

desgastadas e transportadas (erodidas), pelas águas e pela gravidade, liberando 

esses diamantes que foram conduzidos pelas forças geológicas citadas e, ao longo 

do trajeto, armadilhados e depositados. Fragmentos das rochas máficas ou 

ultramáficas que são fontes de diamantes, aquelas anteriores à mobilização que 

formou as rochas da Chapada Diamantina (Pré-Cambriano) voltaram a fazer parte 

das rochas nas fácies conglomeráticas da Fm. Tombador (PEDREIRA, 2002).  

Esta reconcentração é secundária e foi, assim como pode ser continuamente, 

redistribuída pelos rios junto com aqueles sedimentos que também fornecem 

diamantes, liberados pelas intrusões mais novas, provavelmente do Cretáceo, e 

depositados-armadilhados nas falhas e fraturas abertas, verticais e horizontais, 

ampliadas pelos rios, em especial nas antigas praias e terraços fluviais suspensos 

(LIMA; NOLASCO, 1997), conforme dinâmica de deposição de sedimentos em 

sistemas fluviais descrita por Suguio e Bigarella (1990). 

Geomorfologicamente a Chapada Diamantina se configura como um planalto, 

com um bordo suavizado a leste e a oeste escarpado em paredões, formando serras 

com picos rochosos menores que compõem um sistema de dobramentos 

proterozóicos com fraturas e falhamentos ortogonais (NOLASCO, 2002). Os vales 

principais situam-se nos domínio dos depósitos quaternários (Fig. 03). Apesar de ser 

normalmente incluída na região semiárida, a estrutura geológica e o relevo da 

Chapada Diamantina provocam uma barreira para o fluxo de ar, acarretando a 

formação de chuvas orográficas de caráter torrencial, principalmente no setor 

oriental, que contribuem para atenuar a temperatura.  
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Fig. 03 – Geomorfologia da Chapada Diamantina. 

 

Fonte: Giudice, 2012. 

 

Além disso, como a Chapada Diamantina possui as maiores altitudes do 

Estado da Bahia, com médias superiores à 1000 metros, a influência do relevo 

reflete-se de maneira expressiva sobre os valores das temperaturas, cuja média 

pode variar entre 18ºC e 20ºC aproximadamente. Nos solstícios de inverno, alguns 

locais chegam a cerca de 12ºC. Entretanto, temperaturas em torno de 28ºC são 

normalmente registradas em alguns locais. As características climáticas, ora 

descritas, fazem com que a região seja considerada área de exceção e fornecedora 

de água da região semiárida baiana, cujo clima varia do úmido ao subúmido com 

duas estações. A ocorrência de chuvas mais frequentes se dá entre os meses de 

novembro à janeiro (JESUS et al., 1985). Todavia, os últimos anos foram de 

estiagens prolongadas com chuvas irregulares. 
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A organização hidrológica instalou-se sobre linhas de fraturas, estabelecendo 

redes de drenagem que contribuíram na esculturação das superfícies (JESUS et al., 

1985), formando o que Suguio e Bigarella (1990) denominam de sistemas fluviais do 

tipo meandrante psamítico nas serras. A drenagem característica desses rios é de 

moderada à baixa sinuosidade, com predominância de fácies de canal, declividade 

acentuada, presença de muitas cachoeiras, descargas pouco uniformes, cuja 

velocidade varia de moderada à “relâmpago” e maior densidade da carga de fundo. 

A jusante das serras, a drenagem ocorre em planícies aluviais de agradação de 

modo que recebem a carga sedimentar dos rios à montante. A descarga nestes rios 

são mais uniformes e moderadas em canal com maior sinuosidade. 

A rede de drenagem da Chapada Diamantina apresenta três vertentes 

importantes. Na vertente meridional saem o rio de Contas e alguns de seus 

afluentes. Da vertente setentrional partem afluentes do São Francisco. E a vertente 

oriental, de maior interesse para o presente trabalho, é constituída por afluentes do 

Rio Paraguaçu, componentes das cabeceiras da bacia ou do chamado alto rio 

Paraguaçu (BAHIA, 1993). No bordo suavizado, após a passagem do rio Paraguaçu 

pela serra, no lugarejo denominado Passagem do Paraguaçu, em Andaraí, diversos 

rios deságuam na região conhecida pela similaridade morfológica como o pantanal 

da Chapada Diamantina ou Marimbus, um depocentro ativo, pouco estudado, depois 

do qual se tem uma planície que caminha para o médio Paraguaçu (Fig. 04). 
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Fig. 04 – Mapa de hidrografia da Chapada Diamantina. 

 

Fonte: Giudice, 2012. 

 

Os solos mais comuns da região são os latossolos, os cambissolos e os 

neossolos litólico. Nos latossolos ocorrem grande parte dos cultivos alimentares. Em 

condições normais, apresenta ótimas características físicas para o manejo agrícola. 

Embora tenham propriedades químicas relativamente pobres para nutrição de 

plantas, são receptivos a aportes de adubos. Os cambissolos apresentam, em geral, 

melhores condições para cultivo do que os latossolos. Contudo, ocorrem em menor 

proporção. Já os neossolos, tem incidência principalmente na serra, são solos rasos, 

pedregosos, com muitas limitações ao uso e mais suscetíveis à erosão (JESUS et 

al., 1985).  

Importante correlacionar que, se o regime de chuvas são irregulares e o 

escoamento é torrencial como afirmam Jesus et al. (1985), a disponibilidade de água 

na Chapada Diamantina e, logo, a regulação das vazantes e cheias do Rio 

Paraguaçu são dependentes do lençol freático e da permeabilidade e porosidade 
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dos solos na Chapada Diamantina (Fig. 05), conforme explicações de Suguio (1990) 

sobre os fatores de infiltração e escoamento da água no ciclo hidrológico. 

 

Fig. 05 – Mapa de solos da Chapada Diamantina. 

 

Fonte: Juncá et al. (2005). 

 

Apesar de considerada ecorregião do bioma Caatinga, enclave úmido do 

sertão baiano, o conjunto de condicionantes físicos da geodiversidade e as 

características climáticas na região propiciam que a Chapada Diamantina seja um 

mosaico de fitofisionomias com de uma diversidade de paisagens que inclui 

cerrados, campos rupestres, florestas e caatingas, bem como o ecótono carrasco 

(JUNCÁ et al., 2005); (Fig. 06).  
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Desta forma, está igualmente incluída no mapa da Mata Altântica do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que tem força legal, de acordo com o 

Decreto presidencial nº 6.660 de 21 de novembro de 2008 (BRASIL, 2008) que 

regulamenta dispositivos da “Lei da Mata Atlântica” (Lei nº 11.428 de 22 de 

dezembro de 2006; BRASIL, 2006). 

 

Fig. 06 – Mapa das unidades da paisagem na Chapada Diamantina. 

 

Fonte: Junca et al. (2005, adaptado). 
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Chuvas intensas formadas por massas de ar úmidas, advindas do litoral que 

atravessam a depressão sertaneja e se precipitam ao encontrar a elevação do 

relevo da Serra do Sincorá, propiciam a existência de matas úmidas na Chapada 

Diamantina. Funch et al. (2005) distinguem quatro fitofisionomias de floresta 

estacional semidecidual: ciliar, de enconsta, de planalto e de grotão. E Funch et al. 

(2002) acrescentavam as florestas de planícies. Os locais onde ocorreu o tipo de 

garimpo abordado pelo presente trabalho são, em geral, circunscritas por floresta 

estacional semidecíduas nas planícies e em matas ciliares. Vale ressaltar que Funch 

et al. (2005) afirmam que estas matas sofrem forte pressão antrópica com retirada 

de madeira e atividades agropecuárias. 

Os campos rupestres, por sua vez, teriam sido um dos principais motivos para 

criação do PNCD (GANEM; VIANA, 2006). Segundo Funch (2002), essa vegetação 

ocorre de forma descontínua sobre afloramentos rochosos nas serras, apresentando 

plantas xerófitas e um alto grau de endemismo. Associado ao endemismo e 

favorecida pela descontinuidade, Conceição et al. (2005), verificaram que existe uma 

baixa frequência de espécies para diferentes áreas de campo rupestre ao passo que 

em cada local amostrado registrou-se alta riqueza.  

Os cerrados, ou campos gerais, também tem grande importância no histórico 

de desenvolvimento de política de proteção da biodiversidade na região. Juntamente 

com os campos rupestres ocupam 90% do PNCD, é a vegetação mais atingida pelos 

recorrentes incêndios e é área de ocorrência de “sempre-vivas” (Syngonanthus 

mucugensis); (FUNCH, 2002). 

Alguns ambientes com forte influência da garimpagem merecem citação no 

contexto deste estudo. O Marimbus, ou Pantanal Marimbus, é uma planície alagada 

na borda leste da Serra do Sincorá, formado pela confluência dos rios Santo Antônio 

e São José, formado por lagoas interligadas. Considera-se que a elevada carga de 

sedimentos derivados da erosão tecnogênica garimpeira contribui bastante para a 

conformação deste pantanal baiano, onde hoje é área de pesca e protegida por uma 

APA (GIUDICE, 2012).  

Vale mencionar também os areais formados nos meandros do Rio São José, 

com ocorrência frequente de espécies de cedro d’água (Vochysia pyramidalis) e 

palmeiras buriti, cuja distribuição tem provável influência da mesma atividade que 

interferiu na formação atual do Marimbus (FUNCH, 2002). Acrescente-se que areais 
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existem também no rio Paraguaçu, formando as “praias do Paraguaçu”, atrativos 

turísticos e, principalmente, de lazer para a população local. 

Outrossim, a fauna da Chapada Diamantina, apresenta singularidades. Três 

espécies de aves endêmicas foram registradas. Entre os anfíbios, foram 

identificadas três espécies novas e um gênero endêmico. Os mamíferos ocorrem 

com uma alta riqueza, 58 espécies. Assim como as abelhas, pelo menos 200 

espécies de 63 gêneros distintos (GANEM; VIANA, 2006).  

O ICMBio lista algumas espécies ameaçadas que têm registro na área do 

PNCD: gavião-pomba (Leucopternis lacernulatus); águia cinzenta (Harpyhaleaetus 

coronatus); tiriba-grande (Pyrrhura cruentata); joão-baiano (Synallaxis cinerea); 

borboletinha-baiano (Phylloscartes beckeri); guigó-da-caatinga (Callicebus 

barbarabrownae); gato-do-mato (Leopardus tigrinus); onça-pintada (Panthera onca); 

onça-parda (Puma concolor greeni); tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla); 

tatu-canastra (Priodontes maximus); (ICMBIO, 2014). 

No passado, o município de Santa Isabel do Paraguaçu tinha como sede a 

atual Mucugê e incluía Lençóis e Andaraí. Em 1891, Andaraí foi alçada a condição 

de cidade, inclui no seu espaço territorial o distrito de Igatu (PEREIRA, 1937). O 

município de Nova Redenção foi desmembrado de Andaraí em 1989 (IBGE, 2013) e 

merece nota, pois a região conhecida como Piranhas às margens do rio Paraguaçu, 

situada neste município, foi alvo de intensa garimpagem com draga (MOREIRA; 

COUTO, 1993). Lençóis foi alçada à condição de município no ano de 1864, tendo 

sido desmembrada do mesmo núcleo original que Andaraí (BANDEIRA, 1997). 

Segundo o Plano de Manejo do PNCD, 18,59% da área do município de 

Andaraí é Parna e 23% do Parque Nacional (Parna) estão no Município – apenas 

Mucugê apresenta números maiores. Lençóis dispõe de 18,42% da sua superfície 

no Parna que, por sua vez, tem 14,58% da área sobre o município de Lençóis 

(MMA; ICMBIO, 2007). O PNCD foi criado através do Decreto Federal n° 91.655/85 

(BRASIL, 1985). Além de Lençóis e Andaraí, ocupa porções dos municípios de 

Mucugê, Palmeiras, Ibicoara e Itaetê.  

O PNCD é uma unidade de conservação de proteção integral, do tipo parque 

nacional, onde é permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, à exemplo 

de atividades científicas, educativas, lúdicas e turísticas, com o objetivo básico de 

preservar ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica 
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(BRASIL, 2000). Desta forma, vedou-se qualquer extrativismo na área do PNCD, 

inclusive o mineral. Existem divergências na literatura sobre as motivações para a 

criação do citado Parque. 

 

1.2.2 O Garimpo Santa Rita  

 

O garimpo Santa Rita localiza-se na Fazenda Santo Onofre II. Está situado na 

divisa das cidades de Andaraí e Nova Redenção. O acesso, do centro urbano de 

Andaraí, é inicialmente através da rodovia BA 142 no sentido Andaraí-Mucugê, 

seguido de um trecho em via rural, somando um percurso que dista em torno de 26 

Km da área urbana de Andaraí (Fig. 07). A menor distância do garimpo para o rio 

Paraguaçu é de cerca de 200 m, existindo entre o rio e o garimpo áreas de 

convergência de drenagem (brejos).  

 

Fig. 07 – Mapa de localização do garimpo Santa Rita no município de Andaraí, Bahia sobre mosaicos 
de imagens orbitais (1969-2009) disponível no Google Earth. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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O garimpo, no momento da pesquisa, apresentou no máximo uma extensão 

latitudinal de 1,5 Km e longitudinal de 400 metros. O rio Paraguaçu localiza-se ao 

norte do garimpo. Entre ele e o garimpo, existe uma estreita faixa de mata ciliar. 

Mais próximas da borda norte do garimpo, dos lados esquerdo e direito, existem, em 

cada um dos lados, pequenas lagoas rasas que secam em tempo de estiagem.  

No lado oeste do garimpo, estendendo-se até sudoeste, vê-se uma extensa 

área de pasto com murundus isolados. O pasto e o garimpo são, neste flanco, quase 

totalmente separados por uma encosta com até dez metros de altura, no qual os 

garimpeiros conservaram uma faixa de mata degradada.  

No lado leste, está a sede da Fazenda Santo Onofre II, com áreas de plantio 

e pasto. Fragmentos de mata são mais visto na porção sul e sudoeste do garimpo. 

Há também neste flanco uma benfeitoria onde funcionou uma escola para os 

garimpeiros até o momento em que o garimpo foi paralisado. 

A superfície sem espelhos d’água era recoberta por pasto e mata secundária, 

resultada de processos de recuperação diversos, tanto de desmatamentos históricos 

do garimpo tradicional, como principalmente de atividades agropecuárias, atividade 

dos atuais superficiários. A área total com autorização de pesquisa do DNPM em 

2010 é de pouco mais de 222 hectares, posteriormente reduzida à cerca da metade 

do tamanho no ano de 2011 (BARRIOS; SANTOS FILHO, 2010). A vegetação 

pristina da região é a floresta estacional semidecidual.  

A área original com autorização de pesquisa mineral apresenta um planície 

com declividade leve no sentido do rio Paraguaçu (Fig. 08), solo argilo-arenoso e 

depósitos sedimentares fluviais pretéritos na forma de aluvião com diversos níveis 

de areia e de cascalho de fundo de canal fluvial, objetivo da garimpagem, onde são 

encontrados os diamantes.  

A concentração de diamantes se deve ao transporte e retrabalhamento do 

material nos antingos fluxos hídricos com deposição em locais denominados 

tecnicamente de trapas3, onde há perda de energia. Assim, os minerais mais densos 

como o diamante depositam-se ao longo da calha fluvial em pontos onde ocorre a 

diminuição da velocidade da corrente (PEREIRA et al., 2005) e que hoje compõem o 

                                                 

3
 Derivado do vocábulo de língua inglesa “trap” que significa em tradução literal para a língua 
portuguesa “armadilha”. 
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nível de cascalho. Essa deposição fluvial de sedimentos, que formou a jazida do 

garimpo, trata-se de um processo extinto. 

 

Fig. 08 – Mapa planialtimétrico do Garimpo Santa Rita. 

 
Fonte: Barrios e Santos Filho (2010, adaptado). 

 



38 

 

    

 

 

Atualmente existem apenas linhas de drenagem intermitentes com 

esporádicas inundações, compondo com os depósitos garimpeiros, o domínio dos 

depósitos não-consolidados Tércio-Quaternários indivisos da Chapada Diamantina 

ao longo dos vales fluviais (GIUDICE, 2012). 

A área foi requerida pela Coogan no ano de 2006. Em 2007 obteve junto ao 

DNPM a autorização para pesquisa mineral. Neste momento está parcialmente com 

solo exposto e escavado, com diversas catras em andamento, o que implica no 

aparecimento de espelhos d’água em superfície, reflexo do corte do lençol freático, 

que é utilizada pelo garimpo (Fig. 09). No nível de cascalho tem-se, além de 

diamantes, acúmulo de metais pesados, inertizados pela deposição, que são 

reprocessados e recolocados em suspensão ou solução quando da remobilização 

provocada pela garimpagem. A água da lavagem é conduzida para uma catra, onde 

fica decantando sedimentos. Assim tem-se na mesma área e ao mesmo tempo 

frentes sendo abertas, áreas de recepção de rejeitos que iniciam sua recomposição, 

áreas de água e áreas recompostas. 

 

Fig. 09 – Fotografias do garimpo Santa Rita. A – Visão panorâmica do garimpo (clareira no centro). B 
– Visão parcial de um sistema de garimpo de draga em funcionamento. C – Vista sobre o perfil de 

solo-sedimento da parede de uma catra de garimpo. D – Visão geral de uma catra com água. 

 

Fonte: Fig. 09.A e D registrada pelo autor (ago. 2012); B registrada pelo autor (ago. 2013); C 
registrada por Marjorie Nolasco (ago. 2012). 
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Atualmente encontra-se em processo de recuperação uma área teste, que foi 

reestruturada, fechada e plantada, no ano de 2011, equivalente a primeira área 

garimpada, com dimensões aproximadas de 50x70x90x90 metros (Fig. 10). O 

fechamento foi realizado com reestruturação do nível de cascalho, em espessura 

aproximadamente igual a original, recoberto por pacotes de areia e argila e 

finalmente, da capa de solo anteriormente retirada. Em seguida, a partir do canteiro 

de mudas nativas produzidas no local, ocorreu o plantio da área que foi inicialmente 

acompanhada e cuidada pelos próprios garimpeiros com regas regulares, 

excetuando-se durante o período de cinco meses no ano de 2013 em que o garimpo 

foi interditado devido ao vencimento da licença. 

 

Fig. 10 – Fotografias do processo de recuperação de área degradada. A – Área superficial de catra 
fechada pela Coogan tendo em vista a recuperação da área degradada pelo garimpo. B – Área com 

plantio de mudas introduzidas sobre solo recomposto pela Coogan para recuperação de área 
degradada. C; D – Plantas de espécies nativas em crescimento na área em processo de 

recuperação. 

 
Fonte: Memorial evolutivo do Prad (disponibilizado pela Coogan). 

 

O entorno da área de recuperação do garimpo Santa Rita apresenta nas 

faces oeste e norte uma faixa de mata com cerca de dez metros de extensão sobre 

um barranco. Ultrapassado o barranco, há uma grande extensão de pasto. Nas 

faces sul e leste, a área de recuperação está em contato com o garimpo ativo. A 



40 

 

    

 

face sul tem catras desativadas com espelho d´água. Imediatamente após a área de 

recuperação, na face leste localizam-se catras aterradas há menos de um ano sem 

replantio com vegetação rasteira e arbustos esparsos. Extensas áreas de pasto, 

com pequenos fragmentos de mata secundária, ocupam as adjacências leste, oeste 

e sul do garimpo. A porção norte é limitada até o canal do rio Paraguaçu por uma 

faixa de mata ciliar. 

 

1.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

1.3.1 Aspectos Demográficos e Socioeconômicos da Área de Estudo: Andaraí 

e Lençóis 

 

Os primeiros habitantes da Chapada Diamantina teriam sido índios Cariris e 

Maracás. O povoamento moderno remete principalmente à exploração mineral da 

região. A descoberta oficial de jazidas de diamante em 1844, onde hoje é o 

município de Mucugê, outrora Santa Isabel do Paraguaçu, promoveu o boom 

populacional pela atração de garimpeiros, que transformou profundamente a região 

(BANDEIRA, 1997). A partir de então, segundo Matta (2006), a Chapada Diamantina 

desenvolveu o garimpo como principal atividade durante quase toda a sua história, 

cujas marcas estão na formação sociocultural do povo e nas paisagens 

aparentemente naturais, mas com forte influência da ação desta atividade 

(NOLASCO, 2002).  

A relevância das lavras de diamante na construção sociohistórica da região é 

tamanha que leva a alguns autores a considerar o diamante como a único bem de 

produção da Chapada até a década de 1990 (MOREIRA; COUTO, 1993). 

Entretanto, não o foi nem é. A pecuária e lavouras de subsistência provavelmente 

até mesmo antecederam a garimpagem no entorno da Serra do Sincorá 

(CATHARINO, 1986). Contudo, é inquestionável que a mineração constituiu-se 

como o núcleo econômico impulsionador, desde o século XIX, de povoamento e 

expansão moderna sobre a Chapada Diamantina, tendo movimentado grandes 

somas de recursos financeiros, permitindo que Lençóis chegasse a pleitear a 

condição de capital do Estado (BANDEIRA, 1997).  
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Sendo assim as outras atividades econômicas que se desenvolveram na 

Chapada estiveram durante muito tempo, em grande parte, voltadas para a 

subsistência de uma população atraída pela economia mineral (MDA, 2010). Nos 

dias atuais sabe-se de uma maior diversificação regional: agronegócio em Mucugê, 

turismo em Lençóis, pecuária em Andaraí, bem como lavouras de café nos mais 

diversos municípios da região. Não se pode, portanto, mesmo assumindo a 

centralidade do garimpo na construção histórica da região até o início do século XX, 

sobretudo na Serra do Sincorá, desconsiderar as demais atividades antrópicas como 

transformadoras da natureza no espaço em questão mesmo sendo extremamente 

reduzida nas serras. 

De acordo com o Censo 2010, Andaraí conta com uma população de 13.960 

habitantes, com uma população urbana de 7.773 pessoas e uma densidade 

demográfica de 7,5 hab/Km². Andaraí tem um alto índice de pobreza, 51,48%. Com 

produto interno bruto (PIB) per capita de 4.287,26 reais, tem índice de Gini4 é 0,41 e 

índice de desenvolvimento humano (IDH)5 municipal 0,555. Nestes tipos de índices, 

normalmente coloca-se entre os piores do Estado da Bahia.  

Lençóis conta com uma população de 11.300 habitantes e uma densidade 

demográfica de 8,12 hab/Km². A população urbana de Lençóis, não obstante ter 

menor população geral, é maior do que a de Andaraí, 8.037 pessoas. Tem um índice 

de pobreza menor, 43%, o PIB per capita é maior, 5.508,65, e o IDH é melhor, 

0,623. Entretanto, apresenta índice de Gini mais negativo do que o de Andaraí, 0,44 

(IBGE, 2011).  

 

1.3.2 O Garimpeiro, Garimpo e Garimpagem 

 

O garimpeiro, em sua gênese histórica, é um nômade (SALLES, 1955). 

Catharino (1986) postula que o garimpeiro é intrinsecamente inseparável da 

garimpagem. Assim sendo, se as minas são exauríveis, terminada – ou impedida de 

                                                 

4
 Mede o grau de concentração de renda, varia de 0 a 1. O valor 0 representa situação de igualdade e 

o valor 1 representa a concentração absoluta de riqueza nas mãos de uma pessoa (IPEA, 2004). 
5
 Indicador síntese que considera as consideradas dimensões básicas do desenvolvimento humano: 

renda, educação e saúde, varia da pior situação para a melhor, respectivamente, de 0 a 1 (PNUD, 
2012). 
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trabalhar – uma, ele partirá em busca de outra, de outros Eldorados. Por isso, talvez, 

recaia sobre ele uma fama de aventureiro.  

O garimpo atravessou séculos de atividades no Brasil, explorou jazidas em 

diversos Estados, protagonizada inicialmente por escravos ou por negros alforriados 

e mestiços que viam nisto a única fonte de sustento. Desde sempre foi considerada 

uma atividade marginal (MATTOS, 1998). Os garimpeiros da Chapada, desde o 

século XIX, vieram de diversos lugares do Brasil, principalmente de Minas Gerais, e 

dos sertões da Bahia (SALES, 1955), bem como do recôncavo baiano. Nos períodos 

de decadência, muitos imigravam para garimpos em outros lugares do país, à 

exemplo do Paraná e Mato Grosso (PEREIRA, 1937). 

Normalmente, o termo garimpeiro é sinônimo de degradador ambiental. 

Associam-no ao garimpo de ouro com mercúrio e aos conflitos envolvendo povos 

indígenas (SAHTLER, 2008). Mas, é fundamental ressaltar que o universo 

garimpeiro é muito mais amplo do que isso, nem todo garimpo é de ouro, muito 

menos nem todo usa mercúrio – nenhum de diamante usa – e não necessariamente 

envolve conflitos com outras populações marginalizadas.  

Muito embora, a definição de Sales (1955) para o que são os garimpeiros seja 

extremamente simples: “garimpeiros são aqueles que lavram”. Catharino (1986) 

discute a “comunidade garimpeira” como sendo composta por aqueles que fazem o 

garimpo ou atuam na garimpagem, apresentando uma sociedade de organização 

própria, com papeis diferenciados, segundo normas tácitas específicas e uma 

relação econômica baseada em divisão percentual de lucros, que será adiante 

trabalhada. 

O Garimpo é o espaço onde ocorre diretamente a atividade econômica, o 

local físico do trabalho (CATHARINO, 1986). Necessariamente, como atividade 

mineradora, ocorrerá sobre uma jazida de minério que, em lavra, denomina-se mina 

ou, no caso do tipo de mineração aqui abordada, garimpo (SCLIAR, 1996). Ele pode 

se classificar como tradicional, ou de serra, e de Draga. O primeiro espalha-se em 

diferentes locais e depósitos sedimentares, como já descrito por Sales (1955) e por 

Nolasco et al. (2001). No caso dos garimpos de dragas, geralmente estão 

associados à depósitos aluviais ou fluviais do canal ou do vale maior de um rio 

(NOLASCO, 2002), ou ainda a lagos, quando sobre corpos kimberlíticos. O garimpo 

Santa Rita está sobre um depósito aluvial de um curso fluvial abandonado. 
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A garimpagem realiza-se sobre depósitos sedimentares de idades variadas, 

geralmente de origem fluvial e divide-se em tradicional e de dragas. A primeira é 

fortemente influenciada pelo regime pluvial, o que favorece os garimpos serranos 

que fazem uso da lavagem e desagregação do cascalho por conta do aumento do 

volume de água nas encostas. Os garimpos de dragas, nas condições climáticas da 

Chapada Diamantina, têm seus principais depósitos submersos ou inundados nos 

períodos chuvosos, dependente da posição na bacia hidrográfica; se dentro dos 

canais tem controle similar aos tradicionais; se nas planícies e terraços fluviais, ou 

aluviais, independem deste processo (NOLASCO, 2002), caso do Garimpo Santa 

Rita. 

A atividade garimpeira, ou garimpagem, é conceituada como um extrativismo 

mineral de pequena escala, organizada sob a forma artesanal ou semimecanizada, 

executada individual ou coletivamente (NOLASCO, 2002). De acordo com Salles 

(1955), de forma mais simplificada, garimpagem é o trabalho rudimentar de pesquisa 

e extração de diamantes. Em geral, é considerada como tendo menor poder de 

impacto ambiental do que a mineração industrial (MMA, 2011).  

A exploração do diamante em economia garimpeira nunca foi baseada em 

trabalho assalariado. Após o período escravista, conformou-se normalmente em 

sociedade constituída pelo garimpeiro, aquele que executa o trabalho da prospecção 

mineral, e o fornecedor, com um papel de sócio-capitalista, sem necessariamente 

ser um patrão. Ao fornecedor cabe financiar a garimpagem com o custeio da 

sobrevivência do garimpeiro e ferramentas porventura necessárias. Ao garimpeiro 

cabe a lavra. O resultado da lavra é dividido entre ambos em um percentual pré-

estabelecido. Sempre o fornecedor recebe uma quantia bastante superior. A atenção 

à saúde do garimpeiro pelo fornecedor é apenas por caráter filantrópico. Em caso de 

insucesso, o garimpeiro nada recebe (SALLES, 1955).   

 

1.3.3 Coogan 

 

A Cooperativa de Garimpeiros de Andaraí (Coogan) foi fundada em 2001, 

com CNPJ de número 04.677.029/0001-63, quando não havia garimpo algum 

funcionando legalmente na Chapada. A iniciativa foi de um grupo de garimpeiros, 

dentre os quais uma parte conheceu uma cooperativa de mineradores em 
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Diamantina, Minas Gerais, tendo com isso adquirido conhecimentos e experiência 

para impulsionar a organização dos garimpeiros em Andaraí (BARRIOS; SANTOS 

FILHO, 2010).  

A sede física localiza-se na Praça do Sol, s/n, no centro do município de 

Andaraí, mais precisamente em rua de entrada no centro urbano, local de grande 

circulação e visibilidade. A cooperativa é responsável por fazer requisição de 

pesquisa mineral junto ao DNPM e pela recuperação das áreas degradas. A área da 

Coogan é atualmente composta apenas pelo Garimpo Santa Rita, localizado na 

Fazenda Santo Onofre II, mas outros processos já foram encaminhados.  

O Estatuto Social da Coogan afirma que o objetivo da cooperativa é “[...] 

proporcionar aos seus associados o desenvolvimento das atividades garimpeiras, 

bem como a integração comercial e sócio-comunitária em toda a sua área de ação”. 

Segundo este documento, a organização responsabiliza-se por estudos técnicos 

com planos de recuperação de área degradada, impedir garimpagem dos 

associados na área do PNCD, realizar serviços administrativos, negociar com 

proprietários de terra onde se localizam as jazidas de interesse, promover melhores 

condições de trabalho no garimpo e eventos de integração dos garimpeiros com a 

comunidade na região. Percebe-se que, além da atenção no encaminhamento da 

viabilização do trabalho garimpeiro, preocupações socioambientais (COOGAN, 

2002). 

Foi fundada com quarenta e sete cooperados, três faleceram. Hoje conta, 

então, com 44 cooperados, além de sete funcionários e duzentos e noventa e um 

garimpeiros sócios-participantes (COOGAN, 2013). A diretoria é composta por um 

presidente, um vice-presidente, dois tesoureiro, dois secretários e um conselho fiscal 

composto por quatro membros titulares e quatro suplentes (COOGAN, 2013).  

Dentre os vinculados formalmente à Coogan em atuação no garimpo, apenas 

os cooperados podem ser donos de draga na condição de cooperado 

concessionário. Mas, estes podem articular-se com sócios-investidores de modo que 

os sócios-investidores investem no garimpo à título de pagar uma percentagem ao 

cooperado.  

Os sócios-participantes são os garimpeiros que executam a quase totalidade 

do trabalho braçal. Entre os funcionários, dois são fiscais que atuam in loco no 

garimpo e, por vezes, também garimpam os resíduos, denominados de jaroba, 
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deixado pela garimpagem das equipes. Os demais funcionários são responsáveis 

por atividades administrativas e de zelo pelo patrimônio da cooperativa. 

No garimpo, donos de draga, sejam eles cooperados ou sócio-investidores, 

atuam com equipes de cinco a seis homens em cada catra. Um é o gerente, 

responsável por liderar a equipe em caso de ausência do dono de draga e lavar o 

cascalho. Os demais são chamados de “pescoço”. Eventualmente pode-se ver um 

dono de draga acompanhando de perto o trabalho e até mesmo lavando cascalho. 

Cada equipe possui também uma cozinheira, a qual pode atender a mais de uma 

equipe. Outras pessoas que atuam indiretamente, contratados pela Coogan, no 

processo garimpeiro são, entre outros possíveis: um contador, um geólogo e um 

advogado. 

A Coogan possui um Regimento Interno que estabelece limite para um 

garimpeiro poder associar-se. Qual seja: residir a pelo menos cinco anos em 

Andaraí e ser maior de idade. Também dá bastante atenção a questões de cunho 

ambiental, regulando a gestão do lixo e das condições de contribuição na 

garimpagem para a recuperação ambiental, proibindo a poluição de mananciais 

hídricos, estabelecendo a obrigatoriedade do retorno, impondo à instalação de 

fossas e a restrição do desmatamento. O não cumprimento das exigências pode 

acarretar em penalidades como a suspensão do cooperado (COOGAN, 2001). 

A delimitação mais precisa de quem foram os entrevistados será feita na parte 

de procedimentos metodológicos, à título de explicar qual foi a amostragem dos 

sujeitos da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO E PROCEDIMENTOS DA 

PESQUISA 

 

2.1 O CONCEITO DE MODELO EM CIÊNCIAS E A MODELAGEM DESTE 

TRABALHO 

 

A palavra modelo possui grande polissemia. De uma maneira geral, o termo 

está relacionado à representações do real ou a tipos ideais de determinado 

fenômeno ou objeto. Um conceito recorrente de modelo em Ciência traz a asserção 

de que qualquer abstração do mundo natural, com algum poder de prever eventos 

com base em princípios gerais, é passível de ser considerada modelo, assim como 

os dispositivos teóricos ou instrumentais para entender a estrutura, as funções e 

inter-relações em um sistema (PETERSON, 2002). Neste sentido, destaca-se que os 

modelos não correspondem totalmente a realidade que pretende representar – caso 

contrário não seriam modelos, mas a própria realidade.  

Para Raviolo et al. (2011), os modelos cumprem um papel fundamental na 

construção e no avanço do conhecimento científico. Isto porque podem ser 

classificados como modelos desde as teorias básicas da Física e da Química, 

passando pelos formalismos matemáticos e sistemas teóricos das Ciências Sociais, 

até as analogias e metáforas que contribuem para a divulgação científica e para a 

educação em Ciências (DUTRA, 2006). Assim, Raviolo et al. (2011) definem que: 

 

Un modelo científico puede ser considerado como una representación 
provisoria, perfectible e idealizada de una entidad o fenómeno físico. Es una 
representación simplificada de un hecho, objeto, fenómeno, proceso, 
realizada con la finalidad de describir, explicar y predecir. Se trata de una 
construcción humana utilizada para conocer, investigar y comunicar. 

 

Christofoletti (1999), em seu livro-texto didático sobre modelagem de sistemas 

ambientais, apresenta dois conceitos de modelo como sendo os mais adequados no 

contexto dos estudos de sistemas ambientais. Um deles, de Hagget e Chorley, é 

mencionado como sendo o mais adequado, segundo os quais, modelos seriam uma 

estruturação simplificada da realidade que supostamente apresenta, de forma 

generalizada, características ou relações importantes.  
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Logo, os modelos são aproximações altamente subjetivas, por não incluírem 

todas as observações ou medidas associadas, mas são valiosos por obscurecerem 

detalhes acidentais e por permitirem o aparecimento dos aspectos fundamentais da 

realidade. Assim, conforme Dutra (2006), quando se afirma que dado sistema é 

modelo de outro, quer dizer que foram escolhidos determinados aspectos de um 

desses sistemas e procedeu-se a montagem do outro sistema de maneira 

semelhante àquela pela qual descrevemos os aspectos do outro sistema e as 

relações entre eles. 

O outro conceito apresentado por Christofoletti (1999), de Berry, é referido 

como bastante definidor e, de acordo com este, seria uma representação da 

realidade sob uma forma material (representação tangível) ou sob uma forma 

simbólica (representação abstrata). É interessante notar que, mesmo quando se 

trata de uma representação sob uma forma material e tangível, de modo geral, 

modelos podem ser compreendidos como sendo “qualquer representação 

simplificada da realidade” ou de um aspecto do mundo real que surja como de 

interesse do pesquisador, que possibilite reconstruir a realidade, prever um 

comportamento, uma transformação ou uma evolução por meio de abstrações.  

Portanto, o modelo seria um formalismo e/ou um procedimento de 

transposição e elaboração de um esquema representativo de uma determinada 

realidade. Mas, deve-se ressaltar que não é a realidade em si que é representada, 

mas a visão do pesquisador seguindo a maneira como a realidade é percebida e 

compreendida por este.  

Em suma, a modelagem de sistemas ambientais se enquadra inerentemente 

como procedimento teórico com abordagem holística, utilizando-se também de 

elementos reducionistas, sobre o real, envolvendo técnicas qualitativas e/ou 

quantitativas, expressando bases de operacionalização da análise sistêmica, na qual 

há necessidade de se compreender a complexidade desses sistemas, assim como 

as categorias de seus componentes com fluxos de informações em interações 

externas e internas ou não, com variabilidade espaço-temporal ou não 

(CHRISTOFOLETTI, 1999). Assim, convém à modelagem aplicada à análise 

socioambiental a noção de sistema: uma totalidade com diferentes componentes, 

possuindo interrelações estruturais e funcionais discerníveis, passível de assumir 

magnitudes variáveis (CHRISTOFOLETTI, 1999). 
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De maneira mais sintética, concisa e com uma linguagem mais acessível, 

pode-se afirmar, em consonância com o professor Elói Barreto (JESUS, 2010), que 

os modelos, falando-se de Ciência, são os jeitos de se conhecer ou de se abordar 

problemas, bem como as propostas de resolução e de representação dos mesmos, 

jeitos estes que partem de um arcabouço histórico-cultural do conhecimento, 

facilitam e possibilitam o acesso a este e possibilita a sua construção e 

reconstrução.  

Uma diversidade de modelos serão utilizados neste trabalho: a etnoecologia 

abrangente será um deles, cuja tipologia conexiva progressivamente contextualizada 

permitirá uma descrição do garimpo. Para descrição da base conflitiva será lançada 

mão de modelos próprios da Ecologia Política e da História Ambiental. E, por fim, 

através da análise das relações socioambientais, numa perspectiva sobre as 

mudanças do ambiente, integrada a uma discussão sobre recuperação da área 

degradada, pretende-se realizar uma modelagem espacial qualitativa da modificação 

ambiental e da posterior da evolução do ambiente, utilizando imagens de 

sensoriamento remoto e de mapas participativos como instrumentos privilegiados de 

interlocução. Com isso, o trabalho fornecerá um aporte empírico e reflexivo que 

poderá ser utilizado na mediação do conflito socioambiental envolvendo a 

garimpagem e a conservação do meio ambiente na Chapada Diamantina. 

 

2.2 MARCOS CONCEITUAIS 

 

Os marcos conceituais adiante apresentados referem-se à aspectos 

relacionados ao sistema que se pretende analisar, explicitado na introdução, e aos 

principais componentes propostos para a análise, quais sejam: História Ambiental e 

conflito socioambiental, etnoecologia, conservação do meio ambiente, 

garimpo/mineração e recuperação de área degradada. 

A proposta de pesquisa apresentada encontra a História Ambiental como 

disciplina de interesse, a qual compreende o contexto físico e biótico como relevante 

na história, rejeitando a premissa de que a experiência humana se desenvolveu 

numa condição em que seres humanos seriam uma espécie superior. Ou seja, 

concebe-se que os seres humanos são afetados pelo seus ambientes naturais ao 

passo que transformam esses ambientes.  
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Sendo assim, os estudos de História Ambiental se concentram em três eixos 

integrados: 1) a organização e funcionamento da natureza, incluindo-se elementos 

inorgânicos e orgânicos, inclusive o Homo sapiens; 2) o domínio socioeconômico em 

interação com o ambiente, enfocando-se as relações sociais de produção a partir de 

recursos naturais, bem como as relações de poder; 3) percepções, valores éticos, 

leis, mitos e outras estruturas de significação que são parte do diálogo da sociedade 

com a natureza (WORSTER, 1991). O esforço de integração destes elementos 

perpassa todo o presente trabalho. Um esforço mais detido de historiografia 

ambiental recai na abordagem sobre o desenvolvimento de atividades e políticas 

conflitivas, comum a esta disciplina conforme Drummond (1991). 

A Chapada Diamantina, vista pela ótica dos três eixos da História Ambiental, 

resulta, em grande parte, de práticas de grupos sociais diferenciados inseridos no 

mundo material dotado de significados em um contexto de processos identitários e 

de estruturas desiguais de distribuição, acesso, posse e controle de territórios e de 

fontes, fluxos e estoques de recursos materiais. Logo, a questão que se coloca de 

imediato são as desigualdades sociais nas formas e modelos de apropriação 

territorial e no uso dos recursos naturais dos diversos atores envolvidos em um dado 

sistema, relações estas que são a essência dos conflitos socioambientais (COELHO 

et al., 2009).  

Desta forma, converge a abordagem da História Ambiental com a Ecologia 

Política, sendo fulcral considerar que todo projeto social é ao mesmo tempo um 

projeto ecológico e todo projeto ecológico, um projeto social de tal forma que a 

questão ambiental é intrinsecamente conflitiva devido aos diferentes projetos, 

sentidos e fins existentes (ACSELRAD, 2004a). Segundo Platiau et al. (2005), os 

conflitos socioambientais diferem dos demais tipos de conflitos presentes na 

sociedade brasileira por englobarem coletividades em torno de bens difusos, com 

base em uma legislação que, por vezes, ainda é incipiente. Além disso, esse tipo de 

conflito vem crescendo muito em importância e em número nos últimos anos, 

oriundo das disputas entre grupos sociais e dos tipos de relação que eles mantêm 

com seu meio natural (LITTLE, 2001). 

O adjetivo socioambiental impõe-se pela integração na análise ou no discurso 

de dimensões sociais e ambientais. As abordagens socioambientais foram decerto 
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influenciadas pela emergência do paradigma socioambientalista. No Brasil, este 

paradigma, segundo Santilli (2005): 

 

[...] foi construído com base na ideia de que as políticas públicas 
ambientais devem incluir e envolver as comunidades locais, detentoras de 
conhecimentos e de práticas de manejo ambiental. Mais do que isso, 
desenvolveu-se com base na concepção de que em um país pobre e com 
tantas desigualdades sociais, um novo paradigma de desenvolvimento deve 
promover não só a sustentabilidade estritamente ambiental [...] como 
também a sustentabilidade social [...]. Além disso, [...] deve promover e 
valorizar a diversidade cultural e a consolidação do processo democrático 
no país, com ampla participação social na gestão ambiental. 

 

Todos os grupos humanos, independentemente de sua cultura ou localização 

geográfica interagem de alguma forma com o meio ambiente, explorando suas 

potencialidades, acumulando conhecimentos e sentimentos em relação a este. Os 

conhecimentos, estratégias, atitudes e ferramentas que permitem às diversas 

culturas produzir e reproduzir as condições materiais de sua existência social 

através do manejo dos recursos naturais é o que compõe a etnoecologia de um 

povo (TOLEDO, 1992).  

Considera-se neste trabalho que o estudo sobre os saberes e práticas de uma 

população relacionados a ambientes sedimentares e fluviais, à grosso modo, pode 

ser delimitado como uma etnogeologia. Por sua vez, o referencial teórico 

etnocientífico assumido permite situar a etnogeologia como uma etnoecologia se se 

reconhece a proximidade desta com a etnopedologia, uma vez que ambas enfatizam 

as conexões entre os seres humanos e recursos minerais. Posey (1986) afirmou que 

a etnopedologia era uma possível subsidiária para a etnobiologia. Alves e Marques 

(2005), por sua vez, afirmaram que a etnopedologia era um dos possíveis focos da 

abordagem etnoecológica. 

O estudo etnoecológico é uma ferramenta para gerar mediações com as 

comunidades locais, valorizar o patrimônio imaterial relacionado a elas e ao meio 

ambiente transformado por elas, bem como para ampliar a importância do 

componente sociocultural e étnico nas estratégias de conservação – fatores estes 

que tendem a alterar favoravelmente a correlação de forças políticas para as 

comunidades e o desenvolvimento locais (LITTLE, 2002). 

De acordo com Diegues (2004) a política de proteção ambiental que se 

defronta com estas comunidades através da criação de espaços territoriais, originou-
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se nos Estados Unidos da América arraigada com a concepção de que existiriam 

“pedaços do mundo natural em seu estado primitivo, anterior à intervenção humana” 

(DIEGUES, 2004) e que, portanto, a melhor forma de proteger a natureza seria 

impedir o uso econômico direto e mesmo remover populações inseridas nos 

ambientes a serem preservados.  

Logo, esta perspectiva se confronta com a existência de povos e 

comunidades que se reproduzem material e culturalmente do manejo dos recursos 

naturais da região onde habitam, à exemplo dos garimpeiros da Chapada 

Diamantina. Este ideário é o que Diegues (2004) chama de “mito moderno da 

natureza intocada”, ante o qual subsiste a perspectiva preservacionista da relação 

com o meio ambiente, a qual tem sido implementada por uma via marcantemente 

tecnicista.  

Contudo, de acordo com Guha (2000), esta perspectiva de proteção da 

natureza corresponde ao pensamento de quem tem assegurado a satisfação das 

necessidades materiais e imateriais sem contato direto com a fonte dos recursos 

naturais e impõe sacrifícios a quem vive em dependência direta do meio ambiente. 

Ou seja, é uma visão do mundo natural feita por quem não habita o chamado mundo 

natural (ANTUNES, 2002). Tais críticas derivam do fato de a implementação política 

do preservacionismo usualmente ser acompanhada pela expropriação territorial de 

povos e comunidades tradicionais, a exemplo de etnias indígenas, remanescentes 

de quilombos, pescadores artesanais, agricultores familiares e garimpeiros. 

Outra limitação da perspectiva preservacionista consiste no não 

reconhecimento de que o trabalho socialmente produzido na Terra tem influência 

sobre todos os ecossistemas e biomas, podendo a biodiversidade, em diversas 

escalas, ser compreendida também como sociobiodiversidade. É desta noção que 

emerge o paradigma conservacionista6, a qual admite a possibilidade da convivência 

sustentável do ser humano com o meio ambiente. Além disso, a proposição 

preservacionista baseada no mito da natureza intocada se confronta com outros 

                                                 

6
 Observa-se que a dicotomia “conservação x preservação” não é clara na literatura sobre meio ambiente 

como, por exemplo, na Ciência Ecologia, muito menos na linguagem popular que trata da questão ambiental, 
de modo que é comum conservação ser utilizado com o sentido de preservação atribuído por Diegues (2004). 
Sendo assim, considera-se mais adequado neste estudo reivindicar o paradigma “socioambientalista” em 
substituição à denominação “conservacionista”. 
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mitos e simbologias que povos tradicionais têm em relação ao considerado mundo 

natural, os quais têm uma relação de interdependência cotidiana (DIEGUES, 2004). 

Há, portanto, uma inevitabilidade da analise histórico-social sob os conflitos 

ambientais levando-se em consideração tanto o mundo material como o simbólico 

dos sujeitos envolvidos. Acselrad (2004b) diz que:  

 

“Os conflitos ambientais deveriam ser analisados, portanto, 
simultaneamente nos espaços de apropriação material e simbólica dos 
recursos do território.” 

 

Esta perspectiva politiza e, ao mesmo tempo, humaniza o debate da 

conservação ambiental uma vez que serve como contraponto às ações perpetradas 

em nome da sustentabilidade ambiental, incorridas em agressões à memória, a 

identidade cultural e a perspectiva futura de inúmeros povos tradicionais (GUHA 

2000). Os quais, apesar de não possuírem títulos da posse de terra e dos 

respectivos recursos naturais, possuíam, de acordo com Gallois (2004), uma 

apropriação territorial e uma territorialidade limitada cristalizadas por um longo 

processo de gestão do coletivo, a qual imprimia ao espaço ocupado uma lógica 

territorial própria da organização de sua sociedade. Nesta perspectiva Gallois (2004) 

ressalta a necessidade de: 

 

”(...) uma avaliação cuidadosa das intricadas relações entre ‘terras 
ocupadas em caráter permanente’, terras utilizadas para atividades 
produtivas’, terras imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários ao seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e 
cultural”. 

 

Insere-se no debate a questão da territorialidade, definida por Little (2004) 

como “o esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar, controlar e se 

identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, convertendo-a 

assim em seu ‘território’ ou ‘homeland”. O que inclui regimes de propriedade 

específicos, vínculos afetivos e os modos de produção e reprodução sociocultural. 

Assim, se expressa a noção de “lugar” indo além da noção de espaço, ao incluir, 

neste, valores diferenciados que os grupos sociais atribuem aos diferentes aspectos 

de seu ambiente em função direta do sistema de conhecimentos, suas respectivas 

tecnologias e da apropriação dos recursos naturais. Daí se estabelece o que 
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Haesbaert (1999) chama de identidade socioterritorial a partir do que pode se 

defrontar diferentes territorialidades – como a ambientalista e a garimpeira. 

No entanto, se é condição fundamental de toda espécie transformar a 

natureza e a espécie humana apresenta proporções de uma força geológica 

(PELLOGIA; OLIVEIRA, 2003), para a mediação de conflitos socioambientais, 

coloca-se a necessidade de discutir a minimização de impactos das atividades 

humanas e a recuperação de áreas degradadas após o uso. Área degradada é 

definida como aquela que sofreu dano ambiental com consequente perda ou 

redução de algumas de suas propriedades estruturais ou de seus serviços 

ambientais, tais como a qualidade ou capacidade produtiva dos recursos naturais 

(BRASIL, 1989).  

Deve-se destacar que a Chapada Diamantina, no trecho protegido pelo 

PNCD, tem capacidade produtiva já completa e historicamente reduzida, pois foi 

modificada quase totalmente pela mineração – garimpo de diamantes. A atual 

situação apresenta poucas atividades econômicas possíveis além da garimpagem e 

do turismo, por falta, em especial, de solo adequado à agricultura uma vez que os 

solos predominantes são rochosos, arenosos ou ácidos.  

E um aspecto fundamental a ser protegido é a geração de água para trechos 

do Paraguaçu e do São Francisco – sendo que na presente pesquisa, trabalhou-se 

somente na Bacia do Alto Paraguaçu –, mas aqui deve-se destacar, como aponta 

Nolasco (2002), que os garimpeiros e seus descendentes são os melhores aliados 

nesta tarefa pois podem recuperar parcialmente as áreas desmontadas porque 

sabem fazê-lo e tem tecnologia para isso, o que pode ampliar a retenção de água 

subterrânea na região, recuperando parcialmente um dos serviços ecossistêmicos 

mais preciosos que a Chapada Diamantina fornece para a Bahia. 

A recuperação de áreas degradadas se propõe a finalidade de recuperar a 

integridade física, química e biológica de uma dada área (estrutura), bem como 

permitir a sustentabilidade de sua capacidade produtiva e a manutenção dos 

serviços ambientais (função); (JORDAN et al., 1990). A avaliação da recuperação de 

áreas degradadas visa, portanto, verificar o progresso da recomposição dos 

ecossistemas impactados, tanto do ponto de vista da estrutura quanto das suas 

funções. 
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Segundo Costa (2007), o trabalho de recuperação de ecossistemas 

degradados se caracterizava como um esforço visando principalmente a melhoria 

visual da área, limitando-se normalmente ao plantio de mudas. Atualmente, no 

entanto, desenvolve-se uma concepção que relaciona a restauração vegetacional à 

reestruturação ecológica. Assume-se, no contexto deste trabalho, um esforço de 

aproximação com os conhecimentos e práticas locais para gerar indicações acerca 

dos impactos ambientais do garimpo, assim como dos caminhos possíveis e da 

viabilidade da existência da recuperação de uma área degradada por garimpo de 

draga atual.  

 

2.3 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

A abordagem do presente trabalho é eminentemente qualitativa. Conforme 

Minayo et al. (2007), a pesquisa qualitativa é analítica / descritiva e possibilita 

investigar a realidade em níveis que não podem ser quantificados, tornando possível 

perceber em profundidade particularidades sociais próprias de cada momento 

histórico, do lugar e da organização econômica e, sobretudo, realçando as 

subjetividades, a mudança e as complexidades. Além disso, a pesquisa qualitativa 

valoriza a intencionalidade, reconhecendo a irredutibilidade entre conhecimento e 

participação no mundo (LAPERRIÈRE, 2008).  

Foi enfatizada, neste contexto, a perspectiva êmica, ou seja, a descrição dos 

fenômenos analisado em termos significativos dos sujeitos dentro da cultura local, 

em interface com a perspectiva ética que é a do pesquisador, utilizando-se de outros 

arcabouços teórico-conceituais e de dados da realidade (HARRIS, 1976). A 

aproximação com o conteúdo êmico foi feito através de entrevistas abertas e semi-

estruturadas (BONI; QUARESMA, 2005), turnês guiadas, oficinas de mapas mentais 

e observações.  

O estudo do conflito socioambiental envolvendo o garimpo em Andaraí e a 

investigação da visão dos garimpeiros sobre isto, bem como sobre as exigências 

legais e o processo de recuperação de área degradada pelo garimpo demandou 

uma pesquisa com os sujeitos sociais, onde se incluiu a pesquisa etnoecológica com 

abordagem integrada das perspectivas ética e êmica 
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Para as coletas de dados envolvendo diretamente seres humanos, buscou-se, 

conforme exigências da Resolução 196 de 1996 do Conselho Nacional de Saúde, 

aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE; APÊNDICE A) 

junto aos sujeitos sociais participantes. Neste mesmo sentido, o projeto de pesquisa 

foi submetido à avaliação do CEP-UEFS, tendo sido aprovado no dia 2 de outubro 

de 2012 (ANEXO A). Tratando-se de um estudo de conflito, opta-se por garantir a 

total confidencialidade dos sujeitos da pesquisa neste estudo de modo que os 

participantes, quando tiverem as falas e informações mencionadas no decorrer do 

texto, serão denominados com pseudônimos. 

 

2.3.1 Procedimentos da Pesquisa 

 

Tendo em vista alcançar os objetivos específicos de descrever, com bases 

etnoecológicas, o processo de trabalho no garimpo de dragas na Chapada 

Diamantina e de analisar, numa perspectiva histórica enfatizando-se a visão da 

comunidade garimpeira, o conflito socioambiental envolvendo a garimpagem com 

draga na Chapada Diamantina, foram feitos trabalhos de campo para realização de 

entrevistas abertas e semi-estruturadas com os sujeitos da pesquisa, turnês guiadas 

e observações diretas do garimpo, do cotidiano de trabalho e de organização dos 

garimpeiros, bem como para vivenciar a realidade das cidades garimpeiras 

selecionadas e de eventos associados ao objeto de estudo conforme quadro 01:  
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Quadro 01 – Relação de períodos, locais e ações dos trabalhos de campo. 

PERÍODO CIDADE AÇÕES 

02-07/08/2012 Andaraí Entrevistas, Observações, Turnê guiada 

24-27/11/2012 Andaraí Observações, Turnê Guiada 

06-12/12/2012 Lençóis, Palmeiras Entrevistas, Observação da reunião do Conparna 

19-22/01/2013 Igatu Observação da Festa de São Sebastião 

23-26/01/2013 Lençóis Observação da Festa de Sr. dos Passos 

01-04/02/2013 Lençóis 
Observação da Festa de Sr. dos Passos, 

Entrevistas 

01-07/05/2013 
Lençóis, Palmeiras, 

Andaraí 
Entrevistas, Observações, Turnê guiada 

11-16/06/2013 Andaraí Entrevistas, Observações 

18/07/2013 Salvador Observação do Fórum Kimberley 

26/07-
01/08/2013 

Andaraí Entrevistas, Observações 

07-13/12/2013 Andaraí Entrevistas, Observações, Mapa Mental 

 

Entrevistas abertas e semi-estruturadas foram realizadas buscando-se fazer 

um levantamento sobre os conhecimentos, técnicas, emoções e crenças dos 

garimpeiros sobre o garimpo, recuperação da área degradada e conflito 

socioambiental (APÊNDICE B). Com outros sujeitos sociais envolvidos com as 

relações socioambientais associadas ao garimpo de draga na Chapada Diamantina, 

à exemplo de funcionários de órgãos ambientais e de mineração do Estado, 

realizaram-se entrevistas abertas e semi-estruturadas no intuito de obter dados 

sobre a história e o conflito ambiental do garimpo de draga.  

A condução das entrevistas não foi uniforme, à depender do sujeito da 

pesquisa, um tema foi mais discorrido do que outro, sendo que determinados temas 

até mesmo sequer foram tocados com alguns entrevistados. Inclusive, 

eventualmente, incorporando a perspectiva histórica do conflito e das 

transformações ambientais, as entrevistas tiveram aproximações com a história oral 

temática (MEIHY; HOLANDA, 2007). Ademais, ocorreram oportunidades em que 

participaram até três sujeitos da pesquisa em entrevistas abertas e algumas 

entrevistas semi-estruturadas ocorreram em dupla. Alguns sujeitos da pesquisa 
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contribuíram na pesquisa através de mais de um instrumento e um mesmo 

instrumento foi, algumas vezes, aplicado mais de uma vez com um mesmo sujeito 

da pesquisa quando isso se mostrou necessário e oportuno. 

A amostragem para as entrevistas com os garimpeiros foi sobre o universo 

dos residentes nas cidades de Lençóis e Andaraí, seguindo a seleção por bola de 

neve (BAILEY, 1987) a partir da indicação de informantes-chave (ALBUQUERQUE 

et al., 2008), os quais também contribuíram de maneira fundamental para a coleta 

de dados através de entrevistas e facilitação para o rapport que permitiu maior 

confiabilidade nos dados. Informante-chave também indicou os entrevistados 

integrantes de órgãos ambientais e minerais. Dado o fato de haver grande 

diversidade entre os sujeitos da pesquisa, atores com participação diversa na 

sociedade garimpeira foram entrevistados o que permitiu amplitude satisfatória na 

abrangência das informações adquiridas com as entrevistas. 

Totalizaram-se vinte e quatro entrevistas abertas e 14 entrevistas semi-

estruturadas. Participaram da pesquisa, ao todo, 46 sujeitos (Quadro 02): 

 

Quadro 02 – Quantidade de sujeitos da pesquisa entrevistados, discriminados por cidade e categoria 
de inserção nas relações sociais pesquisadas. 

ANDARAÍ QNT. LENÇÓIS QNT. 

Ex-dono de draga 1 Ex-dono de draga 5 

Dono de draga 6 Ex-gerente 2 

Gerente 4 Ex-pescoço 3 

Pescoço 3 Ex-garimpeiro de serra 2 

Cozinheira 1 Comerciante ou comerciário 2 

Fiscal 2 Total em Lençóis 14 

Auxiliar da Cooperativa 1 OUTROS QNT. 

Filho de garimpeiro 1 Lapidador 2 

Trabalhador agrícola 1 Orgãos Ambientais 4 

Funcionários da Prefeitura 2 Orgão Minerais 3 

Total em Andaraí 22 Universidade 1 
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No sentido de garantir a confidencialidade dos sujeitos da pesquisa, a 

categoria “fiscal”, será apresentada integrada com as categorias “gerente” e 

“pescoço” em uma categoria ampla de “garimpeiros” quando o texto mencionar falas 

dos mesmos no decorrer dos resultados, uma vez que existem apenas dois fiscais e 

os dois participaram da pesquisa. Decidiu-se por incluir apenas estas três categorias 

na mais ampla de “garimpeiros” apenas para fins pragmáticos. Essa discriminação 

buscou evitar ao máximo a perda de coerência textual, separando “fiscais”, 

“gerentes” e “pescoços” dos demais que não necessariamente executam o trabalho 

braçal da lavra na catra. Assim, “Donos de draga” e a “cozinheira” não foram 

inclusos na categoria “garimpeiro” apesar de fazerem parte da comunidade, pois não 

se mostrou necessário para manter a confidencialidade. 

Vale ressaltar que as ocupações descritas não são estanques ao longo da 

vida dos sujeitos da pesquisa. Desta maneira, algumas pessoas relacionadas como 

donos de draga, já foram gerentes, fiscais, “pescoço” ou mesmo garimpeiros de 

serra. Até mesmo um dos secretários da prefeitura já foi de “pescoço” a dono de 

draga. Da mesma forma, os garimpeiros de serra transitaram ou até trabalharam no 

garimpo de draga. Foi escolhido caracterizar os sujeitos da pesquisa de acordo com 

a ênfase dada pelos mesmos quando falaram de suas ocupações em termos de 

trabalho no momento da entrevista. 

Além de uma diversidade de sujeitos, considerando a inserção deles em 

termos práticos mais relacionados ao trabalho de cada um, a pesquisa contemplou 

também uma pequena amplitude de sujeitos no que diz respeito aos critérios de 

gênero e geração nas cidades de Andaraí e Lençóis. Assim, dentre os entrevistados, 

trabalhou-se com quatro mulheres (duas em Andaraí e duas em Lençóis), três 

anciões (um em Andaraí e dois em Lençóis) e um jovem andaraiense.  

Outra característica importante que distingue a posição social dos 

entrevistados é a de liderança. Neste caso, contaram-se oito participantes com este 

perfil (três em Andaraí e cinco em Lençóis). A inferência da condição de liderança foi 

de acordo com o sujeito da pesquisa estar ocupando ou ter ocupado função política 

ou diretiva em organizações ou instituições da sociedade ou mesmo por ter se auto- 

reconhecido ou ser reconhecido por outrem como tal. 

Com garimpeiros considerados especialistas, mais precisamente com três 

deles, realizaram-se diversas turnês guiadas dentro do garimpo com o objetivo de 
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conhecer toda a área do mesmo, assim como a área de entorno. Logo, as turnês 

guiadas serviram para realizar observações diretas dos elementos físicos e 

humanos que compõem o contexto do Garimpo Santa Rita. Assim, o garimpo foi 

percorrido de norte à sul, de leste à oeste, transitou-se pelas margens do garimpo, 

em lagoas próximas, em áreas de pasto e matas adjacentes e no curso do Rio 

Paraguaçu.  

As observações diretas também foram feitas sobre o trabalho da garimpagem 

de abertura das catras e dentro delas na procura ativa por diamantes, sobre o 

cotidiano garimpeiro dentro do Garimpo Santa Rita e da participação garimpeira, 

direta ou indireta, em importantes festas populares da Chapada Diamantina e 

eventos relacionados à mineração ou meio ambiente (Quadro 1). 

No “dia da avaliação”, evento semanal fundamental, na dinâmica dos 

garimpeiros da Coogan, incidiu-se duas observações. O “dia da avaliação” é o dia 

reservado para todos os garimpeiros avaliarem junto à direção da cooperativa o 

valor dos diamantes encontrados nos garimpos sob a responsabilidade da Coogan, 

assim como para a cooperativa tomar ciência da produção e estimar o valor do 

royalty, para em seguida os garimpeiros poderem negociar as gemas com potenciais 

compradores. 

Participou-se de duas festas tradicionais da região. Na cidade de Lençóis, foi 

vista a Festa de Senhor dos Passos, padroeiro dos garimpeiros, entre os dias 23 a 

26 de janeiro e entre 31 de janeiro e 02 de fevereiro de 2013, sendo que a festa 

ocorreu durante todo este período (23/01/2013-02/02/2013) com missas temáticas 

diárias e uma parte profana. No distrito andaraiense de Igatu foi acompanhada a 

Festa de São Sebastião, padroeiro da localidade, entre os dias 19 a 21 de janeiro de 

2013, a qual também possui uma parte profana além da religiosa. 

No dia 11 de dezembro de 2012, participou-se da reunião do Conselho do 

Parque Nacional da Chapada Diamantina (Conparna) que reúne representantes de 

instituições do Estado, incluindo órgãos ambientais, e da sociedade civil para 

discutir, em caráter consultivo, questões envolvendo o PNCD. A referida reunião 

ocorreu no Tejuco, povoado localizado na zona rural do município de Palmeiras e 

contou com a participação também de um representante da Coogan. Na pauta da 

reunião constou temas socioambientais de interesse para o objeto do estudo, tais 
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como a questão fundiária do Parque e a demanda de financiamento para projetos 

ambientais. 

No dia 18 de julho de 2013 foi a vez de ocorrer uma participação no Fórum 

Brasileiro do Processo de Kimberley e Pedras Coradas, promovido no Museu 

Geológico da Bahia em Salvador. O Fórum foi organizado objetivando trocar 

informações e conhecimentos entre diferentes agentes de mineração e instituições 

atuantes no Estado, incluindo a Coogan que estava presente com representantes. 

Tal como na reunião do Conparna, este evento também tratou de temas de interesse 

ao objeto de estudo. Por exemplo, o controle da produção e comercialização de 

diamantes, as necessidades e possibilidades para potencializar a geração de renda 

dessa atividade econômica e a atuação de uma empresa transnacional, a Lipari, no 

desenvolvimento e exploração de uma mina de diamantes, localizada na cidade de 

Nordestina na Bahia. 

Com a intenção de reconhecer a percepção espacial dos sujeitos da pesquisa 

sobre as transformações ambientais promovidas pelo garimpo, desenvolveram-se 

oficinas de mapas participativos do passado, presente e futuro (VERDEJO, 2006) da 

área do Garimpo Santa Rita. Duas das oficinas oportunizaram gerar discussões 

entre os participantes aproximando-se do método de um grupo focal (SERVO, 

2001).  

Em uma destas, realizada no dia 10 de dezembro de 2013, com uma equipe 

inteira7 de garimpeiros, foi confeccionado um mapa do presente. Na outra, no dia 11 

de dezembro de 2013, com duas equipes simultaneamente, foi confeccionado o 

mapa do futuro. Outros dois mapas, neste mesmo dia, foram confeccionados por 

cozinheiras, sendo um do passado e um do futuro. Por fim, com um dono de draga, 

considerado liderança e especialista, foram confeccionados mais dois, ambos 

abordando a situação presente, aproveitando também para aprofundar a discussão 

das informações dos mapas anteriormente confeccionados (Fig. 11). 

 

 

 

  

                                                 

7
 Considera-se uma equipe inteira, para efeitos deste trabalho, um grupo de “pescoço” mais o 
respectivo “gerente” da equipe. 
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Fig. 11 – Fotografias das oficinas de mapas mentais realizadas no Garimpo Santa Rita. 

 

Fonte: registradas pelo autor. 

 

O estudo do conflito socioambiental na perspectiva histórica utilizou como 

fonte de dados o levantamento de fontes secundárias, de documentos, notícias e de 

imagens históricas. Adquiriu-se 94 documentos coletados no acervo da Coogan em 

Andaraí, junto à um garimpeiro ancião e ex-liderança de Lençóis, em bases do 

DNPM e do Ibama disponíveis na internet e em amostras de conveniência através 

de pesquisas também na internet; de 24 fotografias antigas coletadas no acervo de 

outro garimpeiro ancião de Lençóis e na rodoviária de Lençóis; duas fotografias 

aéreas coletadas no site da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), uma 

carta metalogenética do DNPM e três imagens de satélite coletadas no Google Earth 

e Bing Maps.  

Para compor a descrição das transformações ambientais na área do garimpo 

Santa Rita e adjacências, foram analisada, em série histórica integrada com os 

mapas mentais, as três imagens de sensoriamento remoto orbital (imagem de 

satélite) coloridas no espectro do visível e a monocromática em tons de cinza de 

sensoriamento sub-orbital (fotografia aérea). 

A análise das fotografias serviu para reconhecer o modo de garimpagem com 

draga nas décadas passadas para efeitos comparativos com as falas dos sujeitos da 

pesquisa.  

A análise das entrevistas deu-se através da total digitação das anotações, 

parcial transcrição, seguido de leitura e identificação em tabela de elementos de 

interesse para responder às questões subjacentes aos objetivos específicos da 
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pesquisa. Da mesma forma, procedeu-se com a análise dos documentos, o qual 

precedeu digitações e centrou-se desde o início na leitura e tabulações. 

A etnoecologia se constituiu como o método de análise das relações 

socioambientais existentes no trabalho de garimpagem dentro do garimpo Santa 

Rita. Na abordagem, denominada de etnoecologia abrangente desenvolvida por 

Marques (2001), considera-se nas interações dos seres humanos com o meio 

ambiente a existência da dimensão emotiva (Pathos), da dimensão cognitiva – que 

envolve os conhecimentos (Korpus) e as crenças e valores (Kosmos) – e da 

dimensão etológica, relacionada aos comportamentos (Praxis). Inscrevem-se nestas 

dimensões cinco conexões básicas que a espécie humana mantém com a natureza: 

ser humano/mineral, ser humano/vegetal, ser humano/animal, ser humano/ser 

humano e ser humano/sobrenatural (MARQUES, 2001). 

A descrição dos processos garimpeiros no garimpo de draga foi feito a partir 

da dimensão etológica, relacionando-se principalmente com a dimensão cognitiva, 

mas também identificando nexos com as outras dimensões. Desta descrição, gerou-

se um diagrama de fluxo da garimpagem para, a partir deste, elaborar o modelo da 

tipologia conexiva progressivamente contextualizada das relações socioambientais 

do garimpo de draga na Chapada Diamantina, seguindo metodologia adaptada de 

Marques e Guerreiro (2007).  

Como suporte a análise histórica, foram elaboradas Linhas do Tempo. A 

análise dos conflitos na perspectiva da Ecologia Política não ficou restrita às 

modificações ambientais e tentou responder a perguntas como: quem são os 

sujeitos envolvidos? Quando emergiu e como se desenvolve a interação entre os 

sujeitos em conflitualidade? Em que espaços o conflito se desenvolve? Por quais 

razões existe o conflito? Quais são os interesses e intencionalidades? E quais são 

os impactos socioambientais do conflito? (LITTLE, 2006).  

No que diz respeito mais detidamente à identificação dos sujeitos e 

interesses, buscou-se representar através de um modelo hierárquico dos interesses, 

onde cada interesse em contradição ou sobreposição foi posicionado no mesmo 

nível. Para elaboração do esquema final, seguiram-se os seguintes passos 

metodológicos com reavaliação contínua dos grupos de sujeitos e categorias de 

interesses inferidos:  
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1 Leitura dos dados e identificação preliminar dos sujeitos e interesses;  

2 Aproximação dos sujeitos e interesses por avaliação quali-quantitativa da 

repetição de interesses; 

3 Interpretação para organização das hierarquias de subordinação de 

interesses; 

4 Reorganização visual do modelo hierárquico em diagrama de fluxo em 

direção das relações socioambientais da Chapada Diamantina, tendo-se 

como foco os interesses que envolveram ações ou posicionamentos dos 

sujeitos que interferiram no garimpo de draga. 

 

A partir disto, buscou-se identificar os fatores determinantes no 

desenvolvimento do fenômeno estudado e das mudanças socioambientais 

relacionadas ao garimpo de draga na região. 

Realizou-se ainda um trabalho de integração das informações oriundas das 

entrevistas, documentos e referências secundárias com análises qualitativas das 

fotografias aéreas, das imagens de satélites e da carta metalogenética em série 

histórica, confrontando ainda com informações do Prad, de observações diretas, 

turnês guiadas, registros fotográficos e dos mapas mentais com o intuito de 

descrever a evolução geral da paisagem na área do Garimpo Santa Rita, 

reconhecendo avanços ou recuos da mata e de ocupações antrópicas.  

No final, foram montados quadros comparativos das mudanças 

socioambientais mais amplas na Chapada Diamantina, relacionadas direta ou 

indiretamente ao ciclo econômico do garimpo de diamante com dragas. 
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3 UMA ETNOECOLOGIA DO GARIMPO DE DRAGA NAS LAVRAS 

DIAMANTINAS 

 

 O presente capítulo trata do funcionamento prático do garimpo de draga, 

enfatizando-se as conexões que os garimpeiros estabelecem entre si e entre eles e 

o meio ambiente numa série de eventos transformativos direcionados a 

determinadas finalidades. Subjacente a isso, também será abordada ao longo do 

texto a dimensão cognitiva. 

 Inicia-se o capítulo com o que, no arcabouço teórico de Marques (2001), é 

denominado de conexão pessoa-pessoas. No tópico seguinte, apresentam-se e 

discutem-se as conexões entre os garimpeiros e os recursos naturais, bem como 

entre pessoas-pessoas no contexto de eventos transformativos da garimpagem 

como esforço de uma aproximação com a abordagem tipológica-conexiva 

progressivamente contextualizada (MARQUES; GUERREIRO, 2007). 

 

3.1 DIVISÃO SOCIAL DO TRABALHO NO GARIMPO DE DRAGA ONTEM E HOJE 

 

Os sujeitos da pesquisa apresentaram a organização social do trabalho no 

garimpo de draga como uma relação de associação entre os garimpeiros onde cada 

um deles era livre para continuar na empreitada ou sair quando quisessem. Sobre 

isso nos falou Luís, ex-dono de draga de Lençóis: “todos eram sócios, também eram 

livres”. Os ex-pescoços de Lençóis, Ronaldo e Mário, contaram que a jornada de 

trabalho era dura, iniciando-se às 7h e indo até as 18h ou das 18h até o amanhecer, 

com intervalos para refeições e pausa de descanso. Folgavam normalmente de 

quinze em quinze dias e nos feriados por dois ou três dias. Disseram que no auge 

do garimpo, turmas diferentes alternavam os turnos.  

Os garimpeiros trabalhavam de uma forma geral em equipes cujo número de 

integrantes, de acordo com o informado por sujeitos da pesquisa, variava entre cinco 

e sete garimpeiros, excluindo-se o dono de draga, como bem informou o também ex-

dono de draga de Lençóis, Lopes, sendo que a maioria dos entrevistados mencionou 

que as equipes normalmente eram compostas por sete integrantes.  

A quantidade de trabalhadores variava em função da característica da catra e 

da potência da máquina. À título de exemplos, sobre o primeiro fator de variação a 
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ex-garimpeira de Lençóis, Joana, afirmou: “variava a quantidade de garimpeiros à 

depender do barranco”. E o ancião ex-dono de draga de Andaraí, Walter, afirmou 

sobre o segundo fator: quanto maior a potência da bomba, mais gente pra trabalhar. 

Percebe-se que a quantidade era diretamente dependente do volume de cascalho 

que poderia ser mobilizado. Logicamente, a velocidade com que se pode e/ou deve 

trabalhar é diretamente proporcional à mobilização de cascalho pela draga.  

O “barranco” neste caso remete mais especificamente ao horizonte 

diamantífero do perfil, a porção cascalhosa. Este termo normalmente remete, como 

será visto à toda a parede da cava, constituída principalmente de material estéril. 

A divisão do trabalho nas equipes era hierarquizada com diferentes 

garimpeiros cumprindo funções determinadas. Numa sequência de hierarquia de 

poder, era composta pelo dono de draga, pelo gerente e pelos pescoços. De acordo 

com Lopes: “gerente e dono da draga mandavam”. O dono de draga representava a 

figura patronal e provisional uma vez que, como afirmou Walter: “dono de draga era 

responsável pela máquina, alimentação, ferramentas, provisões, combustível”. 

Assumia, portanto, todo o risco do investimento e garantia a manutenção do 

trabalho. Um dono de draga podia patrocinar quantas equipes de garimpagem fosse 

economicamente capaz. Segundo um lapidário da região “eram poucos donos de 

draga, turma maior era do serviço”.  

Na “turma do serviço”, o gerente, como chamado por todos os garimpeiros, 

era o “chefe, encarregado, do dono de draga”, conforme designação do ex-dono de 

draga de Lençóis, Marcelo. Funcionava, pois, como um interlocutor constante deste 

na área de trabalho, supervisor e coordenador do trabalho de garimpagem nas 

catras quando na ausência do dono de draga. Inclusive, tinha tanta confiança do 

dono de draga que era o responsável usual por lavar o cascalho na cata do 

diamante e também ajudava no trabalho braçal desempenhando atividades comuns 

aos outros garimpeiros. Por isto, Luís o situou como o principal garimpeiro envolvido 

constantemente nos trabalhos braçais. Cada equipe normalmente possuía um 

gerente. Donos de draga com muitas equipes podiam ter um gerente geral por 

garimpo de modo que cada equipe passava a ter um subgerente. 

Alguns dos demais garimpeiros possuíam atividades específicas. O motor de 

sucção tinha um responsável por sua operação. De acordo com Luíz, este era de 

forma mais comumente denominado de bombeiro. No entanto, entre outros, Silva, 
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ex-gerente de Lençóis, mencionou os termos operador do motor ou draguista para 

designar o garimpeiro que operava a máquina. Curioso notar que a diversidade de 

denominações para a função garimpeira é equivalente à diversidade de 

denominações para a draga, que além de draga era chamada de bomba ou 

simplesmente de motor. O ex-gerente de Lençóis, Jorge explica que o bombeiro “era 

o que ficava mais atento, trabalhando coordenado por intermédio de sinais”. Outra 

função com tendência, segundo Luís, a ter constância de um garimpeiro durante 

toda a atividade era a de “mangoteiro”, o qual manipulava o “mangote”, um tubo com 

redução de onde jorrava água sob pressão para auxiliar na desagregação do 

cascalho. 

A função de “pieiro”, por sua vez, podia ser constante para um garimpeiro, 

mas normalmente alternava. Este postava na “pia”, área onde a entrada do tubo de 

sucção conectado ao motor era posicionada para coletar o cascalho. O tubo, 

denominado de “chupão”, possuía uma válvula para controlar a quantidade de 

material a ser sugado pela máquina. Então, o pieiro era responsável por controlar 

esta válvula e posicionar o “chupão”.  

Os demais garimpeiros variavam em função e número, de um a três. 

Trabalhavam “cortando o material”, conforme Marcelo, ex-dono de draga, com 

garfos, pás e enxadas, quebrando os aglomerados com cascalho, separando-os e 

removendo os clastos maiores para evitar entupir o “chupão” ou a bomba. Nas 

palavras de Lopes, trabalhavam “catando coisas para jogar para os lado”. Por fim, 

havia o cozinheiro ou cozinheira que não trabalhava diretamente na catra, mas tinha 

função essencial, tanto que normalmente é reconhecido como membro do grupo 

garimpeiro. Eventualmente também tinham um ajudante de cozinha. Cada 

garimpeiro podia trabalhar para mais de uma equipe e, mesmo, para mais de um 

dono de draga.  

Sobre a divisão dos recursos, o ex-dono de draga de Lençóis, Marcelo, incluiu 

a alimentação como um ganho “livre” dos garimpeiros. Este ganho era o único fixo, o 

ganho monetário era dependente do encontro ou não do diamante e dava-se em 

porcentagem variável. O ex-gerente de Lençóis, Silva, informou que “quanto mais 

caro o garimpo, menor podia ser o percentual”. O custo relacionava-se desde o 

transporte, os subsídios para os trabalhadores até o custo operacional específico 

para abertura e mobilização mecanizada da jazida, alvo do garimpo. Então, de 
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acordo com Walter, o percentual era combinado. Luís pontuou que embora o 

percentual para os garimpeiros pudesse ser considerado pequeno, “pela quantidade 

de diamante que se pegava, essa pequena percentagem se tornava um montante 

enorme dentro de oito ou quinze dias”. 

Mencionou-se que o gerente, desta forma, ganhava entre 3% a 7%, sendo o 

garimpeiro que normalmente mais ganhava entre os que executavam trabalho 

braçal. O draguista também ganhava nesta faixa de percentual, podendo igualmente 

ao gerente ganhar até 7%. A cozinheira ganhava 4% ou mais por equipe. Quando 

trabalhava em garimpos grandes para mais de uma equipe, tendia a ganhar 1% da 

produção geral. Jorge acrescentou ainda que, nestes casos, os garimpos grandes 

tinham mecânicos e tratoristas fixos que ganhavam a mesma porcentagem das 

cozinheiras, além de, assim como elas, poder receber 500 dólares regulares 

independentemente da produção. Os demais garimpeiros ganhavam entre 2,5% e 

3%.  

O dono da terra era mais uma pessoa a receber em percentual. Neste caso, 

denominava-se o percentual de “quinto”, muito embora o valor não fosse de um 

quinto ou 20%, mas inicialmente de 10%. No entanto, de acordo com Lopez esse 

valor tendeu a uma redução generalizada para 5% no sentido de evitar roubos entre 

as partes porque 10% era frequentemente considerado um valor demasiadamente 

alto e injusto pelos garimpeiros. Vale ressaltar que todos esses valores eram sobre o 

montante financeiro bruto obtido pela venda dos diamantes obtidos pelas equipes.  

O dono de draga ficava com o saldo líquido restante após o pagamento do 

custeio do garimpo e o rateio com todos conforme descrito aqui. Um ex-pescoço de 

Lençóis afirmou que sempre “ganhou na forma de percentagem”. Contudo, como 

houve estranhamento com o garimpo de draga em seu início, alguns garimpeiros 

queriam ganhar na forma de diária segundo contaram os garimpeiros de Andaraí, 

Ronaldo e Mário. Apesar de uma provável inicial desconfiança, os ex-pescoços de 

Lençóis comentaram que “[...] não tinha garantia de que realmente era 3%. 

Confiança podia ter ou não, era a mesma coisa”. Entende-se desta afirmação que, 

na verdade, a confiança era derivada em grande parte do poder do dono de draga e 

dos compradores de estabelecer os valores, a priori, com alto grau de 

indeterminação. 
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Luís forneceu em sua entrevista uma breve descrição da divisão social do 

trabalho e dos recursos que é interessante citar como um exemplo: 

 

Era sete garimpeiros, praticamente todos os sete eram sócios. 
Tinha um que era responsável pelo garimpo todo, esse ganhava a 
percentagem maior, em média de 6 a 7, não tenho certeza, por cento ele 
ganhava. Aí tinha o responsável pela máquina, esse aí era só pra dragar. 
[...] Esse principal era o gerente, o da máquina chamava de bombeiro ou 
draguista, mas certo era bombeiro que ficava manuseando ali a bomba. O 
motor é bomba. Tinha um que ficava na pia, na pia é ali naquele cano que 
desce de sucção. Ficava ali o dia todo também. Então esses três sempre 
não mudava, as vezes até que mudava esse da pia, se é que estava 
cansado ou com as costas doendo, podia chamar um que também se 
adaptava bem naquele serviço e trocava, ia lá para o meio da catra. E os 
outros era tudo com ferramenta, um com mangote, com esse mangote com 
pressão, geralmente esse aí também não mudava não, sempre era o 
mesmo. [...] variava muito os outros, tinha que pegar enxada, tinha que tirar 
pedra com garfo, puxar areia, cascalho pra bomba, os outros tudo fazia. [...] 
Quem ganhava menos, tinha uns quatro que ganhava dois e meio por 
cento. [...] O bombeiro também ganhava mais do que os outros, o bombeiro 
era média de quatro por cento. Então eles todos eram sócios, também eram 
livres. Mas pela quantidade de diamante que se pegava, essa pequena 
percentagem se tornava um montante enorme dentro de oito ou quinze dias. 

 

Em se tratando do garimpo Santa Rita, a organização social do trabalho 

garimpeiro manteve-se semelhante ao que existia nos garimpos de draga anteriores 

da Chapada Diamantina. A existência da cooperativa traz uma mudança inserida no 

quadro da organização política dos garimpeiros e administrativa do garimpo. O 

trabalho ainda trouxe uma conotação, na linguagem cotidiana dos garimpeiros, 

associativa. Os garimpeiros são homens livres e ganham na forma de percentagem.  

Também existe variação no número de garimpeiros por equipe; uma variação 

contida nos limites dos números dos garimpos de draga que antecederam o 

empreendido pela Coogan. Em geral, excluindo-se os donos de draga, as equipes 

ainda possuem sete a cinco garimpeiros. Importante destacar que atualmente, o 

Santa Rita é o único garimpo ativo na Chapada, o que faz com que as variações na 

divisão do trabalho e dos recursos sejam menores.  

Como nos garimpos anteriores ao Santa Rita, tem-se hoje a figura do dono de 

draga como investidor da mineração, incluindo-se aí a responsabilidade de 

mantenedor dos garimpeiros que fazem parte de sua equipe. Sendo assim, arca 

necessariamente com os custos de maquinário, alojamento e alimentação. Do 
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mesmo modo, existe continuidade nas funções dos gerentes, dragueiros, pieiro e 

mangoteiro.  

O gerente continua, desta forma, com a função de coordenação, normalmente 

sendo o responsável por resumir o cascalho e dispõem-se a fazer porventura outras 

atividades comuns aos outros companheiros do trabalho. As outras atividades 

consideradas ainda nos dias atuais especializadas são a do “draguistas” – o uso do 

termo “bombeiro” aparentemente é menos recorrente – e a do “pieiro” operando o 

“chupão”.  

Observaram-se casos em que o gerente exercia uma dessas funções. A 

função do “mangoteiro” embora persistente, parece menos especializada do que se 

inferiu das entrevistas sobre o garimpo de draga das décadas passadas. Os outros 

garimpeiros que trabalham na catra, como no garimpo pretérito, utilizam picaretas, 

alavancas e pás para desagregar o cascalho e remover clastos grandes que 

poderiam entupir o “chupão” ou a draga.  

A cozinheira, quando trabalha em mais de uma equipe, recebe 3% da 

produção. Quando trabalha em apenas uma equipe, recebe o mesmo que os demais 

garimpeiros: entre 4,5% conforme informado pela cooperativa, e 5%, conforme o 

dono de draga Jaime. Nota-se que, para qualquer um dos valores, há uma 

superioridade no percentual comparativamente aos garimpos de draga de antes do 

século XXI, quando os pescoços tinha direito a no máximo 5%, de acordo com as 

entrevistas. O gerente recebe 6%. Acrescenta-se atualmente à divisão do recurso do 

garimpo, um percentual para a cooperativa.  

No final dos acertos de contas, Serra, dono de draga, afirma que cerca de 

30% do líquido da venda dos diamantes são ressarcimentos do dinheiro investido. 

Neste sentido, Serra considera: 

 

O garimpo é caro, para botar uma catra para funcionar, você tem que 
gastar mais de 6 mil e não sabe se vai dar certo, se ganhar 6 mil já fica bom 
porque pelo menos gastou apenas o tempo 

 

Sobre o percentual destinado à cooperativa, um cooperado, Jaime, afirmou 

que era de 10%. Mas a cooperativa reportou que o valor é de 18%. No recurso 

passado para a cooperativa está embutido o valor destinado ao dono da terra. 

Entretanto, este valor que seria, de acordo com Laércio, dono de draga e liderança, 
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regulamentodo por lei no percentual de 1,8% não é repassado porque não se 

conseguiu fazer um acordo com o proprietário da Fazenda Santo Onofre II onde está 

localizado o garimpo Santa Rita. Sobre este impasse, Laércio afirmou: 

 

O fazendeiro não está recebendo pois afirma que só aceitaria caso 
fosse 5%. 10% de nossa produção hoje pro advogado. Pro antigo 
proprietário a gente pagava 5%, a lei diz que é um ponto oito, a gente 
pagava 5% da produção pro outro proprietário. Quando ele chegou não teve 
acordo, nem cinco, nem dez, nem nada. 

 

O corpo administrativo da Coogan formado pelos cooperados, incluindo-se 

presidente, vice, secretários, tesoureiros e conselheiros não são remunerados. 

Eventualmente, contrata também mão de obra especializada, tal como contador e 

geólogo.  

De todo o repasse para a cooperativa, 10% é destinado para pagamento aos 

advogados da Coogan. Um montante que excede o valor que fica no caixa da 

cooperativa, o qual é utilizado em parte para cobrir os custos operacionais da 

mesma. Com a arrecadação dos percentuais pagos pelos cooperados, a Coogan 

paga as contas da sede da cooperativa, manutenção e óleo do trator e remunera 

dois fiscais garimpeiros e cinco funcionários administrativos ou de serviços gerais 

regulares. Todos estes funcionários são pessoas relacionadas ao universo familiar 

ou de trabalho dos garimpeiros.  

A retroescavadeira é alugada de uma empresa, a cooperativa paga o aluguel 

da máquina, o operador – formado pela Coogan – e o óleo.  Este custo é repassado 

proporcionalmente às horas de uso da retroescavadeira para os cooperados 

pagarem à cooperativa. Atualmente, é um objetivo da Coogan adquirir uma 

retroescavadeira para aumentar a margem de lucro dos donos de draga e a 

rentabilidade da própria organização. 

Os cooperados são os que podem ser os donos de draga ou podem “alugar” o 

nome para um sócio-investidor de modo que este entra como dono de draga, 

devendo repassar 4,5% da venda dos diamantes garimpados para o cooperado que 

cedeu o direito de explorar o garimpo administrado pela Coogan. O direito de 

exploração ocorre formalmente através de uma concessão da cooperativa para os 

cooperados. Conta-se atualmente 44 cooperados, todos fundadores. Todo 

cooperado é garimpeiro e eventualmente trabalha no garimpo. Os demais 
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garimpeiros, gerentes, pescoços e cozinheiras são denominados de sócio-

participantes. No total chegaram a atuar no garimpo Santa Rita 36 equipes com uma 

relação em torno de 291 sócio-participantes.  

Importante mencionar que a organização garimpeira da Coogan não é 

marcada apenas pelo cooperativismo, também é perpassado por conflitos internos 

que serão discutidos mais detidamente no capítulo cinco. Uma questão fundamental, 

no que diz respeito aos desafios da cooperativa é a integração da juventude não só 

no trabalho garimpeiro propriamente dito, mas também como lideranças da 

comunidade. Sobre isto, Pedro e Mário falaram que os “jovens não estão dando 

continuidade ao garimpo; às vezes dão, mas não se envolvem com organização”.  

A propósito de minorias no garimpo, a questão de gênero também se ressalta. 

As mulheres exercem historicamente no garimpo de draga apenas a função de 

cozinheiras com uma única exceção, a garimpeira Sidinei, atualmente residente em 

Lençóis que trabalhou inicialmente “lavando jaroba” e foi até dona de draga. Nas 

atividades administrativas da Coogan também existem mulheres. Porém, levando-se 

em consideração que são casos específicos ou isolado no caso de Sidinei, pode-se 

dizer que estas são exceções que comprovam a regra. Qual seja: o garimpo é uma 

atividade majoritariamente masculina. 

A figura 12 apresenta um modelo da divisão do trabalho no garimpo de draga 

que representa esquematicamente o que foi detalhado no presente tópico. As caixas 

com linhas contínuas representam as posições em relação hierárquica indicada 

pelas setas e as caixas pontilhadas representam as funções. 
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Fig. 12 – Modelo geral da divisão do trabalho, funções e renda dos garimpeiros no garimpo de draga. 

 

 

Existe uma peculiaridade na comunidade garimpeira que trabalha com draga 

que merece destaque. Diferentemente da maioria das comunidades com as quais 

são desenvolvidos trabalhos de etnociências, o garimpo de draga, de uma maneira 

geral, é um modo de produção semi-mecanizado com divisão do trabalho 

hierarquizado em classes sociais que atuam de maneira associativa em equipes 

comandadas pelo dono da draga. Pode-se dizer que existe divisão de classe social 

na medida em que uma classe é proprietária dos meios de produção, os donos de 

draga, e a outra, os demais, dispõem apenas de sua força de trabalho (NETTO, 

2010).  

 

3.2 TIPOLOGIA CONEXIVA PROGRESSIVAMENTE CONTEXTUALIZADA DA 

GARIMPAGEM COM DRAGA 

 

O presente item, dividido em quatro tópicos, traz mais detidamente uma 

aproximação descritiva dos saberes e fazeres dos garimpeiros de draga no processo 

de trabalho desde a seleção da área até a venda.  
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O primeiro aborda as etapas iniciais, anteriores ao trabalho de garimpagem 

propriamente dito, englobando a seleção da área, a liberação para uso da terra a ser 

garimpada e as atividades preparatórias para viabilizar e dar suporte a mineração. O 

segundo tópico apresenta a instância focal do garimpo, o que se convencionou 

chamar aqui de garimpagem propriamente dita. Isto é, as atividades transformadoras 

da natureza8, realizadas pelos garimpeiros sobre a mina no esforço de encontrar o 

mineral de interesse. Também pode ser considerada instância focal sob o ponto de 

vista procedimental, porque foi sobre esta etapa que se oportunizam realizar mais 

extensas observações de campo. O terceiro tópico remete a uma atividade fim – a 

venda do diamante – e a uma atividade final – o abandono da área garimpada (Fig. 

13).  

 

Fig. 13 – Diagrama de fluxo representativo dos processos envolvendo diretamente o trabalho do 
garimpo de draga, desde o input, a selação da área, até o output, o abandono da área. 

 

 

No último tópico, à título de síntese conclusiva, buscou-se gerar o modelo 

tipológico-conexivo a partir das descrições e contextualizações discorridas nos 

tópicos anteriores. 

 

 

 

                                                 

8
 Diante da delimitação da instância focal como o momento da mineração in loco ativa do diamante, 

vale ressaltar que o fenômeno da garimpagem, em sentido amplo, inclui as atividades que antecedem 
e que sucedem o momento do extrativismo, iniciando-se com a seleção da área e finalizando com a 
venda e relação final com a área do garimpo (CATHARINO, 1986). 
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3.2.1 Território, Seleção, Liberação e Preparação da Área 

 

Cabe situar neste tópico aspectos mais gerais do envolvimento e iniciação do 

garimpeiro nesta atividade. Acerca do envolvimento, a relação com o território. 

Acerca da iniciação, a forma de aprendizagem para realizar a garimpagem.  

É comum ouvir em conversas informais com nativos desconhecidos pelas 

ruas e trilhas na região das Lavras Diamantinas que descendem de garimpeiros. É 

emblemática a frequência entre os nativos os relatos de avôs que eram garimpeiros. 

Emblemático, porém não surpreendente afinal a região teve sua ocupação, 

desenvolvimento e transformação socioambiental impulsionada e protagonizada 

predominantemente pelo garimpo.  

Logo, entre os garimpeiros de draga isto não é diferente. Muitos foram os 

entrevistados que afirmaram ser de família com envolvimento tradicional com a 

garimpagem, sendo que o envolvimento podia se dar de forma direta ou indireta. Por 

exemplo, na forma de comerciantes, tropeiros, lapidários, capangueiros, donos de 

serra, fornecedores ou meias-praça. Sejam entre os entrevistados que atuam hoje 

no garimpo de Andaraí, seja entre outros entrevistados como ex-garimpeiros e 

comerciantes. Deste modo, a forma de aprendizado é por observação desde a 

infância como afirmou o hoje gerente de draga em Andaraí Ronaldo: “A gente foi 

criado nisso [...] aprendi olhando e testando desde os 14 anos”. 

Contudo, no garimpo de draga observou-se uma peculiaridade que não está 

presente nos relatos ouvidos espontaneamente pelas ruas: não necessariamente 

estas relações históricas das famílias remetem a famílias nativas. Há garimpeiros 

que vieram do mato-grosso, ou de outras estados com garimpos, e se fixaram na 

Chapada Diamantina9. Então, ao mesmo tempo em que muitos garimpeiros 

demonstraram uma forte identidade territorial como o espaço da Chapada 

Diamantina, como poderá ser visto no momento em que será abordada as relações 

conflitivas envolvendo o garimpo, percebe-se uma forte tendência multiterritorial da 

população garimpeira. O que pode ser inferido, por exemplo, na afirmação de Mário: 

“Onde tá dando diamante o garimpeiro vai”. 

                                                 

9
 Diversas famílias se deslocaram anteriormente da Chapada Diamantina para Mato Grosso, São 

Paulo, Paraná, Pará e Amazonas, circulando nos garimpos destes Estados e retornando à Chapada 
Diamantina diante do novo ciclo garimpeiro (NOLASCO, 2002; NOLASCO; DIAS, 2006). 
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A relação de uma população que sobrevive a partir de um determinado 

recurso evidentemente gera um laço de dependência com este recurso. Entretanto, 

se por um lado a relação histórica de dependência com um determinado recurso 

deixa claro um aspecto de tradicionalidade na população, levando-se em conta o 

conceito jurídico (BRASIL, 2007); por outro as características do recurso mineral 

tornam o reconhecimento dos garimpeiros como população tradicional mais confusa 

do que em outras comunidades, povos e populações normalmente consideradas 

tradicionais como os povos indígenas, os remanescentes de quilombos e 

pescadores artesanais que tem normalmente relação de dependência com recursos 

renováveis.  

As características dos recursos minerais de rigidez locacional, distribuição 

desigual e exaustividade são explicadas com clareza por Scliar (1996). Ou seja, o 

minério não ocorre em todo lugar e encontra-se em locais específicos com 

concentrações extremamente desiguais na crosta terrestre ao passo que, sendo 

explorado, tende inexoravelmente a exaustão. Assim dificilmente uma população 

que se reproduz material e culturalmente em função de um minério exaurível ficará 

eternamente em um único território, mas relacionar-se-á a múltiplos territórios 

tendendo potencialmente a se apropriar de uma pluralidade de territórios nos termos 

explicados por Haesbaert (2004). 

A rigidez locacional e a distribuição desigual impõe evidentemente a 

necessidade de os garimpeiros selecionarem as áreas certas para realizar o trabalho 

que possibilite de fato encontrar o diamante. Condicionantes geológicos estão 

relacionados de uma maneira geral ao locus de ocorrência do mineral (SCLIAR, 

1996). Nos casos de minerais com fonte secundária, caso dos diamantes da 

Chapada Diamantina, condicionantes geológicos e ambientais funcionam como 

indicadores para a localização (NOLASCO, 2002). Então, os garimpeiros mobilizam 

conhecimentos para terem sucesso nesta primeira etapa do garimpo, a de 

selecionar a área (Fig. 13).  

Uma forma ágil de reconhecer se uma área é diamantífera é a “informação 

dos antigos”. Ora, uma vez que é um discurso disseminado, inclusive na literatura de 

autores que contribuíram para formular a criação do PNCD (FUNCH, 2002), que 

grande parte da Chapada Diamantina foi “revirada” pelos garimpeiros, é 

extremamente plausível esta fonte de informação. Não à toa, a área do garimpo 
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Santa Rita foi selecionada desta forma. Sobre isto, o cooperado da Coogan, Serra, 

afirmou: 

 

[Presidente da cooperativa] foi informado de que havia diamante 
naquele lugar. Filho de ex-dono da fazenda pegava cascalho no caminhão 
para lavar na beira do rio. 

 

Mas os garimpeiros não são dependentes da “informação dos antigos”. 

Indicadores ambientais são reconhecidos para identificar uma jazida de diamantes 

que demanda a exploração com dragas. A identificação consiste basicamente em 

reconhecer “por onde corre o cascalho” que, na compreensão de Nolasco (2002) 

significa reconhecer as dinâmicas ambientais pretéritas. Os indicadores mais diretos 

são relacionados a conhecimentos populares sobre o ambiente deposicional e 

indiretamente relacionam-se ao curso de rios ou geomorfologia e tipo de vegetação 

quando não necessariamente há um rio permanente. A primeira aproximação tende 

a ser pela observação sobre os indicadores que se convenciona chamar aqui neste 

trabalho de indiretos.  

Os rios da Chapada Diamantina de uma maneira geral são ou foram 

diamantíferos, logo a presença de um com armadilhas de sedimentos torna-se 

imediatamente indicador. Portanto, a sucessão das serras, a presença de vales 

fluviais, mesmo que sem rios perenes ou simplesmente onde hoje há apenas um 

vale sem rio chamado de “baixão”, mas com vegetação típica de ambientes mais 

úmidos constituem-se como um sinal da presença de cascalho na superfície ou no 

subsolo. Neste sentido notou-se que os garimpeiros normalmente tem clareza sobre 

a heterogeneidade de paisagens da Chapada Diamantina, percebendo a diversidade 

de formações florísticas, incluindo a transição entre elas, estabelecendo relações 

com relevo, solo e umidade. Luís explicou o seguinte: 

 

Ia testando [...] o Pantanal diamantífero. [...] É como se fosse um 
pantanal, o mesmo tipo de vegetação, o mesmo relevo e segue o curso do 
rio. Então esse garimpo de draga ocorria mais próximo das margens dele ou 
naquela planície que aparentava mais ser no nível do rio, mas o rio tá 
distante, não há problema. 

 

Interessante notar que, no discurso garimpeiro, explica-se a formação dos 

depósitos sedimentares com diamantes remetendo-se ao fluxo de um rio mesmo 
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que este não mais exista. Na área da jazida, os garimpeiros se orientam por 

conhecimentos relacionados à dinâmica de deposição sedimentar em ambientes 

fluviais10 para localizar os pontos mais propícios, as armadilhas, em um canal fluvial 

para serem explorados. Jaime falou que observa as curvas dos rios. A maioria dos 

garimpeiros chamam as curvas, os meandros, de “ajogos”. E para reconhecer um 

ajogo em ambiente fluvial pretérito, onde não mais corre um fluxo hídrico superficial 

com poder de transportar cascalho, a observação sobre a disposição dos diferentes 

horizontes no sistema estratigráfico sedimentar é fundamental, tal como se infere da 

explicação dada por Ronaldo:  

 

ajogo do rio traz de cima da serra e deposita. Aí a gente vê onde 
tem castelão que é onde a piçarra sobe e o cascalho fica por cima 

 

Esta observação é condicionante para localizar dentro do Santa Rita os 

limites da área com potencial para a exploração garimpeira produtiva conforme 

Mário: 

 

Área onde não cava, tem barranco alto com 3m. Aí o cascalho vai 
diminuindo e a piçarra vai aumentando até formar um paredão onde não dá 
diamante. 

 

O conhecimento sobre o ambiente deposicional de sistemas fluviais mesmo 

que pretéritos permite os garimpeiros apresentarem uma explicação para a 

ocorrência de uma variedade de cores para as argilas e de diferentes consistências 

para o cascalho. No mapa mental do presente feito por Pedro ele explicou bem 

estas questões (Fig. 14). Considerando que no norte situa-se o rio Paraguaçu e que 

os córregos do Mucambo e do Fundão são seus tributários, vindo respectivamente 

de sudeste e sudoeste, tendo ainda o rio Piabas situado a sudoeste de ambos, 

Pedro explica que há, por isto, dois tipos de cascalhos e diferentes tipos de argilas. 

Embora atualmente sejam redes de drenagem intermitente, supõe que já possam ter 

                                                 

10
 Sugere-se com isso que há uma grande aproximação entre o conhecimento garimpeiro e com o 

conhecimento da ciência Geologia, apesar de não ter sido objetivo do presente estudo fazer uma 
cognição comparada dos conhecimentos tradicionais garimpeiros com os conhecimentos científicos, 
à exemplo dos expostos por Suguio e Bigarella (1990) – na verdade, sequer objetivou-se aprofundar 
mais detidamente o estudo sobre os conhecimentos tradicionais garimpeiros. 
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sido rios volumosos, talvez até o curso principal da bacia do Paraguaçu ou do rio 

Piabas abandonado.  

 

Fig. 14 – Desenho dos sistemas fluviais com influência no garimpo Santa Rita a partir de mapa 
mental de um garimpeiro sobre imagem de satélite disponível pelo Google Earth. 

 

 

Estes sistemas de drenagem informados pelo garimpeiro coincidem com o 

mapeamento do CPRM (1990), onde nota-se que os córregos têm origem e passam 

por distintas formações geológicas. Os garimpeiros percebem que no subsolo que 

segue o sentido do córrego do mucambo “o cascalho é duro, tem muita goma e a 

argila é mais vermelha”. No córrego do Fundão, por sua vez, “o cascalho é mole, 

não tem muita goma, quebra fácil e é mais branco”. Além de indicar a presença ou 

não de diamantes, os padrões observados pelos garimpeiros os levam a inferir 

também a riqueza dos depósitos conforme falou Pedro: 



79 

 

    

 

 

Estes tipos de cascalho e argila descendo até o rio, se encontram e 
se misturam pelo garimpo, mas dá pra ver que são diferentes. [...] Quando 
os dois cascalhos se encontram é onde dá mais diamante. [...] Eles podem 
se cruzar ou montar um sobre o outro. 

 

Do ponto de vista mais especificadamente da base conectiva, no momento da 

seleção da área tem-se mais fortemente uma conexão ser humano-mineral do tipo 

mineradora e eventualmente ocorre uma conexão ser humano-vegetal de mesmo 

tipo. A tipologia conexiva é mineradora porque a relação estabelecida com as 

unidades da paisagem é estabelecida com a intenção de identificar locais propícios 

para o exercício da garimpagem. Nas unidades da paisagem, os garimpeiros 

observam o relevo, a geomorfologia, os canais de drenagem atuais ou pretéritos e 

os sistemas deposicionais, portanto há uma conexão ser-humano mineral. Como 

observam também o tipo de vegetação estabelece-se uma conexão ser humano-

vegetal. 

A permissão para garimpar na área sofreu mudanças entre o garimpo 

exercido hoje e o do século passado. Atualmente, com a crescente vigilância 

ambiental sobre a Chapada Diamantina é inconcebível um garimpo de draga 

persistir sem licença do DNPM. No começo do garimpo de draga bastava, em muitos 

casos, a anuência do dono da terra. Segundo Serra, “as pessoas iam chegando e 

botando draga. O governo não tomava conhecimento”. O ex-dono de draga de 

Lençóis, José, afirmou que “pedia permissão para o dono da terra, acertava o quinto 

e botava a draga”. O quinto é como historicamente segundo Salles (1955) 

denomina-se o valor pago ao proprietário da área onde fazem o garimpo. Referia-se 

a exatamente um quinto do valor total obtido na venda do diamante por volta do 

século XIX. Durante o garimpo de draga manteve-se o nome, porém o valor reduziu-

se a 10% e depois a 5%. Desta forma, inferiu-se a ocorrência apenas de conexões 

seres humanos-seres humanos do tipo mineradora, pois objetiva viabilizar o garimpo 

e econômica porque envolve o acerto de uma troca financeira. 

Selecionada e liberada a área, os garimpeiros precisam expor o solo para 

realizar a escavação e posterior coleta do cascalho. Logo, a vegetação é removida 

estabelecendo uma conexão ser humano-vegetal do tipo que se pode chamar 

supressiva. Além disso, ocorria em alguns casos, nos garimpos de draga das 
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décadas de 1980 e 1990, o desvio do curso de rios (NOLASCO, 2002), a qual pode 

ser considerada uma conexão ser humano – mineral intensamente transformadora 

do ambiente sedimentar, tendo em vista que envolvia a mobilização de cargas de 

sedimentos e alteração de canais fluviais.  

Não se designa apenas a conexão como mineradora, embora o objetivo da 

remoção da vegetação seja viabilizar a mineração porque não se faz uso dos 

vegetais removidos durante a mineração. Então, mostra-se apropriado destacar a 

existência de uma conexão do tipo supressiva cuja consequência óbvia é a imediata 

desconexão. Ou seja, é uma conexão que se estabelece tendo como objetivo 

primordial suprimir a si mesma. Não foi investigado se ocorre comercialização da 

madeira extraída. O modo como ocorre o desmate atualmente tem o auxílio de um 

trator e, além disso, conforme José: “Tirava mata na foice e machado. Fazia numa 

área pequena de cada vez. Como não tinha mata alta com madeira larga nas áreas 

que eram exploradas11 dava pra fazer assim”. 

Outra etapa que pode iniciar-se paralelamente à remoção da vegetação é a 

instalação dos “barracos”, quando se organiza a área de repouso e de refeições 

(Fig. 15), onde também se criam animais domésticos como porcos, cães, gatos e 

principalmente galinhas. Constitui-se como um tipo conexivo habitacional e utilitário. 

Os garimpeiros utilizam de produtos extraídos do local. Madeiras servem para ser a 

base dos barracos, bancos, armações de cama – as “camas de vara” – e mesas 

improvisadas; folhas de palmeiras, as “palhas”, servem eventualmente como 

cobertura – eventualmente, porque o mais comum é o uso de lona preta –; argilas 

servem para construir fogões de lenha, fossas secas são cavadas e o solo argiloso 

na área dos barracos é “pisado” – isto é, compactado e aplainado; e a água do rio é 

coletada para beber. Assim, conexões ser humano-vegetal e ser humano-mineral 

são estabelecidas com os recursos naturais in loco.  

 

 

 

                                                 

11
 A afirmação “[...] não tinha mata alta com madeira larga nas áreas que eram exploradas [...] permite 

supor que pelo menos uma boa parte das áreas exploradas pelo garimpo de draga eram ocupadas 
por matas secundárias, indicando a possibilidade de intervenções antrópicas diretas ou indiretas. 
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Fig. 15 – Fotografias dos “barracos”. A – Vista frontal de um barraco fechado que é utilizado como 
dormitório. B – Área externa do barraco. No lado direito da foto, observa-se um pote de barro onde 

coloca-se água para beber e bacias onde lava-se os utensílios domésticos. C; D – Cozinha. 

 

Fonte: registradas pelo autor. 

 

Os demais utensílios domésticos são trazidos do ambiente urbano, panelas e 

talheres de metais, copos e xícaras e canecas de plástico ou vidro, colchões e 

agasalhos entre outros estão entre os objetos de uso recorrente pelos garimpeiros. 

No garimpo Santa Rita, apesar das fossas secas terem sido sistematicamente 

cavadas, segundo o garimpeiro Mário, após a interdição esta prática cessou e os 

garimpeiros passaram a defecar na superfície. Portanto, reduziram-se após a 

interdição as condições de saneamento do garimpo.  

A alimentação é farta, provida de itens comprados na cidade, constituída no 

almoço basicamente por feijão, arroz, macarrão, farinha, verduras, folhas, ovos e 

algum tipo de carne cozido ou assado, feita orgulhosamente na forma de uma 

chamada “comida de garimpeiro”. No café da manhã, muitos não fazem distinção e 

alimentam-se da mesma comida do almoço, outros comem pão com margarina e, 
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eventualmente, com algum outro item proteico. Na janta estas opções se repetem. A 

bebida mais recorrente, podendo ser ingerida praticamente durante todo o dia é o 

café, além, claro da água coletada no rio. O transporte é feito em veículos 

particulares, carros, motos e bicicletas, ou à pé. 

 

3.2.2 A Garimpagem na instância focal 

 

Os processos que ocorrem na instância focal foram os mais observados no 

decorrer da presente pesquisa, envolvem as atividades mais diretamente 

relacionadas à busca ativa pela gema de interesse, o diamante. Começa com a 

abertura das catras, as quais são trabalhadas com os garimpeiros “limpando” e 

“mandando” o cascalho para a corrida – conjunto de processos que convencionou-

se chamar aqui de “envio do cascalho”, de onde se tira o cascalho para “lavagem” 

ou “resumo” tendo em vista a “cata” do diamante – conjunto de processos que 

convencionou-se chamar aqui de “lavagem do cascalho” (Fig. 16). 
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Fig. 16 – Diagrama de fluxo representativo dos processos garimpeiros na instância focal do garimpo 
envolvendo a extração mineral propriamente dita. 

 
 

A exploração mineral é feita através da abertura dessas “catras”, 

denominadas também de “catas”, com utilização de retroescavadeiras, até o nível do 

cascalho diamantífero onde também emerge o lençol freático. As catras nada mais 

são do que cavas com o horizonte que tem alta concentração de material sedimentar 

grosseiro com teor diamantífero exposto. Para abrir as cavas são retiradas capas de 

solo e sedimentos, constituindo-se como material estéril depositado ao lado das 

catras.  
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O descapeamento do solo ainda não trabalhado no garimpo de draga pode se 

dar de duas formas principais: 1) perfuração com draga ou 2) escavação com 

retroescavadeira. Uma terceira possibilidade é a reabertura de uma cava ora aberta 

que não estava sendo garimpada, mas preenchida com rejeito, processo o qual é 

denominado de “derrubada do retorno” (Fig. 17). Para possibilitar o “retorno” são 

abertas pelo menos duas catras, uma para a mobilização do cascalho, outra para 

receber o rejeito e fornecer água para a primeira. 

A perfuração com a draga ocorria nas décadas passadas necessariamente 

em áreas com solo encharcado porque o trabalho desta forma depende de ser em 

meio úmido. Logo, era executado nas margens ou canais dos rios. Eventualmente 

podia ocorrer em terrenos não tão adequados para a utilização da draga nesta etapa 

da garimpagem, porém tornava-se necessária quando os garimpeiros não tinham 

retroescavadeira ou sequer trator à disposição para auxiliar no trabalho. Muitos 

garimpeiros, como Luís, ex-dono de draga de Lençóis, refere-se à escavação com 

draga como o mais comum até a década de 1990.  

A disposição do material estéril nesta época, também de acordo com os 

sujeitos da pesquisa, não tinha preocupação conservacionista alguma. Cuidava-se 

apenas para que ele não “desabasse” sobre a catra aberta, podia-se inclusive jogar 

no leito dos rios.  

O ex-dono de draga de Lençóis, José, explica o que são as dragas na visão 

do garimpeiro: 

 

[Draga] funciona como uma bomba de sucção [...]. [A draga] era 
como se fosse um caminhão estacionado, funcionava com motor de 
caminhão, caixa de marcha, radiador, transmissão, tudo de caminhão. [...] 
Tinha vida útil, mesmo retificando, de 12 a 15 meses no máximo. 

 

No garimpo Santa Rita atualmente não se utiliza desta técnica. Ocorre 

sempre a utilização de retroescavadeira alugada com operadores contratados. Em 

respeito à perspectiva de promover, após o encerramento do garimpo, a 

recuperação da área degradada, incluindo a recomposição dos serviços 

ecossistêmicos do solo, o descapeamento é realizado em pelo menos duas etapas. 

Na primeira, a retroescavadeira remove a capa que contém solo e deposita em 

separado. Na segunda, e sucessivas etapas quando necessárias dependendo da 
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profundidade para o alcance do horizonte cascalhoso, são retiradas as pilhas de 

sedimentos inconsolidados e dispostos em lugar ao lado ou defronte à pilha 

contendo matéria orgânica do horizonte superficial do solo.  

O mais comum é quando o primeiro corte da escavação pega uma faixa de 

cerca de um metro e meio e é jogado mais atrás. Outro corte no solo é feito de vez e 

jogado à frente da pilha anterior (Fig. 18). As pilhas de estéril são chamadas pelos 

garimpeiros de montes de terra. Essa disposição do material estéril responde a 

necessidade de auxiliar no fechamento das catras seguindo a recomposição do solo 

de forma que uma pilha de estéril será depositada após a outra, sendo a pilha que 

era mais superficial a última a ser depositada de volta no interior da cava. 

 

Fig. 17 – Fotografias de retroescavadeira abrindo catra de garimpo. A – Retroescavadeira retirando o 
nível mais superficial do solo. B – Retroescavadeira depositando o solo do primeiro nível na 

adjacência da catra que está sendo aberta. C – Retroescavadeira retirando segundo nível da capa de 
sedimento. D – Retroescavadeira depositando os sedimentos retirados do segundo nível em local 

diferente do local em que a capa removida foi depositada. 

 

Fonte: registrada pelo autor (ago. 2013). 

 

A B 

D C 
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A conexão existente no momento da abertura das catras é a de pessoas-

mineral, tanto obviamente por envolver uma operação de mobilização de solo e 

sedimentos, quanto por ser realizada no sentido de alcançar o lençol freático e o 

nível com maior densidade de cascalho que serão objetos de trabalho da 

garimpagem. Consistindo, pois, em mais uma etapa preliminar que visa criar 

condições objetivas para os garimpeiros trabalharem, é um conexão do tipo 

mineradora. Mas, como ocorre contratação de mão-de-obra especializada. 

Estabelece-se entre os garimpeiros com o operador uma pontual conexão pessoas-

pessoa do tipo econômico do ponto de vista do operador uma vez que não é 

garimpeiro e executa seu trabalho objetivando o soldo pessoal. Para os garimpeiros, 

trata-se ainda de uma conexão do tipo minerador. 

O cuidado para evitar desabamento perpassa todo o trabalho dentro da catra. 

Foi sinalizado apenas o início porque é quando começam os procedimentos para 

tanto. Cuida-se no momento da escavação, observando-se a inclinação das paredes 

da catra. Posteriormente, cuida-se se observando o estado de conservação das 

paredes. O risco de desabamento é real, havendo relatos de acidentes com morte 

ao longo da história do garimpo de draga na Chapada Diamantina. O ex-dono de 

draga de Lençóis falou brevemente sobre o risco de desabamento: 

 

Aqui é o barranco [...] tá sempre rachando, com perigo de avalanche 
a qualquer instante quando tiver derrubando [...] sai rachando tudo próximo 
a cratera. 

 

Com a catra aberta e tanto o cascalho quanto o lençol freático expostos, os 

garimpeiros procedem ao “corte” e “limpeza” do cascalho. Os processos de “corte” e 

“limpeza” consistem na desagregação do cascalho que se encontram inconsolidado, 

porém compactado com material fino e água nos interstícios do sedimento grosseiro. 

Há necessidade de água para executar a desagregação do cascalho porque em 

meio úmido este trabalho é facilitado.  

Quando a água de subsuperfície disponibilizada pela abertura da catra não é 

suficiente, os garimpeiros bombeiam com uso de motor água de outro ponto, que 

pode ser do rio, de uma lagoa ou, no caso do garimpo Santa Rita, de um poço 

cavado com este fim ou mesmo da própria catra em sistema de retorno. Segundo 
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José, ex-dono de draga de Lençóis, antigamente “aproveitavam água da própria 

catra ou do rio por gravidade ou motor quando não tinha força”. 

O “corte do cascalho” é feito pelos garimpeiros “pescoços” que contam 

eventualmente com a ajuda do gerente. Eles podem utilizar picaretas, garfos, trincha 

e pás. Quando utilizam a água bombeada da própria catra no sistema de retorno, a 

água é jorrada sobre o cascalho que está sendo cortado para auxiliar esta atividade 

através de um tubo de plástico denominado pelos garimpeiros de “mangote”.  

A limpeza consiste na remoção dos clastos maiores, denominados pelos 

garimpeiros de pedras, quando se tem material estéril grande consolidado, ou de 

turrão, quando se trata de aglomerados semi-consolidados de cascalho com 

sedimentos finos. O material removido, com uso de garfos e pás ou apenas com as 

mãos, é arremessado dentro da própria catra, formando uma pilha de rejeitos, 

chamada pelos garimpeiros de “despejo” composto por material grosseiro, a qual 

comporá após o fechamento da catra o nível mais baixo, logo acima da “piçarra” na 

mesma posição que o cascalho garimpado tende a ocupar. 

“Piçarra” é como os garimpeiros denominam a bedrock. Afirmam que pode 

existir de dois tipos: piçarra mole ou piçarra dura. A piçarra mole é aquela composta 

predominantemente por sedimentos com granulometria argilosa. A piçarra dura é 

aquela composta por rocha. Como na Chapada Diamantina existem diversas 

formações geológicas e sistemas deposicionais que, por vezes, se sobrepõem, de 

fato ocorrem na região bedrocks dos dois tipos. 

Após o início do corte do cascalho, ocorre uma simultaneidade no processo 

de limpeza, envio do cascalho para corrida, produção do rabo de bica e 

reaproveitamento da água do retorno no auxílio ao corte do cascalho. Todo este 

processo simultâneo é denominado pelos garimpeiros como o ato geral de “mandar 

cascalho”, termo que também pode remeter mais especificamente ao bombeamento 

do cascalho em meio úmido pela draga.  

Este conjunto de processos se denominou, não à toa, no diagrama de fluxo 

representativo da garimpagem, como “envio do cascalho” (Fig. 16; 18). Quando os 

garimpeiros começam a “mandar cascalho”, inicia-se também a “limpeza da pia” 

realizada pelo “pieiro” que pode ser o gerente. A pia é o local onde o tubo de entrada 

do material sugado pela bomba de sucção, a draga, é colocado. Este tubo 
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conectado à draga é denominado pelos garimpeiros de “chupão”. Toda limpeza, 

incluindo a da pia, ocorre para evitar o entupimento do chupão e danos a draga. 

 

Fig. 18 – Fotografias da garimpagem com draga no sistema com retorno. A-B – Garimpeiros 
“limpando cascalho”, trabalhando na desagregação do cascalho e remoção de clastos grandes. C – 
Garimpeiro manipulando o “chupão” na função de “pieiro”. D – Um gerente de garimpo atuando sobre 

a draga. E – Tubulação que transporta água do “chupão” para a “corrida”. F – Caixa e calha ou 
“corrida de garimpo”. G – Visão das duas catras funcionando no sistema de retorno: à esquerda, em 
nível mais alto, a que recebe a água para retorno; à direita, em nível mais baixo, a que o cascalho 

com água é bombeado. H – Garimpeiro manipulando o “mangote”. 

 

Fonte: registradas pelo autor (jul. 2013). 
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No garimpo Santa Rita, cada equipe conta com um gerente, um cozinheiro ou 

cozinheira e mais três a cinco garimpeiros que realizam a lavra. O gerente participa 

dos trabalhos, liderando a atividade e frequentemente assume a função de draguista 

ou pieiro. Não podendo o gerente exercer a função de draguista, outro garimpeiro 

especializa-se nesta função. Dois ou três realizam trabalho manual e, 

principalmente, com pás e picaretas dando continuidade ao corte e limpeza do 

cascalho, lidando pois com a desagregação do cascalho e remoção de clastos 

maiores que poderiam entupir a draga. Um garimpeiro, que também pode ser o 

gerente, é responsável pelo “chupão” que capta o cascalho em meio úmido a partir 

de impulso da draga. Outro garimpeiro é responsável por controlar o “mangote” que 

jorra água do “retorno” para auxiliar a desagregar o cascalho (Fig. 18; 19).  

 

Fig. 19 – Fotografias de ferramentas, acessórios e máquina utilizadas pela “turma do serviço” na 
garimpagem. A – Pá. B – Garfos e picareta. C – Mangote. D – Chupão (tubulação à esquerda da foto) 

e draga sobre balsa. 

 

Fonte: registradas pelo autor (ago. 2013). 
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As dragas, movidas a óleo diesel ou gasolina, são utilizadas para 

bombeamento em meio úmido e revolvimento do cascalho para posterior 

decantação na corrida. Quando o nível de água da catra é alto ou dependendo da 

posição da draga na catra ou simplesmente por questão de segurança, a draga fica 

sobre uma balsa. As balsas são utilizadas como dispositivo de segurança, segundo 

o dono de draga Pedro, porque ocorrem “trombas d´água” dentro da área do 

garimpo Santa Rita que se localiza, inclusive pela visão garimpeira, em um vale 

onde confluem dois córregos intermitentes, compondo um sistema de drenagem no 

sentido de algumas pequenas lagoas e do rio Paraguaçu. Os canais de drenagem 

são chamados pelos garimpeiros de “córrego” ou eventualmente de “riacho” ou “veio 

d’água” (Fig. 18; 19). 

Importante destacar o sistema de retorno, no qual a água, captada pelo 

chupão com a força motriz da draga, é erguida para um nível mais alto, até a 

“corrida”, através de uma tubulação. Na corrida, os minerais e sedimentos mais 

densos são depositados por gravidade, enquanto a água com, principalmente, argila, 

compondo o que os garimpeiros chamam de “rabo de bica”, segue para uma 

segunda catra que escorre até uma barragem, onde ocorre retenção de parte dos 

sedimentos em suspensão. O material retido, lamoso, é denominado pelos 

garimpeiros como “melexete”. O que sedimenta preenche a superfície da cava de 

forma que comporá a porção mais baixa no nível do solo quando a catra for fechada. 

O material sedimentado é em grande parte formado por sedimentos granulometria 

fina. A água penetra em uma tubulação e retorna por gravidade para a catra através 

do “mangote” com uma redução na tubulação, contribuindo, sob pressão, na 

desagregação do cascalho (Fig. 18; 19).  

A corrida é um conjunto de peças composto por caixa, grelha e bica. A 

barragem é feita pelos garimpeiros de forma improvisada com os próprios 

sedimentos do lugar, mais lona e madeiras, contando eventualmente com remendos 

de plástico e palha. Outrora era comum existirem garimpos de draga sem o sistema 

de retorno de modo que existia uma drenagem a jusante que normalmente 

desaguava em mananciais hídricos. Isto podia acontecer mesmo quando havia 

algum tipo de barragem, a qual, entretanto, servia apenas para evitar inundação da 

catra pelo “rabo de bica” (Fig. 20). Segundo o ex-dono de draga de Lençóis, Marcelo 

normalmente: 
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[...] o rabo de bica era jogado de qualquer jeito. Não tinha retorno. 
Não tinha máquinas para isso, às vezes usava trator que fazia uma 
barragem mas não era pra segurar o rabo de bica. Jogava no de qualquer 
jeito.  

 

Fig. 20 – Fotografia da corrida, da barragem e do melexete. A – Corrida (observa-se da esquerda 
para a direita: caixa, grelhas dentro da bica). B – Vista frontal da corrida. C – Barragem.  D – 

Melexete confinado em catra de retorno. 

 

Fontes: registradas pelo autor (A; B – Jan. 2014; C – Jul. 2013; D – ago. 2012). 

 
Tendo em vista que atualmente os garimpeiros afirmam que realizam o 

“retorno” não só para reaproveitamento da água, como também para evitar a 

poluição de mananciais hídricos, pode-se considerar a emergência de uma conexão 

pessoas-mineral do tipo conservacionista no garimpo de draga na Chapada 

Diamantina. Reforçando a tendência conservacionista, o garimpeiro Francisco 

afirmou: “O rio Paraguaçu é o rio da Bahia, dá peixe, diamante. Não pode acabar 

com ele”. O ex-dono de draga de Lençóis, Luís, apresentou, apoiando-se em 

fotografias da década de 1990 (Fig. 21), em entrevista uma narrativa sobre a 

garimpagem com draga que é bastante ilustrativa: 
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Essa caixa metálica por onde passa o diamante, fica preso. Aqui 
tem um caixa metálica e aqui é uma bica metálica. Aqui como tá puxando 
barro, areia, tudo mais, tá jogando um pouquinho mais afastado [...] pra fora 
dos acessórios onde fica o diamante. [...] Isso aqui tudo é areia [...] vai 
jorrando, sempre vai descendo para os cânion. Logo no começo até ia 
assoreando rio. Depois ficou controlado isso, ficou trabalhando com trator, 
fazendo contorno, fazendo barreiras e ficava sempre circulando, o volume 
só fazia subir, aumentar. [...] Parou de deixar de assorear os rios, a água 
suja, evitou de cair óleo dentro da água, que ficava sempre no retorno, 
girando, saia daqui, retornava, voltava pra lá de novo com a água 
necessária pra trabalhar, a areia ia sempre subindo o volume. [...] Esse bico 
jato aqui, essa água em pressão vem de cima, é capacitada em cima com 
um cano de 150 mm e reduzido pra 75 que sai com uma pressão intensa 
que vai batendo e cortando a argila. Aqui tá derrubando e empurrando esse 
material com pressão da água pra bomba sugar, bomba de sucção. [...] Aqui 
fica um o dia todo sempre manuseando o motor, fica um o dia todo aqui 
nessa posição tirando cisco, puxando o material para ela sugar e os outros 
[...] tem uns com enxada, tudo mais. Essa parte aqui fica na parte mais 
funda [...], esse chupão passa pela bomba [...] aqui é a entrada na frente e 
logo aqui em cima tem o cano do retorno, de saída. / pra selecionar, esse 
aqui tava lavando cascalho [...] suspendeu a peneira na altura do peito pra 
olhar as pedras no centro. 

 
Fig. 21 – Fotografias do garimpo de draga na década de 1990 em pleno funcionamento. 

 

Fonte: acervo do Sr. Cori. 
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No processo da garimpagem dentro da draga, os garimpeiros dispõem de 

conhecimentos sobre o sistema de solo-sedimento. O perfil, denominado de 

“barranco” é reconhecido como sendo dividido em horizonte. No Santa Rita, os 

garimpeiros atribuem, de cima para baixo, a seguinte sequência: “terra”, “areão” e 

“casqueiro”. A “terra” é o horizonte superficial, indicada pela cor mais escura, 

presença de raízes e restos de matéria orgânica. O areão é a porção estéril abaixo 

da terra com areia e argila. O casqueiro é a porção mais baixa, com alta 

concentração de cascalho e potencial diamantífero. Abaixo do “barranco” encontra-

se a “piçarra”. Quando o depósito sedimentar já na superfície o “casqueiro”, diz-se 

que se trata de um “barranco croado”.  

Os garimpeiros distinguem areia, de argila, de cascalho principalmente pelo 

tamanho dos grãos, respectivamente do menor para o maior. Mas também 

distinguem composições sedimentares pela textura e consistência. O “marroco 

sabão” é formado pela “goma”, de consistência lamosa, sendo uma argila úmida 

entre o cascalho que “quando seca parece talco”. Reconhecem que o “rabo de bica” 

é justamente esta “goma juntada”, uma lama resultante da remoção de boa parte 

dos sedimentos mais grosseiros. 

Após o trabalho descrito acima, denominado de “mandar cascalho”, ocorre a 

coleta dentro da caixa e da calha, denominada de “corrida de garimpo”, para 

lavagem, peneiramento e centrifugação em meio úmido para a procura dos 

diamantes (Fig. 16; 22). O “resumo”, como também é chamada a “lavagem” do 

cascalho12 pode ser considerada a atividade central da garimpagem tendo em vista 

ser o momento quando o diamante pode ser efetivamente encontrado. Por isso, o 

gerente é quem normalmente realiza a “lavagem do cascalho”, enquanto todos os 

demais normalmente observam e ajudam a verificar se há diamantes no material 

colhido. Eventualmente, o próprio dono de draga pode realizar a lavagem. Além de 

ser uma atividade central, é onde se precisa de mais atenção, demandando 

conhecimento sobre aquela atividade e experiência para executar o serviço. 

Segundo Pedro, nem todo garimpeiro sabe lavar. 

 

                                                 

12
 O garimpeiro Mário acrescentou que no Mato Grosso “lavar cascalho” designa-se como “bater 

cascalho”. 
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Fig. 22 – Fotografias da “Lavagem do cascalho”. A – Garimpeiros coletando cascalho na “corrida”. B – 
Transporte do cascalho para local com água. C – Garimpeiro vertendo o cascalho no meio úmido. 
Obs.: submerso no local em que verte o cascalho existem peneiras. D – Garimpeiro realizando o 

peneiramento e centrifugação. E – Garimpeiro observado, após centrifugação, se há diamante. F – 
Deposição do cascalho lavado e peneirado. H – Diamantes encontrados na mão de um garimpeiro. G 

– Garimpeiro verificando se ainda há diamante no monte de cascalho oriundo da lavagem, 
denominado de jaroba. 

 

Fonte: registradas pelo autor (jul. 2013). 
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As atividades agora descritas iniciam-se apenas quando se encerra o envio 

do cascalho. O primeiro passo consiste no revolvimento dos cascalhos depositados 

na caixa de forma que os diamantes que possam estar presentes sedimentam-se 

para o fundo. Assim, o garimpeiro que “bate caixa” remove boa parte do cascalho 

presente na caixa, retirando aquele que fica por cima dos demais, onde o diamante, 

que é mais denso, não fica. Este cascalho removido na caixa é descartado tal como 

o retirado durante o processo de “limpeza do cascalho”. Em seguida, os garimpeiros 

procedem “pegando o cascalho”, para tanto usam pá e balde de plástico ou de 

metal, denominado de “lata”. 

A lavagem do cascalho pode ser feita dentro da caixa ou em no espelho de 

água da catra (Fig. 16). Segundo o garimpeiro Alan, não há motivo especial para 

isso e fica a critério de quem vai resumir avaliar qual é a melhor maneira para ele e a 

equipe, segundo a segurança e facilidade do trabalho. A lavagem é procedida com 

um conjunto de quatro peneiras com diferentes aberturas na malha que da maior 

para a menor são denominadas de suruca, dezessete, média e fina (Fig. 23). De 

acordo com Mário, a dezessete em Mato Grosso é denominada de peneira grossa. 

Na lavagem, o garimpeiro deposita o cascalho sobre o conjunto de peneiras 

submersas umas sobre as outras em ordem decrescente de tamanho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

    

 

Fig. 23 – Fotografias das peneiras utilizadas em série na “lavagem do cascalho”. A – Suruca. B – 
Dezessete sobre a anterior. C – Média sobre as anteriores. D – Fina. 

 

Fonte: registradas pelo autor (jan. 2014). 

 

Depois realiza o processo de peneiramento com centrifugação, removendo 

progressivamente a peneira com malha com maior abertura até sobrar a “peneira 

fina”. Em cada uma das peneiras, a centrifugação possibilita que o diamante situe-se 

no centro. O garimpeiro quando termina a lavagem com cada uma delas, posiciona a 

peneira de forma que possa ver bem o centro da peneira com reflexo de luz sobre os 

cristais na peneira para tentar localizar o diamante. Depois despeja cuidadosamente 

o cascalho sobre o solo de forma a tentar manter a organização dos sedimentos 

após a centrifugação. Então, os demais garimpeiros procuram o diamante mais uma 

vez e cuidadosamente com uma vareta no centro superficial do material despejado. 

Sobre a utilização de peneiras, o dono de draga Laércio faz uma observação 

interessante para comparação com o garimpo em tempos mais remotos: 
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Todos nós temos no sangue a mineração, é uma coisa ancestral. 
Antigamente, óbvio que era aquela coisa artesanal. Eles utilizavam o que 
eles tinham e o que eles tinham era essa ferramenta rudimentar, de ter a 
bateia, de ter a alavanca e a enxada e não era nem peneira pra se apurar, 
usava era bateia. 

 

De acordo com o garimpeiro Mário, quando o garimpeiro encontra diamante, 

diz-se que “deu diamante”. Quando não encontra, ele “queimou de liso”. Pedro 

acrescenta que quando “dá diamante” pode ser em situações distintas. O diamante é 

“croado” quando encontra-se mesmo sem “resumir na peneira”. É o diamante 

“achado no olho”. Quanto os garimpeiros trabalham com um cascalho que forneceu 

poucos diamantes, diz-se do cascalho ser um “blefe” ou “carraspana”. Por outro 

lado, quando um cascalho possibilita encontrar muitas gemas ou gemas bastante 

valiosas, diz-se do garimpeiro estar “em cima do quilo”.  

Os garimpeiros da Coogan, segundo Mário, apresentaram uma classificação 

para o tamanho e a qualidade dos diamantes. Numa série da menor para a maior 

gema denominam da seguinte forma: “grinfa”, “mosquito”, “médio” e “pedra”. Mário 

afirmou que a “pedra” pode ser referida como diamante grande, assim como o 

“mosquito”, também pode ser referido apenas como diamante pequeno, sendo que 

no Mato Grosso é denominado de “xibiu”. O diamante “fino” pode ser tanto o 

“mosquito” quanto a “grinfa”. Nolasco (2002) acrescenta entre os finos a 

denominação "xibiu” como ocorrendo também na Chapada Diamantina. Quanto a 

qualidade, chama-se de “estrela” o diamante com qualidades que podem atribuir um 

alto valor de mercado e de “casca de ferida” aqueles que são considerados de baixa 

qualidade de modo que não se consegue auferir um valor satisfatório na venda.  

Independentemente da qualidade e da quantidade, após o “resumo do 

cascalho”, o fiscal do garimpo, também um garimpeiro, anota para repassar a 

informação à Coogan. Atividade indispensável à cooperativa tendo em vista à 

eventuais ocorrências de omissão de valores e furtos. Os garimpeiros guardam os 

diamantes encontrados provisoriamente em recipientes denominados de “picuá” ou 

“picual” de plástico, alguns são improvisação de tubo com tampa de cortiça e há 

quem use ainda a forma antiga feita da raiz oca do imbé. Ao “cascalho lavado” 

atribui-se o nome de “jaroba”.  

A “jaroba” ainda não é um rejeito pois no garimpo Santa Rita elas são 

destinadas aos fiscais, os quais tem o direito de “lavar a jaroba” na intenção de 
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encontrar mais diamantes. Isto é possível de acontecer porque os fiscais resumem 

de forma mais “apurada”, permitindo que tenham maiores chances de encontrar 

diamantes “finos”. Desta forma, os fiscais complementam a renda e continuam a 

execer de fato a atividade garimpeira para além da fiscalização. 

Vale ressaltar que além da conexão ser humano-mineral que impulsiona toda 

a atividade da garimpagem, perpassando todo o processo desde a remoção da 

vegetação, existe conexão pessoas-mineral dos tipos trófico e higiênico na medida 

em que os garimpeiros usam água do rio ou dos espelhos de água das catras para 

beber, lavar roupas, pratos, talheres e panelas, bem como para higiene pessoal. A 

conexão pessoas-pessoas dos garimpeiros entre si é do tipo social ao longo do 

processo e é subjacente à conexão do tipo mineral na divisão social do trabalho no 

garimpo de draga, à exceção do momento da venda, quando ocorre uma conexão 

do tipo econômico uma vez que ocorre repartição do recurso auferido.  

Na instância focal isso não é diferente. As permutas entre donos de draga, 

gerentes e pescoços em favor da execução do trabalho enquanto o diamante não é 

encontrado e vendido não se configuram como conexão do tipo econômico porque 

não existe troca monetária. Configura-se, outrossim, como conexão social, 

inserindo-se no contexto de práticas tradicionais em que os donos de draga, à 

maneira do fornecedor no garimpo de serra (SALLES, 1955), paga pelo sustento do 

pescoço e dos gerentes, comprando comida e os materiais para erguer os barracos, 

assim como recebiam o “saco” os meias-praça do garimpo de serra.  

Esta é uma descrição ampla de processos paulatinos integrados no contexto 

da garimpagem de diamante. Entretanto, numa perspectiva stricto sensu, o garimpo 

de diamante pode ser considerada uma conexão pessoas-mineral do tipo 

econômica, pois todo o processo vai no sentido de extrair o minério para vendê-lo 

como será visto no próximo tópico. E, enquanto os garimpeiros executam o trabalho, 

a conexão é do tipo mineradora, pois todas as conexões subjacentes funcionam 

tendo em vista sustentar a atividade de mineração. Pode-se argumentar que a 

conexão pessoas-pessoas do tipo social que representa a relação dos garimpeiros 

entre si é uma conexão fundamental, porém convencionou-se considerá-la como 

não sendo proeminente, embora generalizada, em detrimento da conexão pessoas-

mineral do tipo mineradora que condiciona a ocorrência da primeira. 
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3.2.3 Comercialização do Diamante e a Relação Final com a Área Explorada 

 

Os diamantes encontrados são destinados à venda. Na perspectiva de um 

modelo de processo,  a recuperação da área degradada pelo garimpo ou o 

abandono da área sem recuperação são antecedidas pela venda não porque, em 

uma sequência temporal, a primeira vem depois da segunda. Na verdade, a venda 

pode ocorrer depois do abandono de uma catra. O encerramento dos trabalhos de 

uma catra só ocorre quando não se espera mais produtividade satisfatória dela. 

Então da catra encerrada resta aos garimpeiros tentarem a venda do que 

conseguiram nela.  

Entretanto, a venda dos diamantes normalmente ocorre mesmo antes de 

encerrada totalmente as atividades da catra correspondente onde os diamantes 

foram encontrados. Ademais, cabe ressaltar que a sequência ilustrada no modelo 

permite considerar que a recuperação intencional da área degradada depende de 

renda e a renda no garimpo, obviamente, depende da venda dos diamantes. Logo, a 

venda tende a ser pré-requisito para as ações após o abandono da área 

garimpada13. 

Até a década de 1990 diversos entrevistados afirmaram que a moeda que 

circulava no garimpo de draga era o dolar. Isto porque os compradores utilizavam-se 

dessa moeda para realizar a compra, muitos dos quais eram estrangeiros. De 

acordo com Luís, ex-dono de draga de Lençóis, “Geralmente aqui tinha compradores 

de diamante quase do mundo todo. As vezes tinha japonês, chinês, tinha britânico, 

americano, franceses”. Nas palavras do ex-gerente de garimpo de draga de Lençóis, 

Jorge, “diamante era baseado em dólar por causa do comprador. Era a moeda 

corrente”. Atualmente o dolar ainda é utilizado como moeda frequente nas 

negociações. De uma maneira geral, os entrevistados mencionaram um grande 

comprador, um empresário vindo da Angola com descendência portuguesa. Será 

falado mais dele nos capítulos seguintes. Compradores brasileiros também atuavam, 

como pessoas de Minas Gerais e da própria região. Silva, igualmente ex-gerente de 

garimpo de draga de Lençóis, falou sobre a importância dos compradores: 

                                                 

13
 Estas condições ocorrem mesmo com a centralização da responsabilidade da recuperação 

ambiental pela Coogan porque o recolhimento do percentual que custeia todas as atividades da 
cooperativa depende obviamente de os garimpeiros venderem a produção. 
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Atrás de cada dono de draga tinha o comprador que geralmente era 
quem financiava. Esses só queriam saber de tirar o diamante. [...] Poucos 
conquistavam a independência. [...] Os que mandavam no garimpo não 
eram os garimpeiros, era quem financiava, geralmente estrangeiros. 

 

O compradores de diamante, segundo as entrevistas incidiam no output do 

sistema, controlando a venda e comprando diamantes. Geralmente, aqueles que 

controlavam a venda e que tinham mais recursos para comprar e revender os 

diamantes também retroalimentava e controlava a produção, incidindo com bastante 

influência no quadro geral do input (Fig. 12). Nestas circunstâncias e tendo em vista 

que os estrangeiros não raro eram os principais compradores, o garimpeiro ancião 

de Lençóis, Carlos, afirmou: “o dinheiro ia todo embora, aqui só ficou a ruína da 

serra. Foi pra Europa”. 

Aparentemente hoje existe maior autonomia dos garimpeiros diante dos 

compradores tanto que o controle sobre os rumos do garimpo é, perceptivelmente, 

centralizado pela Coogan. No garimpo de draga atual, a venda ocorre em um dia fixo 

da semana: o “dia da avaliação”. Ocorre na sede da cooperativa no centro urbano de 

Andaraí. Inicia-se as atividades do “dia da avaliação” por volta das 8 horas da 

manhã quando a administração da cooperativa abre a sede e os garimpeiros e 

compradores, que já aguardam do lado de fora, entram. Os donos de draga chegam 

acompanhados de sua equipe ou, pelo menos, de parte dela, trazem os diamantes 

nos picuás. Observou-se que além do dono de draga, normalmente o gerente 

também acompanha a avaliação e a negociação da gema. Eventualmente outros da 

equipe também foram vistos acompanhando esses processos.  

A avaliação é feita pelo presidente da Coogan em uma sala fechada. O 

presidente utiliza pinça, lentes de aumento, luminária e balança de precisão para 

avaliar o valor estimado do diamante. A balança mede em quilates e pontos. 

Normalmente os diamantes são despejados para avaliação em algum recipiente 

como pequenas bandejas de metal. Os garimpeiros conversam sobre o peso, a cor e 

outras características da gema, conversam também sobre a produção e outros 

possíveis achados na mina, bem como discutem sobre atividades futuras e as 

dificuldades com água e maquinário.  
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Estimado o valor do diamante, os garimpeiros preenchem um cartão com 

informações sobre a coleta e o diamante, guardam as gemas no picuá e seguem 

para outras salas onde procedem a negociação com potenciais compradores, os 

quais utilizam os mesmos tipos de ferramentas para avaliar a gema: pinça, luminária, 

balança de precisão e lentes de aumento. Entre os compradores no “dia da 

avaliação” foram vistas pessoas de Minas Gerais, Lençóis e Itaberaba. É possível 

ouvir de uma sala a negociação que está ocorrendo em outra. Percebeu-se que se 

estabelece nas negociações uma competição pacífica. O cartão preenchido 

estabelece o compromisso de mínimo pagamento dos garimpeiros para a 

cooperativa na forma de royalties. Os auxiliares administrativos recolhem 

pagamentos pelo uso do trator e da retroescavadeira e recebem os royalties quando 

os garimpeiros acertam a venda. 

Maria, assistente administrativa da cooperativa, relatou preocupação com a 

segurança da cooperativa durante o “dia da avaliação”. Entretanto, o dono de draga, 

Pedro, considera não haver problema de segurança porque a cidade respeita os 

garimpeiros e, principalmente, porque os diamantes e boa parte do dinheiro entram 

e saem gradualmente na cooperativa na mão dos garimpeiros e compradores de 

forma que não existe concentração vultuosa de dinheiro e gemas na cooperativa, 

muito menos em posse da Coogan, minimizando o risco de assaltos.  

De todo modo, notou-se bastante discrição na sede da cooperativa, um 

estabelecimento simples, com um quarto para visitantes e dois quartos adaptados 

para negociação no dia da avaliação, uma copa que também serve de ambiente 

para negociação, uma sala ampla, cozinha e banheiro. As janelas ficam trancadas e 

travadas com madeira. A janela do escritório onde ocorre a avaliação tem uma tábua 

que tampa metade da janela na parte mais inferior de modo que, mesmo fechada, a 

visibilidade de fora para dentro é pequena. 

Explicitamente o que ocorre no momento da venda dos diamantes, tanto na 

forma atual, em um “dia de avaliação” organizado pela cooperativa, quanto no 

garimpo de draga pretérito, são conexões do tipo econômica entre pessoas-pessoas 

e pessoas-mineral. A conexão ser humano-ser humano do tipo econômica ocorre 

inicialmente entre os garimpeiros e os vendedores. Mas após a venda, como foi 

mencionado anteriormente, os garimpeiros repartem o recurso monetário adquirido 

representando na conexão dos garimpeiros entre si uma conexão do tipo 
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econômica, diferentemente de  todo o processo da garimpagem que traz uma 

conexão pessoas-pessoas do tipo social referente à divisão do trabalho e convívio 

dos garimpeiros. Além disso, estabelece-se conexão econômica dos garimpeiros 

com a cooperativa na medida em que aqueles pagam tributos à sua organização. 

A relação final com a área explorada pode se dar de duas formas: abandono 

da área garimpada sem indução da recuperação ambiental ou fechamento das 

catras com promoção intencional da recuperação da área degradada pelo garimpo 

(Fig. 16).  

No primeiro caso procede uma desconexão em todas as dimensões da 

relação ser humano com o meio ambiente. Pode-se dizer, talvez, que há uma 

conexão econômica remanescente e indireta do ser humano com o meio ambiente 

na medida em que é possível relacionar um ganho econômico com o abandono da 

área sem investimento na recuperação, associada provavelmente à uma 

epistemologia que se apropria e representa a natureza meramente como um valor 

de troca (FOSTER, 2005).  

Tendo esgotado as possibilidade de exploração econômica voltada para o 

mercado de diamantes não há mais motivos para manejo dos recursos naturais na 

área à não ser que emergisse significações da natureza como valor de uso e 

existência, implicando práticas conservacionistas em favor da recuperação dos 

serviços ecossistêmicos, da biodiversidade e das paisagens. Entretanto, pode-se 

contrapor à esta explicação teórica a perspectiva que os garimpeiros tem sobre a 

capacidade de autoregeneração da natureza, conforme explicação, por exemplo, de 

Ronaldo e Mário: 

 

Desmatava na mão e ia rompendo. [...] Não tinha como fechar, só 
se abrisse outra. O rio é que fechava. [...] O rio vem e arrolha tudo. Na 
Paraíba mesmo está fechado agora. [...] Recuperava com demora. [...] 
Vinha pássaro, enchente, animais, morcego, pomba verdadeira, juriti, sabiá, 
assanhaço [...] trazendo semente, as planta cresce. [...] Malva é o que vem 
primeiro. Erva carrapicho, erva daninha, capim nativo, fedegoso. Beira de 
rio tem o murici, pajaú, tamanqueira, maracujá do mato. [...] Hoje tem lugar 
aí que você nem diz que já teve garimpo, coisa de no máximo vinte anos, é 
mata. 

 

No segundo caso, estabelece-se uma conexão conservacionista entre os 

garimpeiros, o ambiente e os processos ambientais com os garimpeiros intervindo 

ativamente em favor da recuperação ambiental. Não significa dizer que os 



103 

 

    

 

garimpeiros, com isso, adotam práticas etnoconservacionistas. A recuperação 

intecional da área degradada é por força da lei. Se os garimpeiros estão 

convencidos de sua necessidade, é por um aprendizado histórico no contexto dos 

conflitos socioambientais envolvendo o garimpo de draga na Chapada Diamantina. 

Pode-se evidentemente constituir-se como prática etnoconservacionista, mas até o 

presente momento está mais para um aprendizado necessário para a sobrevivência 

que vai na contra-mão das práticas garimpeiras tradicionais. 

No garimpo Santa Rita, a recuperação ambiental é delineada pelo Prad. O 

Prad propõe o fechamento das catras através da recolocação das pilhas de estéril e 

de solo na ordem em que foram retiradas, prevendo ainda a formação de valetas 

para contribuir na reconstituição da drenagem superficial. No solo recomposto, 

procede-se o replantio com espécies nativas cultivadas em viveiro pela própria 

cooperativa. Listaram no Prad 28 espécies (ANEXO B). Realiza-se sobre as plantas 

o manejo regular com adubagem e irrigação. A área deve ficar protegida da invasão 

de equídeos e bovídeos domésticos das fazendas adjacentes ao garimpo 

(BARRIOS; SANTOS FILHO, 2010).  

Com a interdição do garimpo, os cuidados relacionados à manutenção do 

viveiro de mudas, de adubação, irrigação e proteção das plantas contra o pisoteio 

cessaram. Apesar do plantio inicial, a área de recuperação ambiental piloto no 

garimpo Santa Rita ficou sujeita à um misto de recuperação intencional com a 

espontânea, o que pode fornecer insights interessantes sobre a melhor forma de 

promover a recuperação ambiental nas áreas degradadas pelo garimpo de draga na 

Chapada Diamantina.  

Em capítulo posterior será feita uma análise mais detida sobre a recuperação 

a partir da base cognitiva dos garimpeiros sobre o assunto. De antemão cabe 

pontuar que, do ponto de vista da recuperação dos serviços ecossistêmicos, não 

basta atenção sobre a recuperação da vegetação, a recuperação da permeabilidade 

e porosidade do solo é fundamental. Neste sentido, a entrevista de Laércio forneceu 

informações que dão conta de relacionar conhecimentos e práticas dos garimpeiros 

da Coogan que intermedeiam a recuperação respeitando o foco sobre os serviços 

ambientais: 
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É simples, é só pegar a terra e botar dentro do buraco novamente. A 
máquina é nova, a gente tem a máquina. [...] A gente trabalha sessenta dias 
ali, a gente recupera mais de 50% daquilo ali, muito rápido. [...] Nós 
mesmos já somos auxiliados pela tecnologia, hoje a gente não pega a terra 
e não é jogada aleatoriamente lá não. Ela é tirada com a escavadeira, 
escavadeira mecânica lá. Ela vai lá, retira, põe ao lado, retira o cascalho, 
tem que repor novamente. A gente joga novamente o dejeto do cascalho 
novamente dentro daquele local pra depois você pegar aquela terra e 
recompor. Você recupera não podendo tampar o fluxo de água dele, lá do 
subsolo. Aí as planta cresce, rapaz. 

 

 

3.2.4 O Modelo Tipológico-Conexivo e uma Breve Discussão sobre 

Continuidades e Rupturas no Processo de Trabalho 

 

Abordando-se os eventos descritos na perspectiva ecológica humana da 

etnoecologia abrangente proposta por Marques (2001), utilizando-se do dispositivo 

analítico-descritivo da tipologia-conexiva associada à contextualização progressiva 

conforme formulado por Marques e Guerreiro (2007), gerou-se o modelo tipológico-

conexivo progressivamente contextualizado do garimpo de draga na Chapada 

Diamantina (Fig. 24).  

 

Fig. 24 – Modelo etnoecológico da tipologia conexiva progressivamente contextualizada dos 
processos envolvendo diretamente o garimpo de draga. 

 

 

Para garantir uma maior simplicidade e didatismo no modelo da tipologia 

conexiva progressivamente contextualizada (Fig. 17), convencionou-se expor 

apenas as conexões mais proeminentes e fundamentais em cada fase. Logo, na 

instância focal não evidenciou-se, por exemplo, a conexão pessoas-pessoas entre 
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os garimpeiros pois se trata de conexão generalizada e condicionada pela conexão 

pessoas-mineral. 

Os processos garimpeiros tais como descritos aqui não diferem em essência 

dos descritos de uma forma acentuadamente mais eticista por Barbosa (1991); 

Nolasco (2002) e Matta (2006). Barbosa (2001) menciona que a denominação 

“draga”, amplamente utilizada até na literatura acadêmica e técnica (ex.: SAMPAIO 

et al., 1994), é inadequada quando o correto seria chamar de bomba de cascalho. 

Com exceção desta máquina, os instrumentos de trabalho são os mesmos ou 

adaptações de alguns dos relacionados por Salles (1955).  

As adaptações consistem no conjunto caixa, calha e grelha em lugar da 

corrida de garimpo, da peneira  no lugar da bateia e de baldes ou latas no lugar do 

carumbé. Adaptações que, por sinal o garimpo de serra vinha adotando (NOLASCO, 

2002). Nolasco (2002) também apresenta elementos sobre as bases cognitivas 

garimpeiras, embora não tenha desenvolvido trabalho com bases etnoecológicas, 

que permitem supor a existência de conhecimentos tradicionais associados à 

reprodução material e social da comunidade garimpeira.  

A descrição do processo do garimpo com draga é feito pela autora, 

fundamentada em Moreira e Couto (1993) e em Sampaio et al. (1994), com maior 

profundidade sobre conhecimentos acerca dos processos sedimentares de trabalho 

hidráulico de separação, concentração e produção de rejeitos de frações 

granulométricas. Divide as etapas de “abertura das catras”, “envio do cascalho” e 

“lavagem” em, respectivamente, desmonte, beneficiamento inicial e final. Ressalta 

que “o uso de retroescavadeira foi pouco comum”, conforme sujeitos da pesquisa 

informaram, e acrescenta que o desvio de cursos de rio podiam ser feitos no 

processo (NOLASCO, 2002). 

Confrontando-se com a literatura sobre a estrutura dos processos do garimpo 

na Chapada Diamantina em uma perspectiva histórica, verificam-se algumas 

continuidades e rupturas. Funch (2002) divide os processos garimpeiros tradicionais 

e manuais em seis etapas, quais sejam: 1) seleção do lugar; 2) sondagem; 3) 

trabalho da água; 4) “quebrando o serviço”; 5) resumindo o cascalho; e 6) 

“apuração”. Tais etapas são facilmente localizadas na descrição do garimpo de 

draga. A etapa um é coincidente; a etapa dois remete à “abertura das catras”, a três 

e quatro ao “envio do cascalho”; a cinco e a seis à “lavagem”. A diferença essencial 
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é que o garimpo de draga, embora intensamente manual, não o é totalmente. Por 

sua vez, o garimpo de draga coincide de forma aproximada com as três etapas 

descritas por Catharino (1986): “procura”, “coleta” na forma de cateação, e 

“apuração”. 

O garimpo de draga, embora tipificado em separado do garimpo tradicional 

por Nolasco (2002), pode ser visto como um desenvolvimento tecnológico do 

garimpo tradicional da “espécie de serviço de garimpagem” denominada por Salles 

(1955) e Braga et al. (2004) de “cata” ou, no popular, “catra”. O autor refere-se, em 

geral, aos serviços maiores com quatro ou mais pessoas, consistindo numa 

escavação “mais ou menos” profunda, esquadrejada de acordo com a natureza do 

terreno (SALLES, 1955). Pode ser enquadrado ainda na categoria de garimpo de 

diamante “anfíbio”, proposto especialmente refletindo os tipos de garimpo incidentes 

na Chapada Diamantina por Catharino (1986) como sendo aquele que abrange terra 

e rio. Em essência, nada difere do que mais caracteriza o garimpo de diamante e 

congêneres na Chapada e no Brasil que é de modo geral: 

 

O cascalho, subaquático ou terrestre, este na superfície; em maior 
ou menor profundidade, encoberto ou não por outra matéria, nos vales, nas 
enconstas e nos altos serranos (1986). 

 

A divisão social do trabalho não é menos semelhante conforme pode 

interpretar da leitura de Catharino (1986), o qual descreve detalhadamente a 

comunidade garimpeira e a sociedade lavrista. Da mesma forma que Senna (1996) 

faz de forma esquemática, apresentando a estrutura social da sociedade lavrista no 

século XIX dividida entre segmentos da seguinte forma: 

 

Seg. alto – Pedrista e donos de grandes garimpos. 
Seg. médio – Capangueiros e faixa mais alta de outros comerciantes locais. 
Seg. baixo – Garimpeiros ou ex-escravos. 
Seg. cativo – Escravos. 

 

Não é difícil imaginar uma continuidade desta estratificação social. Os donos 

de grandes garimpos são, na verdade, os donos de terra, denominados hoje 

simplesmente de fazendeiros. Os pedristas eram aqueles compradores com maior 

poder aquisitivo que disputavam o monopólio de compra e influência sobre garimpos 

e os capangueiros eram os compradores com menor poder, tipos sujeitos que 
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figuram no ciclo das dragas embora as citadas denominações não tenham emergido 

nos dados da pesquisa. Os garimpeiros ou ex-escravos formam o grupo social com 

mobilidade econômica, aqueles que hoje podem variar de “pescoço” à “donos de 

draga” diante de um bambúrrio ou na direção contrária diante do fracasso. A 

diferença é que não mais existe trabalho escravo e o garimpeiro não 

necessariamente faz um trabalho individual como delimita Catharino (1986). 

Embora as políticas públicas para povos e comunidades tradicionais no Brasil 

não incluam as comunidades garimpeiras da Chapada Diamantina, atentando para o 

fato de a construção identitária deste grupo social remontar ao século XIX e à 

definição legal de povos e comunidades tradicionais (BRASIL, 2007), é possível 

sugerir que os garimpeiros da Chapada Diamantina sejam considerados como 

comunidade tradicional uma vez que são culturalmente diferenciados, possuem 

formas próprias de organização social, usam o território e os recursos naturais como 

condição para reprodução cultural, bem como utilizam conhecimentos, práticas e 

inovações gerados e transmitidos pela tradição. Dentre os garimpeiros da Chapada 

Diamantina, destacam-se atualmente os garimpeiros de draga, sujeitos do último 

ciclo de mineração na região (GANEM; VIANA, 2006), privilegiados na presente 

pesquisa. 
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4 UMA HISTÓRIA AMBIENTAL DAS LAVRAS DIAMANTINAS NO PERÍODO DAS 

DRAGAS 

 

A história geral das Lavras Diamantinas é dividida por Nolasco (2002) em três 

ciclos cuja centralidade está na economia garimpeira uma vez que a autora 

considerou-a determinante para a ocupação humana e transformação da natureza 

na região. De acordo com Jesus et al., (1985), a garimpagem promoveu profundas 

transformações morfológicas na Serra do Sincorá devido ao esvaziamento 

reservatórios aquíferos e a lavagem de cascalho nas vertentes, deixando uma rede 

de canais, desvios de riachos, promovendo uma sobrecarga de sedimentos nos 

sistemas fluviais à jusante.  

O primeiro ciclo, denominado de ciclo do diamante, ocorreu entre os anos de 

1842 a 1888 com pico populacional em 1856 seguido de declínio devido à seca e à 

concorrência dos diamantes sul-africanos. Este ciclo foi característico pela 

ocorrência do trabalho escravo e pelas garimpagens concentradas nas serras e nos 

leitos dos rios. Variações internacionais no preço do diamante afetavam diretamente 

a intensidade da garimpagem e a concentração populacional na região. Alguns 

locais da Chapada começaram no final do ciclo a diversificar crescentemente sua 

economia através da agricultura e pecuária. Neste período, os carbonados, forma 

amorfa, negra e opaca do diamante era descartado (NOLASCO, 2002).  

O ciclo seguinte ocorreu entre os anos de 1888 a 1983, denominado de ciclo 

do carbonado porque a utilização desta variedade do mineral passou a ser utilizada 

em brocas na indústria naval e bélica. Como os carbonados são encontrados 

apenas na Chapada Diamantina, gerou-se uma ascensão vertiginosa de sua 

extração na região (NOLASCO, 2002), sendo até mesmo considerada de 

importância estratégica para durante a 2ª Guerra Mundial (BRITO, 2005). O 

carbonado era, no ciclo econômico das Lavras Diamantinas de então, o principal 

alvo da garimpagem (NOLASCO, 2002).  

O declínio do ciclo do carbonado teve início com o advento das brocas de 

tungstênio que provocou a quase total desvalorização do carbonado. Além da queda 

do preço do carbonado, a região viveu na primeira metade do século XX uma grande 

seca e uma epidemia de impaludismo, levando a decadência econômica e drástica 
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redução populacional. A agropecuária na região, bem como a coleta de sempre-

vivas em Mucugê, foram as alternativas econômicas imediatas (NOLASCO, 2002). 

O terceiro ciclo é o ciclo das dragas, ressaltado por Nolasco (2002) como 

característico pela garimpagem defrontar-se com a crescente inserção do turismo e 

da ação ambientalista sobre a Chapada Diamantina. Convencionou-se, neste 

trabalho, dividir esquematicamente o período histórico do garimpo de draga nas 

Lavras Diamantinas em três fases, divididas em décadas. Assim, o primeiro tópico 

do capítulo apresenta desde o início do garimpo de draga na região até os fatos 

transcorridos no final da década de 1980. O segundo tópico apresenta os anos de 

1990. E o terceiro, o século XXI. 

Antes do garimpo de draga, a Chapada Diamantina vivia um período que, em 

geral, é considerado como de decadência. Alguns autores, como Funch (2002), 

atribuem ao esgotamento das jazidas de diamante mais acessíveis nas serras. Luís, 

um ex-dono de draga de Lençóis, filho de garimpeiro de serra informou sobre 

limitações por causa da escassez hídrica na região: 

 

[...] na serra a grande dificuldade hoje é o volume de água para 
trabalhar, antigamente chovia em abundância, tinha água pra todos os 
lados, todo córrego tinha muita água e tal. E hoje em dia, até os rios 
principais, a água quase não tá oferecendo condições de tantos garimpeiros 
trabalharem. Então fica limitado e, também, as áreas na serra, as áreas 
mais fáceis foram todas exploradas. [...] tinha serra que tinha mais diamante 
do que outras, também se encontrava diamante mais fácil e hoje em dia não 
[...] e se é que tem alguma área que não foi explorada. Por outro lado tá 
inviável porque não tem água. 

 

No entanto, contrariando algumas referências e notícias como, 

respectivamente, em Ligabue e Rocha (2005) e Feldens (2011) que deixam a 

entender que a exploração do diamante chegou ao fim, dando lugar ao ecoturismo, é 

importante ressaltar que o garimpo de serra nunca cessou como nos informou 

Costa, morador de Lençóis, sobre o período de predominância das dragas na 

economia das cidades da Serra do Sincorá, e Cloves, funcionário de um órgão 

ambiental, sobre os dias atuais. Fato corroborado pelo Plano de Manejo do PNCD 

(MMA, 2007). Mas Costa acrescenta que “hoje há poucos garimpeiros de serra, 

praticamente acabou o garimpo”.  

Assim como o garimpo de serra, os incêndios são um fenômeno persistente 

na Chapada. Ambos perpassam a história da Chapada Diamantina até os dias 
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atuais. Os motivos antrópicos para os incêndios são diversos, conforme Lintomen et 

al. (2013): para coleta de sempre-vivas, pastagem, agricultura, caça e 

garimpagem14. Costa e Laércio acrescentaram em entrevista que brigadistas 

também colocaram fogo com interesse em receber recursos, criando forçosamente 

uma demanda de combate às chamas. Entretanto, é por causa do afirmado pelos 

sujeitos da pesquisa Pedro e Laércio, donos de draga de Andaraí, que os incêndios 

se relacionam ao objeto do presente estudo. Pedro e Laércio disseram que alguns 

foram causados intencionalmente para incriminar garimpeiros de forma que fragiliza 

politicamente os garimpeiros de draga. Portanto, os incêndios se inserem 

diretamente no conflito socioambiental envolvendo o garimpo de draga. 

 

4.1 PRIMEIRA FASE: INÍCIO E APOGEU DO GARIMPO DE DRAGA 

 

Se uma região encontra-se imersa em uma crise econômica, é esperado que 

seus agentes busquem alternativas para promover o desenvolvimento. Desta forma, 

antes mesmo de o garimpo de draga ser impulsionado, ações buscando a promoção 

do turismo foram realizadas já na década de 1960 como a criação do Conselho 

Municipal de Turismo de Lençóis em 1961.  

Buscando melhorias sociais, a prefeitura de Lençóis aproximou-se do 

Governo Americano inscrevendo a cidade no programa de cooperação Peace 

Corps, ou Corpo da Paz. Este programa foi aplicado através do envio de “voluntários 

da paz” que trabalhavam em ações assistenciais, buscavam angariar a simpatia da 

população local e tinha o objetivo também de afastar a “ameaça comunista”. 

Trabalhos importantes dos voluntários da paz na Chapada Diamantina que merecem 

ser mencionados foram o de pesquisa sobre a fauna e a flora, o de organização 

comunitária para preservação ambiental e o de reconhecimento de atrativos 

turísticos, bem como o de formação de grupos culturais de teatro15 (BRITO, 2005). 

                                                 

14
 Nolasco (2002) afirma que o incêndio intencional nas serras com o objetivo de preparar o terreno 

para a garimpagem, expondo o solo, era uma prática do garimpo de serra que ocorria antes da 
chegada das chuvas. 
15

 Vale ressaltar que, segundo Nolasco (comunicação pessoal), os grupos culturais de teatro contribuíram na 
formação de diversas pessoas que atuaram ou ainda atuam decisivamente no desenvolvimento do turismo em 
Lençóis. 
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Neste sentido, temos um esboço na década de 1960 do que viria adiante. Já 

na década de 1970 acontecimentos mais decisivos ocorreram. Então, esta primeira 

fase demarca não só fatos envolvendo o início do garimpo de draga e o seu apogeu. 

Foi nesta primeira fase que ocorreram tombamentos de conjuntos arquitetônicos e 

paisagísticos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a 

criação de uma unidade de conservação, os primeiros investimentos em 

infraestrutura turística e a visibilidade da região nas telas do cinema em um filme de 

um nativo de Lençóis (Fig. 25). 

 

Fig. 25 – Linha do tempo com fatos marcantes da primeira fase do garimpo de draga na Chapada 
Diamantina (1971-1989). Os círculos pretos demarcam o ano da ocorrência do acontecimento 
relatado, a ausência do círculo significa que o acontecimento transcorre durante todo o período 

ocupado pela lacuna cinza ou tem incidência indeterminada dentro do período em que a lacuna é 
situada. 
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Mas um fato marcante a ser mencionado para o início do novo ciclo 

econômico da Chapada Diamantina, talvez podendo ser considerado como marco 

inicial, é a chegada da luz elétrica em Lençóis no ano de 1971 (MUNIZ, 2011). Ciclo 

econômico que se refere nos dias de hoje mais às alternativas ao garimpo, como o 

turismo, do que à garimpagem com draga. De qualquer forma pode ser 

caracterizado como o ciclo de retomada do desenvolvimento econômico na região. A 

energia elétrica, decerto, possibilitou a ambição de alavancar o turismo no lugar ao 

passo que propiciou um ambiente capaz de exercer maior atração e fixação de 

pessoas.  

Além disso, de acordo com Silva, ex-gerente de garimpo de draga de Lençóis, 

deu-se com energia elétrica o uso das primeiras dragas. Inicialmente, as dragas 

elétricas foram utilizadas na região para retirar a água de locais onde poderiam ser 

coletados cascalhos ao fundo para posterior garimpagem inteiramente manual. Este 

uso de dragas em específico não caracterizou o início do período do garimpo de 

draga na região, o qual apresentou outra conformação de trabalho. 

Em 1973 ocorreu o tombamento do conjunto arquitetônico e paisagístico de 

Lençóis como patrimônio histórico nacional pelo Iphan. Ademais, este mesmo ano é 

demarcado por Muniz (2011) como sendo o de início do turismo na cidade. Brito 

(2005) relata que o tombamento foi proposto por pessoas de Lençóis articuladas 

com um membro do corpo de voluntários da paz que teriam antes realizado 

pesquisas para fundamentar o intento. Mas, o encaminhamento da proposta 

encontrou resistência de uma parte influente da população local que temia perder o 

controle da cidade. Contudo, com apoio do Governo Federal, Lençóis tornou-se 

cidade-monumento e rapidamente ganhou destaque na impressa que começou a 

contribuir para potencializar o turismo no lugar (BRITO, 2005). Logo, em 1974, a 

Bahiatursa inclui Lençóis nos roteiros turísticos do nordeste (2011). 

Aparentemente, de forma paralela a essas ações em prol do turismo, eram 

realizados esforços públicos para o mapeamento geológico e topográfico da 

Chapada Diamantina pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) e pela 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene); (NOLASCO, 2002). 

Como parte deste trabalho, empreendeu-se o estudo de aluviões da área, 

particularmente aqueles dos rios Paraguaçu, Santo Antônio, São José e Preto. Um 
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dos objetivos foi explicitamente avaliar a potencialidade econômica para exploração 

mineral (SAMPAIO et al., 1994).  

Pode-se generalizar que as dragas chegaram à Chapada Diamantina entre o 

final da década de 1970 e o início da década de 1980 por influência de garimpeiros 

de fora. O ano exato é impreciso. Desde entre os sujeitos da pesquisa, até entre as 

referências secundárias, diferentes datas são informadas. Assim, Sampaio et al. 

(1994) informa que a CBPM iniciou pesquisa com draga nos aluviões em 1975. 

Matta (2006) diz que foi entre 1979 e 1980. Nolasco (2002) considera que foi em 

1984 após a divulgação dos resultados da pesquisa da CBPM. Laércio, dono de 

draga e liderança de Andaraí, informou que foi em 1974; Walter, ancião, ex-dono de 

draga de Andaraí, diz que os primeiros garimpeiros que botaram draga vieram em 

1977; Marcelo, ex-dono de draga, de família secular e tradicional de Lençóis, 1979; 

Ronaldo e Mário, garimpeiros de Andaraí, 1982; e a maioria, Cléber, Silva e José, 

respectivamente ex-pescoço, ex-gerente e ex-dono de draga de Lençóis indicaram 

1984.  

Observa-se que as divergências nas interpretações advêm do critério para se 

considerar o início – pesquisa estatal ou exploração econômica – e do local – com 

os garimpeiros de Andaraí tendendo a considerar anos anteriores aos informados 

pelos sujeitos da pesquisa de Lençóis. Esta última divergência pode advir do fato de 

que o garimpo de draga iniciou-se em áreas do município de Andaraí. 

Sobre como se iniciou, existe um maior consenso de que não foram os 

garimpeiros nativos. Foram garimpeiros de fora da região, de Mato Grosso e Minas 

Gerais em uma localidade no município de Andaraí denominada de Paraíba. 

Nolasco (2002) enfatiza que, dentro estes garimpeiros que iniciaram o ciclo das 

dragas, muitos eram de famílias da Chapada Diamantina que imigraram para outros 

estados diante da decadência do garimpo de serra. E Laércio acrescenta que, antes 

dos garimpeiros, o Governo, juntamente com empresas, tinham realizado 

empreendimentos com draga: 

 

Um rapaz chegou aqui, um mato-grossense chamado Moacir. Ele 
chegou e começou com essa máquina pra cima e pra baixo. Via aquilo ali, 
não entendia que diabo era aquilo. Vamos entender o que era. E 
começamos ver o que era, o funcionamento daquela coisa porque até antes 
disso não é que nunca teve, já tinha acontecido as dragas. Já tinha 
acontecido aqui, não fomos nós os garimpeiros, os pioneiros dessa coisa, 
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não foi não, foi o próprio Governo, o próprio Governo, o próprio Governo, 
em 74 o Governo, usando a mineração Tijucana, Alcindo Pompape, Eprom 
foram firmas que já estiveram aqui, fizeram grandes explorações [...]. 

 

Dessa fala, há que se notar dois detalhes. Primeiro: antes da considerada 

inauguração do período do garimpo de draga na Chapada Diamantina, 

possivelmente houve tentativas prévias de exploração mecanizada. Laércio não é o 

único a dar essa informação. Dois anciões de Lençóis dão pistas de que foi antes da 

década de 1960. Carlos, garimpeiro de serra de Lençóis, lembra-se de ter visto 

dragas entre os anos de 1958 e 1959. Paulo, de 84 anos, disse que havia dragas, 

quando ele era criança, no baixio, empreendidas por estrangeiros16. Ganem e Viana 

(2006) relatam que a Companhia Brasileira de Exploração Diamantina foi criada em 

1926 para exploração de aluviões no rio Paraguaçu. Cumpre relacionar que em 

1907, em Lagoa Seca, Minas Gerais, foi instalada a primeira draga para prospecção 

de diamante no Brasil pela Pittsburg Brazilian Dreadging Co. (MARTINS, 2013).  

Por sua vez, o garimpeiro José, cita também a empresa Paradiso – vinculada 

ao Estado, assim como a Tijucana – como relacionada ao período inicial da 

mineração com draga na Chapada, no caso, por volta da década de 1980. E em 

1993, Moreira e Couto (1993), cadastraram a empresa “Mineração ‘Bahia 

Corporation’” como uma das atuantes com draga sobre jazidas de aluviões da 

Chapada Diamantina. A empresa brasileira Mineração Tijucana pesquisou 

diamantes de 1974 até 1994 (NOLASCO, comunicação pessoal). Este é o segundo 

detalhe: a atuação de empresas na lavra diamantina com dragas. Logo, não se pode 

dizer que, nas primeiras fases da lavra de diamantes com uso de dragas na 

Chapada Diamantina, a ação foi exclusiva de garimpeiros, tendo ocorrido mineração 

empresarial mesmo que com modo de produção porventura considerado rudimentar 

ou simplesmente como parte do processo de pesquisa. 

Em 1983, a divulgação do resultado inicial da pesquisa geológica da CBPM 

para diamantes, na região das Lavras Diamantinas da Bahia, apresentou a 

estimativa de uma reserva de 1.6 milhões de quilates em depósitos aluvionares, 

economicamente viáveis com a utilização de dragas. Foi com isso que, segundo 

                                                 

16
 Nolasco(2002) informa que as dragas anteriores à década de 1974 foram usadas de modo diferente ao 

realizado no ciclo das dragas, sendo que serviam unicamente para remover a água da área de trabalho, seja em 
grunas ou em leitos e margens de rios com o objetivo de viabilizar e aumentar a segurança do trabalho. 
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Nolasco (2002), estava definidamente disparada uma nova corrida garimpeira e o 

terceiro ciclo de exploração dos diamantes na Chapada. 

Percebe-se que, em um primeiro momento, os nativos foram coadjuvantes do 

processo de desenvolvimento do garimpo de draga na Chapada Diamantina. 

Certamente que isso não transcorreu sem os garimpeiros tradicionais das lavras e 

seus filhos observassem e procurassem a aprender, afinal de contas o recurso 

natural explorado era o mesmo que todos, minerados e garimpeiros, nativos ou 

estrangeiros, ambicionavam. O ex-dono de draga de Lençóis, José, afirmou que a 

condição inicial de não investimento no garimpo de draga era por falta de capital. 

Isso não significa que era por falta de vontade ou qualquer outro fatos subjetivo. 

Talvez pudesse ser por falta de costume e conhecimentos práticos necessários à 

atividade. No entanto, segundo Laércio, garimpeiros de Mato Grosso, como Moacir, 

contribuíram para que os nativos se integrassem à atividade com draga. 

Em 1977 o filme “Diamante Bruto” foi gravado na cidade de Lençóis, contando 

uma história que ambientada no universo contemporâneo do lugar. Desta forma, o 

filme fornece dados sobre a época. Um diálogo no início do filme refere-se à 

exigência de investimentos do Governo para fomentar o turismo e ao início da 

exploração mecanizada, considerando ser necessária para conseguir explorar áreas 

rentáveis e que o diamante na região “não acaba nunca”. Isto reforça os indicativos 

de que a garimpagem com draga começou na década de 1970. Segundo o filme 

documentário “Brilhante” (2006), “Diamante Bruto” influenciou a realidade local, 

contribuindo para aumentar a visibilidade da cidade e, com isso, para o 

impulsionamento do turismo. 

No início da década de 1980 chegou um importante investidor estrangeiro. O 

dono de draga e liderança entre os garimpeiros mais citado nas entrevistas. Trata-se 

de Augusto dos Santos Cardoso, conhecido frequentemente apenas como Augusto 

ou Angolano. “Angolano” porque esta era a sua origem. De acordo com o garimpeiro 

lençoense Marcelo, teria vindo da Angola por ocasião da revolução civil no país que 

tornou o ambiente hostil para descendentes de portugueses, possivelmente o caso 

dele. Moreira e Couto (1993) cadastraram a atuação de Augusto vinculado à 

“Mineração Piracicaba S/A”. Entrevistados, como Laércio de Andaraí e Luís de 

Lençóis, por outro lado, o relaciona a empresa Cindam. Há referência de que esta 

empresa comprou e classificou cerca de 200 mil quilates de diamantes da Serra do 
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Espinhaço, incluindo a porção na Serra do Sincorá (ALMEIDA-ABREU; RENGER, 

1999). Sobre a influência do citado empresário, Luís fez um extenso relato: 

 

[...] essa Cindam trabalha com diamante do mundo todo [...]. 
Justamente o Augusto liderava tudo, liderava quase toda a produção, 
liderava a compra quase toda. Essas pessoas que vinham de fora sempre 
procurava por ele, sempre ia acabar fazendo negócio secundário com ele. 
[...] Ele colocou preço na mercadoria aqui, preço que ninguém tinha visto 
antes e ele comprava qualquer tipo de mercadoria, mercadoria grande, 
pequena, ruim, boa, não tinha seleção. [...] [Augusto] tinha dragas aqui, 
dragas no campo São João, só não me lembro dele ter draga em Palmeiras, 
mas mesmo assim o diamante que saia lá, ele comprava todo também e 
dragas em Andaraí. Então ele tinha draga em três locais aqui, tinha muitas 
máquinas, com equipamento pesado, como tratores, carregadeiras, carreta 
para transportar os equipamentos e aqui e em Andaraí ele produzia muita 
mercadoria. [...] Ele mesmo tinha os lapidários dele. As lapidações era 
dele e ele tinha lapidários que vinha de Minas Gerais, alguns daqui também 
se tornaram lapidários. [...] Todos os compradores aqui só vendia 
mercadoria para ele. Se vendesse, como eu falei que vinha compradores 
de vários lugares do planeta, era raro fazer negócio com eles. Eles só 
procuravam o Augusto, ele já estava com pedra selecionada por tamanho, 
qualidade, esperando qualquer tipo de comércio, tinha um lote especificado 
para qualquer tipo de comprador, mercadoria graúda, mercadoria miúda, 
mercadoria lapidada, mercadoria industrial, mercadoria fraca pra se moer 
pra fazer o pó pra lapidar outro diamante (grifos nossos). 

 

Desta citação, os grifos foram feitos no intento de destacar algumas 

características da ação deste importante investidor estrangeiro nas lavras 

diamantinas da época. O primeiro grifo demarca que a exploração diamantífera na 

Bahia estava conectada em um quadro geopolítico global. A segunda demonstra que 

a atuação mineradora representada pela figura do angolano, provavelmente, 

exerceu força hegemônica sobre a economia do diamante no período das dragas, 

considerando desde o poder de controlar os preços, passando pela tendência do 

monopólio sobre a compra da produção, até a inserção em todos os setores do 

sistema produtivo diamantífero. Isto é: trabalhava com a mineração, o 

beneficiamento e a comercialização.  

Não obstante a configuração, aparentemente, de uma ação monopolista de 

um agente externo, isto decerto possibilitou um salto no crescimento da economia 

diamantífera e conferiu uma capacidade organizativa sobre a exploração dos 

diamantes, fazendo emergir um centro político que, como afirmou Diego, ex-gestor 

de órgão ambiental de Lençóis, “coesionava” os atores que prospectavam diamantes 

com o uso de dragas. Da conjunção da ação do incremento econômica e ação 
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política representada pela figura do angolano com a inserção dos locais neste 

sistema produtivo, além da continuidade dos que chegaram de outros estados 

brasileiros, formou-se o apogeu do garimpo de draga. Alguns entrevistados, como 

um lapidário, delimitam o ano de 1986, devido a grande concentração de dragas, 

centenas, nos rios e a produção expressiva, quando, continua o lapidário, “a 

produção era mais livre”. 

No ínterim desta ascensão vertiginosa das lavras com draga ocorreram ações 

com uma perspectiva preservacionista. Visavam à preservação ambiental em um 

sentido amplo, seja de aspectos arquitetônicos, seja da paisagem e da natureza, 

articulando-se ao desenvolvimento do turismo. Assim, aconteceu em 1980 o 

segundo reconhecimento do Iphan de conjunto arquitetônico e paisagístico nas 

Lavras Diamantinas como patrimônio histórico nacional. Mais precisamente, de 

acordo com o site da prefeitura de Mucugê (2014), todo o perímetro urbano e o 

cemitério foram tombados. E o primeiro grande empreendimento turístico em 

Lençóis foi inaugurado em 1980.  No contexto do presente estudo, cabe referir que o 

denominado “Hotel de Lençóis” não chegou sem engendrar desconfiança ou mesmo 

insatisfação pelo tipo de oportunidade de trabalho que o turismo oferece em, pelo 

menos, parte da população local. Sobre isso, a afirmação de Cléber é ilustrativa: 

 

Quando esse holtezão aí chegou, teve gente que ficou desconfiado, 
diz que o governo deu dinheiro pro dono, que podia gastar ne outra coisa 
[...]. E não é todo mundo que quer trabalhar servindo os outros. Trabalho de 
guia é coisa incerta, tem dia que tem, mas na maior parte do ano não tem. 

  

Estava, pois, delineando-se mais claramente a manifestação conflitiva entre a 

territorialidade garimpeira e a territorialidade turística. No tocante à conflitualidade 

com a territorialidade ambiental, a criação do PNCD foi com toda certeza o evento 

mais marcante de toda a história da Chapada Diamantina. No ano da criação do 

PNCD, Jesus et al. (1985), destacaram que a Chapada Diamantina se afigurava 

como uma das regiões do Brasil que possuía rara beleza arquitetônica e 

paisagística, com tradição histórica invulgar e grande potencial de recursos naturais, 

constituindo-se, por isso, como um dos patrimônios naturais mais importantes para o 

país e num vasto campo de interesse científico e econômico.  
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Curioso notar desta colocação de Jesus et al. (1985) que os autores 

acentuam uma relevância econômica derivada do potencial de recursos naturais. 

Será que este dado foi ponderado no ato de criação do Parna e das outras UC’s? 

Por quê foi dada tanta ênfase no turismo como alternativa de desenvolvimento 

regional e aparentemente marginalizada a exploração dos recursos minerais? Estas 

perguntas, para as quais não temos respostas, permitem reforçar a possibilidade de 

que a desconfiança de alguns sujeitos da pesquisa sobre interesses sub-reptícios no 

desenvolvimento das políticas ambientais não seja totalmente em vão. 

De acordo com Matta (2006) teriam sido as ações degradantes do garimpo 

um fator fundamental para a criação do PNCD. Mas Ganem e Viana (2006) afirmam 

que foi principalmente a ocorrência de endemismos e alta biodiversidade, sobretudo 

nos campos rupestres. Os esforços da pesquisa cujos resultados são aqui 

apresentados, não permitiram inquirir com clareza a relação entre a criação do 

PNCD com o garimpo de draga. Assim, persistem as seguintes contradições sem 

síntese. Se, por um lado, as ações degradantes do garimpo foram fator para criação 

do Parque, por outro a maior parte das aluviões lavrados com draga não foram 

inclusos na área do citado Parna. Se por um lado a proteção dos campos rupestres 

foi o grande objetivo do PNCD, por outro este tipo de ecossistema não é atingido 

pelos garimpos de draga, tanto diretamente por não coincidirem com as áreas alvo, 

quanto indiretamente por localizarem-se em locais mais altos de modo que a 

degradação provocada pelas dragas não atingem os campos rupestres. 

De qualquer forma, se a fundação de um hotel gerou alguma desconfiança, a 

criação de uma unidade de conservação de proteção integral teve a potencialidade 

de gerar muito mais polêmica na região uma vez que impôs proibição à 

garimpagem, entre outras atividades econômicas, em um espaço com dimensões e 

importância expressiva para a população local. Embora, Diego, um dos 

idealizadores do Parque, considere que o impacto imediato do PNCD tenha sido 

pequeno na época de sua criação devido a falta de infraestrutura e de recursos 

humanos para implementar suas diretrizes legais, ele mesmo aponta que o Parna da 

Chapada contribuiu para alavancar o turismo. Fato que é corroborado na literatura 

(BRITO, 2005). 

 A insatisfação da população local foi, em parte, por desconfiança quanto aos 

proponentes, vistos como estrangeiros que não se preocupavam suficientemente 
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com as condições de existência da população local, como afirmou Mário, garimpeiro 

de Andaraí. Em parte, interpreta-se principalmente da entrevista cedida por Laércio, 

foi por questionar a legitimidade dos trâmites de consulta popular promovidos no 

decorrer dos procedimentos para criação do PNCD. 

Observa-se da primeira fase que ações de proteção ambiental e turismo 

antecederam o período histórico de acirramento dos conflitos com consequente 

fechamento do garimpo, de forma que não se descarta a possibilidade de que 

tenham existido intervenções do Estado para controle da atividade garimpeira antes 

da década de 1990. Mesmo previamente à consolidação do ciclo do garimpo de 

draga na Chapada, pode-se considerar que o conflito socioambiental envolvendo 

turismo e meio ambiente era latente por relacionar distintas visões de mundo e 

interesses particulares. 

 

4.2 SEGUNDA FASE: ACIRRAMENTO DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E 

PARALIZAÇÃO 

 

O início e desenvolvimento do garimpo de draga na Chapada Diamantina 

coincidiram com o crescimento da preocupação ambiental em nível mundial. 

Questões como o esgarçamento da camada de ozônio, o aquecimento global e as 

consequentes mudanças climáticas, a perda de biodiversidade, a poluição devido à 

má gestão dos resíduos ou devido a desastres, a exploração e o consumo 

desenfreado dos recursos naturais e a escassez de água em várias partes do 

planeta contribuíram para tanto. Em 1972 foi realizada a Conferência de Estocolmo 

sobre o meio ambiente humano que é considerada o marco inicial de inserção dos 

Estados nos debates sobre a problemática ambiental. A partir daí foram realizados 

muitos fóruns e gerados novos documentos legais. Mas são as décadas de 1980 e 

1990 que demarcam uma sistematização mais rigorosa das leis que regulam o uso 

dos recursos naturais e o impacto das atividades antrópicas sobre o meio ambiente 

no Brasil (THOMÉ, 2011).  

Em 1992 foi realizada no Brasil a Conferência das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também chamada de Eco 92 que produziu 

documentos importantes sobre clima e diversidade biológica, bem como documentos 

amplos sobre desenvolvimento sustentável: Agenda 21 e Declaração do Rio 
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(THOMÉ, 2011). Com esta Conferência, a questão ambiental ganhou indubitável 

força política e apelo midiático no país.  Logo, apresenta-se como um paralelo 

plausível a relação de influência entre a Eco 92 e o acirramento do conflito 

socioambiental na Chapada Diamantina.  

Não é surpreendente que, neste contexto, tenha sido dado um foco 

sobressalente na região devido ao reconhecimento de sua importância hídrica 

estratégica e a singular beleza paisagística (JESUS, 1985). Ou seja, as ações de 

repressão do garimpo na Chapada Diamantina, as quais serão vistas mais 

detalhadamente adiante, não foram um evento preservacionista isolado, inserindo-se 

em um contexto global de emergência e fortalecimento do ambientalismo e das 

políticas públicas ambientais. O turismo, então, apareceu como uma alternativa 

econômica considerada sustentável.  

A criação da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, da diretoria ambiental de 

Lençóis, o Programa de Desenvolvimento Turístico (Prodetur) e a gravação da 

novela “Pedra sobre Pedra” sinalizaram uma crescente atenção sobre a região, 

articulada tanto a perspectivas protecionistas ou conservacionista, quanto a defesa 

do turismo como alternativa econômica, associada à visão de que o meio ambiente 

da Chapada Diamantina deveria ser protegido em favor de um uso contemplativo. A 

novela, por sua vez, contribuiu indiretamente no processo, fornecendo um tipo de 

visibilidade para um determinado público que fortaleceu a pauta tanto do turismo 

quanto do ambientalismo. Neste contexto, sucederam uma série de fatos – incluindo 

os que foram brevemente apresentados no corrente parágrafo – que demarcaram o 

acirramento prático dos conflitos socioambientais envolvendo o garimpo com draga 

(Fig. 26). 
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Fig. 26 – Linha do tempo com fatos marcantes da segunda fase do garimpo de draga na Chapada 
Diamantina (1990-1999). Os círculos pretos demarcam o ano da ocorrência do acontecimento 
relatado, a ausência do círculo significa que o acontecimento transcorre durante todo o período 

ocupado pela lacuna cinza ou tem incidência indeterminada dentro do período em que a lacuna é 
situada.  

 

 

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (CNRBMA, 2004a) foi criada em 

1991 no contexto do Programa Homem e Biosfera da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) que tem o intuito de 

promover o conhecimento, a prática e os valores humanos para implementar as 

boas relações entre as populações e o meio ambiente. Uma das proposições deste 

Programa é justamente a criação de Reservas da Biosfera para servirem como 

áreas prioritárias para experimentação e demonstração das práticas advogadas pelo 

Programa (CNRBMA, 2004b).  
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A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica foi a primeira unidade no Brasil da 

Rede Mundial de Reservas da Biosfera e a maior em área florestada do mundo. 

Apresentou as funções de conservar a biodiversidade, valorizar a sociodiversidade e 

fomentar o desenvolvimento econômico socioambientalmente sustentável 

(CNRBMA, 2004a). Sua delimitação incidiu também sobre a Serra do Sincorá. 

O Governo do Estado da Bahia, com o discurso de busca por conciliação da 

conservação ambiental com o desenvolvimento econômico, formulou para a 

Chapada Diamantina a alternativa econômica de investimento no turismo como via 

de inauguração de um novo ciclo de desenvolvimento social. O que por sua vez, foi 

elencada como ação prioritária para o setor no Estado no período. Através do 

Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia, foi avaliado o potencial e as 

demandas para a região ser projetada como circuito ecoturístico a níveis nacional e 

internacional. Neste contexto, ponderou-se a necessidade de haver baixa densidade 

populacional e preservação dos recursos naturais, os quais seriam “base da atração 

turística” (BAHIA, 1992). Entretanto, relaciona também a necessidade de haver a 

preservação do patrimônio cultural e uso controlado do solo, não somente proibição 

generalizada de qualquer extrativismo (BAHIA, 1992). 

O Prodetur da Bahia, assim como o proposto circuito ecoturístico do 

diamante, estavam articulados ao Prodetur Nordeste. O Prodetur/NE desenvolveu-

se como um programa de crédito tendo em vista promover o turismo como 

alternativa para o desenvolvimento econômico. Com o turismo propagandeou-se a 

possibilidade de desenvolvimento social porque seria fator para investimentos em 

infraestrutura e gerador de emprego e renda. Foi escolhido para o Nordeste como 

estratégia de desenvolvimento pelo fato de a região apresentar recursos cênicos e 

culturais significativos. Mas também se afirmou como sendo conveniente na região 

porque tinha mão de obra abundante e barata (BNB, 2005). 

Como consequência direta da estratégia de priorização do desenvolvimento 

do turismo na região, recrudesceu o interesse em proteger o meio ambiente e as 

paisagens supostamente naturais. Desde o delineamento do Prodetur para os 

Circuitos Ecoturísticos do Diamante e do Ouro (BAHIA, 1992), projetava-se a 

necessidade de ações de proteção, gestão e recuperação ambiental, incluindo-se a 

criação de unidades de conservação. Outrossim, numa relação obviamente direta 

com a supracitada intenção, o “Relatório Final de Projeto” da primeira fase do 
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Prodetur no Nordeste (Prodetur/NE I; BNB, 2005) relaciona a criação das APAs 

Marimbus-Iraquara e da Serra das Almas como envolvidas no âmbito do 

Prodetur/NE I. 

A Área de Proteção Ambiental Marimbus-Iraquara foi criada em 1993 pelo 

Governo do Estado da Bahia. Sua criação considerou a possibilidade de favorecer o 

turismo ecológico, a proteção da fauna e da flora do pantanal Marimbus, formado 

pela confluência dos rios Santo Antônio, Utinga e São José, das inúmeras grutas 

calcárias ao longo da Formação Salitre e das áreas montanhosas que contém o 

Morro do Pai Inácio e o Morro do Camelo (BAHIA, 1993). A APA incidiu em parte das 

áreas de garimpo com draga, mais precisamente as localizadas nos rios São José e 

Santo Antônio no município de Lençóis. Na resolução de Plano de Manejo, em 

nenhuma das zonas criadas a garimpagem foi um uso indicado, ao passo que 

empreendimentos turísticos e atividades agropecuárias foram recomendadas. Nas 

Zonas Agroflorestais, por sua vez, a mineração foi totalmente proibida como 

parâmetro de proteção ambiental (BAHIA, 1997). 

Embora o termo genérico “APA” tenha sido mencionado por entrevistados, 

nem o Prodetur nem a APA Marimbus-Iraquara foram diretamente citados pelos 

sujeitos da pesquisa. Porém, as menções do turismo e das políticas de proteção 

ambiental como determinantes para o fechamento do garimpo tornaram necessárias 

a inclusões destes e de outros fenômenos não mencionados diretamente pelos 

garimpeiros ou outros sujeitos da pesquisa. Quem teve menção foi a criação da 

diretoria de meio ambiente de Lençóis. Sgundo Diego, ex-gestor ambiental na 

cidade, a diretoria foi criada em 199117 por força judicial como pré-requisito para 

continuidade do garimpo de draga no município.. Andaraí também foi obrigada a 

fazer o mesmo, porém demorou mais por falta de corpo técnico (MOREIRA; 

COUTO, 1993). 

Percebe-se que existia um nível crescente de tensão sobre o garimpo de 

draga. Logicamente que esta atividade econômica não estava incólume à crescente 

preocupação ambiental, com políticas restritivas às atividades antrópicas 

extrativistas na região, e ao desenvolvimento do turismo sem conciliação no 

momento com o garimpo. Moreira e Couto (1993), bem como sujeitos da pesquisa 

                                                 

17
 Documento apresentado como anexo no trabalho de Moreira e Couto (1993) traz a informação de 

que formalmente isso pode ter ocorrido apenas em 1993. 
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como Diego e os ex-gerentes de garimpo de draga de Lençóis, Jorge e Silva, 

apresentaram relatos de atos de fiscalização e/ou reuniões para negociar e regular o 

funcionamento legal do garimpo. Muitos tentaram implementar as orientações 

básicas, que consistia principalmente na realização do retorno para evitar drenagem 

de rejeitos para os rios. Contudo, há quem diga que o fechamento não ocorreu de 

imediato porque, neste ínterim, ocorreram pagamentos de propina. Sobre isto não se 

pode descartar que foram pagamentos de multas e encargos, afinal de contas vive-

se em um país onde a desconfiança sobre a corrupção é extrema e imediata. 

Contribuindo para esta pressão contrária ao garimpo, as denúncias eram 

crescentes, relatam vários entrevistados, principalmente de turistas e ambientalistas. 

Então, em 1992, a gravação pela Rede Globo de Televisão da “Novela Pedra sobe 

Pedra” na cidade de Lençóis, contando uma história ambientada na região fortaleceu 

esta tendência turística e agregou mais potenciais delatores porque, como nos 

informou Costa, atraiu de uma só vez um contingente de turistas nunca antes visto 

em Lençóis. Um contingente maior até do que a capacidade de suporte do lugar.  

Desta forma, a mídia, que já se demonstrava pouco favorável ao garimpo, 

segundo sujeitos da pesquisa, aparentemente contribuiu de maneira decisiva para 

aumentar a visibilidade sobre a região. Assim, aumentou não só o número de 

denúncias contra a degradação ambiental promovida pelo garimpo, mas também o 

potencial de repercussão dessas denúncias. Para piorar a situação dos garimpeiros, 

o empresário Augusto, o angolano, importante força política e econômica para os 

garimpeiros faleceu em um trágico acidente de avião em 1994. Para alguns, 

entrevistados, à exemplo do ex-gerente de garimpo de draga, a morte de Augusto 

demarcou a grande virada na correlação de força da região contra o garimpo de 

draga18. De acordo com Diego, porque levou a uma maior dificuldade de 

organização da categoria. 

No contexto do acirramento do conflito socioambiental, dentre os fatos 

marcantes relatados pelos sujeitos da pesquisa enfatizados no desenvolvimento da 

presente pesquisa, alguns emergem de forma a parecer ter força no imaginário da 

                                                 

18
 Augusto tanto foi um personagem marcante na história do garimpo de draga na região da Chapada 

Diamantina que sua morte revestiu-se de mito com alguns sujeitos da pesquisa, como o ex-draguista 
e atual pedreiro de Lençóis, Lúcio, referindo-se que acredita na ideia de o angolano não ter morrido, 
mas simulado sua morte para poder “sumir”. Cumpre informar que as circunstâncias da morte foi 
noticiada em jornais (AGÊNCIA FOLHA, 1994). 
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comunidade garimpeira sobre o conflito. É importante detalhar, neste caso, os 

eventos quando ocorreram conflito direto. Por exemplo, as mobilizações garimpeiras 

em favor do garimpo e das ações do Estado para fechamento do mesmo.  

O primeiro fechamento massivo do garimpo tem data imprecisa ante o esforço 

de trabalho da presente pesquisa. Os entrevistados informaram datas que variaram 

entre o ano de 1991 e 1994. Moreira e Couto (1993) apresentam notícias com 

indícios de que este fechamento ocorreu em 1993; o ano mais frequentemente 

referido entre os entrevistados foi o de 1994. Possivelmente diversos episódios de 

repressão ocorreram ora em Lençóis, ora em Andaraí, ora em outras cidades ou 

concomitantemente em mais de uma cidade da região. Convencionou-se aqui o ano 

de 1994 como sendo mais plausível para a ocorrência do fechamento massivo19. 

Mais importante do que a data exata, são as circunstâncias. 

O ex-gerente de garimpo de draga de Lençóis, Silva, conta que houve uma 

ação civil pública ajuizando o fechamento do garimpo na Chapada. Matta (2006) 

informa que ela foi movida no ano de 1993 pelo Ministério Público da comarca de 

Andaraí contra os danos ambientais causados pelo garimpo. Silva, entre outros, 

falaram de mobilizações garimpeiras em defesa da manutenção do garimpo o que 

também pode ser visto no trabalho de Moreira e Couto (1993), os quais mostram 

documentos de prefeituras e garimpeiros com faixas reivindicando a continuidade do 

garimpo em uma reunião com órgãos públicos dos poderes judiciário e executivo 

com a população que discutia a questão. Nada, porém, foi suficiente para que a 

Polícia Federal, juntamente com o exército, não interviesse para fechar o garimpo 

numa grande operação com dezenas de operativos. Os ex-pescoços de Lençóis, 

contaram que não houve violência a não ser em casos onde os garimpeiros 

reagiram. Jorge, com opinião contrária, relatou o seguinte: 

 

Governo fechou com a ajuda da PF e do exército, com cento e 
poucos homens. Deu prazo de 24h para tirarem as máquinas. [...] Fechou 
em 1994. O fechamento foi coisa brutal. Trataram garimpeiros como 
vândalos. [...] Depois que o Angolano faleceu, faltou dinheiro, até a venda 
dificultou. [...] Fechou cachorrinho, ribeirão, morro branquinho. Tudo. 

                                                 

19
 O dono de draga de Andaraí, Pedro, informou que o fechamento foi no Governo de Paulo Souto. 

Sabe-se que este Governou iniciou em 1994. Os próprios Moreira e Couto (1993) relatam a existência 
de reuniões e negociações para manter o garimpo aberto em 1993 e as datas das notícias são de 
meses bastante distantes (fevereiro e julho), permitindo interpretar que até o ano de 1993, na 
verdade, não ocorreu nenhum fechamento massivo. 
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Os indícios são de que a violência foi moral em vez de física, fato plausível 

ante o histórico de preconceito que sofre esta categoria.  

Contudo, movimentos em prol da continuidade do garimpo continuaram. A 

gestão do prefeito Otaviano em Lençóis teria sido ativa nisto, segundo, a 

comerciante Brena de Lençóis, inclusive porque o prefeito tinha envolvimento no 

garimpo. Mas outras prefeituras também participaram com base na justificativa da 

importância socioeconômica do garimpo e do compromisso dos garimpeiros e 

conduzir a lavra de acordo com as recomendações legais (MATTA, 2006).  

De acordo com levantamento documental e informações dos sujeitos da 

pesquisa, organizações garimpeiras como a histórica Sociedade União dos Mineiros 

(SUM), a Sociedade Beneficente dos Garimpeiros de Andaraí (SBGA) e a 

Cooperativa de Garimpeiros da Chapada Diamantina (Cochadi)20 também militaram 

pela questão, tendo esta última sido organizada especialmente pela referida causa. 

O sucesso momentâneo veio, segundo os entrevistados Brena e Silva, na forma de 

um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Centro de Recursos Ambientais 

da Bahia, mediado pelo MPF. 

Após isso, Diego contou que “o garimpo correu solto”. Embora muitos 

garimpeiros possam ter respeitado os termos do TAC, alguns não respeitaram e 

estes foram determinantes para o segundo fechamento. Ante o insucesso de 

controlar os impactos ambientais do garimpo de draga, a diretoria ambiental foi 

reformulada, tendo saído o diretor que tinha prestígio e confiança junto ao Governo e 

aos ambientalistas. Segundo Diego, a saída deveu-se por descontentamento com a 

pouca efetividade das fiscalizações e orientações sobre o garimpo e abriu lugar para 

um outro diretor que teria sido bem menos efetivo para garantir a conservação 

ambiental. Pedro afirmou que antes do segundo fechamento massivo do garimpo, 

ocorreu uma audiência em Salvador entre lideranças garimpeiras e o Governador, 

tendo a ação policial incidido em dia posterior à reunião na qual não houve acordo 

para manutenção do garimpo.  

                                                 

20 
A atuação da SUM pode ser identificada conforme depoimento de Carlos, ancião, garimpeiro de 

serra de Lençóis e de documento entregue por ele (SUM, 1996). A atuação da Cochadi foi enfatizada 
por Silva de Lençóis e Laércio de Andaraí e também consta no trabalho de Moreira e Couto (1993). A 
atuação da SBGA foi relatada por Laércio e notada em documento coletado no acervo da Coogan 
(SBGA, 1995). 
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Sobre quando ocorreu o segundo fechamento, os entrevistados foram quase 

unânimes: 1996. Muniz (2011) corrobora esta data. As ações governamentais neste 

sentido foram denominadas de “Operação Chapada Diamantina”, tendo sido 

coordenada pelo DNPM com colaboração de diversos outros órgãos como o CRA, o 

Ibama, a Polícia Federal e a Coppa (Companhia de Polícia Militar de Proteção 

Ambiental), além de cobertura midiática. O contingente de policias e fiscais foi 

mobilizado por terra e ar (MATTA, 2006). Os números desta operação informados 

podem fornecer uma noção da amplitude que a garimpagem com draga tinha na 

época e, consequentemente, a extensão que as modificações ambientais deveriam 

ter: 

 

A estatística da operação resumiu-se em: 47 Autos de Paralisação 
lavrados pelo DNPM, sendo 26 para os garimpos do rio São José e 
afluentes, 8 para os garimpos do rio Preto, no município de Palmeiras e 13 
para os garimpos do rioParaguaçu (sendo 11 no município de Andaraí  e  2  
no  de  Nova  Redenção).  O total foi de 100 dragas paralisadas, perfazendo 
em torno de 700 garimpeiros envolvidos. A operação abrangeu 48 pessoas, 
entre fiscais, auxiliares e policiais (MATTA, 2006). 

 

A forma de intervenção foi semelhante ao primeiro fechamento massivo. 

Contudo, com duas importantes peculiaridades. Uma é que o Governo, além de 

fechar, prometeu dar assistência social aos desempregados e gerar emprego e 

renda, conforme o ex-dono de draga de Lençóis, Lopes: “Governo deu algumas 

cestas básicas depois do fechamento do garimpo, durante 15-30 dias. E prometeu 

gerar outros empregos”. Tais promessas sinalizaram, pois, que dificilmente o 

garimpo voltaria a ser opção com apoio do Estado para sobrevivência da população 

local, opção esta que seria buscada estimulando outros setores da economia. Mas a 

promessa de assistência social não foi cumprida, o garimpo de draga resistiu em 

menor intensidade, levando à realização da “Operação Chapada Diamantina II” para 

consumar e reafirmar as ações da primeira (MATTA, 2006). 

Outra peculiaridade, segundo entrevistados de Andaraí, à exemplo de Maria, 

foi a ocorrência de detenções temporárias: 

 

Chegaram no garimpo e foram empencando os garimpeiros, 
prendendo com algemas um no outro e entraram na cidade com eles assim. 
Uma humilhação. Colocaram eles lá na praça como se fossem marginais. 
Acho que foi pra servir de exemplo. Mas não tinha necessidade, eram pais 
de família, só queriam trabalhar. 



128 

 

    

 

 

Nestas duas primeiras fases, um fato marcante foi o predomínio de 

estrangeiros como maior influência financeira do sistema produtivo do diamante. 

Neste sentido, a chegada e a morte de um desses estrangeiros foi frequentemente 

mencionada como sendo decisiva para o enfraquecimento político do garimpo de 

draga. Afirmou-se que era comum estes controlarem desde o input da produção, 

através do financiamento, até o output, através da compra do diamante. Entretanto, 

com o fechamento do garimpo, os estrangeiros tenderam a chegar motivados 

apenas pelo interesse do turismo uma vez que o Prodetur alçou a região à condição 

de locus privilegiado de ecoturismo internacional (BRITO, 2005). Logo, a 

inauguração do aeroporto de Lençóis em 1998 (MUNIZ, 2011) certamente ajudou 

significativamente nesta incursão da Chapada como cenário ecoturístico 

internacional. 

Segundo Brena, também em 1998 foi detido o último garimpeiro: “era 

garimpeiro de draga com pequeno motor, perto de Campos de São João em 

Palmeiras. Foi preso em 199821.”, quando apenas casos isolados e esporádicos 

insistiam em manter a garimpagem com draga. No que diz respeito aos garimpeiros, 

infere-se que ocorreu desamparo social após fechamento do garimpo, tendo muitos 

dos que eram de outras cidades saído da Chapada Diamantina. Sobre o desamparo, 

Laércio falou: 

 

O que é que veio em troca pra gente? Não veio nada. [...] Quando eu 
falo à nível de município de Andaraí, o que é que o Governo fez pra poder 
tentar criar uma alternativa de sobreexistência pra esse povo, nenhum, 
nada, nada. A gente tinha aqui um osso que a gente ruia aquele osso. 
Aquilo não nos satisfazia, mas nos mantinha pelo menos vivo, nos mantinha 
numa expectativa, numa esperança de dias melhores. Aí um dia apareceu o 
Governo dizendo aqui: “não isso aqui não vai funcionar mais não, isso aqui 
não interessa mais a vocês, a gente vai criar aqui uma condição melhor de 
sobreexistência e isso aqui vocês vão ficar reinando o tempo todo e nunca 
vão sair disso e a gente quer poder criar junto com vocês uma alternativa de 
sobreexistência melhor”. E aí passou-se um ano, dois anos, três anos, cinco 
anos, oito anos e nunca o Governo aqui chegou. [...] O cara ficou 
desempregado, a atividade que tinha era a mineração, esperou um ano, 
dois anos, não aguentou, desapareceu no mundo. Cara, teve gente que se 
picou, foi pra São Paulo, ninguém sabe que região do Brasil foi, largou a 

                                                 

21
 Testemunha ocular do caso conta que não se tratava de uma pessoa reconhecida como 

garimpeiro, mas de um motorista de empresa rodoviária que fazia transporte de passageiros para a 
região. A pessoa detida era proprietário de terra e passava fins de semana no lugar que garimpava 
(NOLASCO, comunicação pessoal). 



129 

 

    

 

mulher, com filho aqui, uns veio buscar, mandou vir buscar e outros não 
mandaram. A mulher ficou aqui viúva de marido vivo que desapareceu por 
falta de alternativa. [...] E o Governo nunca fez nada, eles simplesmente 
consideraram que a mineração da gente é ilegal. 

 

Embora Laércio tenha enfatizado durante sua entrevista que tal situação foi 

mais agressiva em Andaraí, Costa permite interpretar que foi uma situação 

generalizada. Pelo menos no que diz respeito aos garimpeiros: “Mas o governo 

enganou os garimpeiros sobre a estruturação da cidade para os garimpos, geração 

de empregos e pagamento das bolsas que logo foram canceladas”.  

Neste sentido, cabe uma discussão sobre o que o discurso e a prática do 

Prodetur e do Governo do Estado em relação aos garimpeiros. Se por um lado 

previa a valorização do patrimônio cultural e o desenvolvimento social, por outro 

priorizaram garantir o desenvolvimento de infraestrutura para recepção de turistas e 

garantia de ambiente paisagístico adequado para atratividade. Leia-se preservação 

ambiental e, provavelmente, baixa densidade demográfica. A imigração derivada da 

paralização definitiva do garimpo na década de 1990 pode não ter sido provocada 

intencionalmente, mas a baixa densidade demográfica foi um dos pré-requisitos 

avaliados para a implantação do circuito ecoturístico do diamante. Assim, situou-se o 

patrimônio cultural meramente no passado. 

Neste contexto que em 1999 ocorreu o último episódio relacionado à segunda 

fase. Foi criado o Parque Municipal de Mucugê – Projeto Sempre com o objetivo de 

proteger ecossistemas de campo rupestre e, de forma precípua, a espécie botânica 

Sempre-Viva (Syngonanthus mucugensis). 

 

4.3 TERCEIRA FASE: RETOMADA 

 

O marco inicial desta terceira fase pode ser considerado, sem dúvida, a 

fundação da Cooperativa de Garimpeiros de Andaraí (Coogan) no ano de 2001, 

quando também foi considerada de utilidade pública pela prefeitura de Andaraí 

(ANDARAÍ, 2001). A Coogan demarcou a retomada da organização garimpeira para 

viabilizar o garimpo de draga. Assumiu em Andaraí o lugar social que ocupava a 

SBGA, mesmo que esta não tenha deixado de existir por completo, conforme 

sujeitos da pesquisa de Andaraí. Em nível de Chapada Diamantina, cumpre hoje o 
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papel que cumpria a Cochadi que se tornou inviável, segundo Laércio, devido 

justamente a amplitude regional que dificultou a viabilidade da mesma. A SUM, por 

sua vez em Lençóis, segue agregando garimpeiros de serra e atuando em 

atividades culturais, porém, segundo um lapidário da região, com cada vez menos 

força política e econômica. 

Paralelamente ao desenvolvimento histórico interno das relações 

socioambientais na Chapada Diamantina, demarcada pela reorganização garimpeira 

e retomada do garimpo de draga, ocorreu neste período a publicação de novos 

dispositivos legais que reforçam a proteção ambiental de alguns ambientes no Brasil 

com rebatimento direto na Chapada Diamantina, continuando, pois, o 

desenvolvimento das políticas ambientais e do ambientalismo como nas décadas 

anteriores. Sendo assim, a terceira fase não tem sido apenas a fase da retomada do 

garimpo, tem sido também a fase da reincidência de alguns conflitos, e da 

manifestação de novos (Fig. 27). 
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Fig. 27 – Linha do tempo com fatos marcantes da terceira fase do garimpo de draga na Chapada 
Diamantina (do ano 2000 até os dias atuais). Os círculos pretos demarcam o ano da ocorrência do 

acontecimento relatado, a ausência do círculo significa que o acontecimento transcorre durante todo 
o período ocupado pela lacuna cinza ou tem incidência indeterminada dentro do período em que a 

lacuna é situada. 

 
 

Em 2001 foi criada a Reserva da Biosfera da Caatinga, tendo como 

prioridades a conservação da rica biodiversidade regional, o combate à 

desertificação, a promoção de atividades sustentáveis, o estudo e a divulgação de 

dados sobre esses importantes ecossistemas (CNRBMA, 2004b). Foi criada dez 

anos depois da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e faz parte do mesmo 

programa da Unesco aplicado pelo Brasil. A Chapada Diamantina está inclusa nesta 
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reserva. Ressalte-se: uma parte, coincidente com o PNCD, é delimitada como área 

núcleo (CNIPPNE, 2013). As áreas núcleos das Reservas da Biosfera, de acordo 

com o SNUC (BRASIL, 2000) destinam-se à proteção integral. Na região da 

Chapada, a Reserva da Biosfera da Caatinga sobrepõe-se à da Mata Atlântica 

(CNIPPNE, 2013); (Fig. 28). 

 

Fig. 28 – Mapa da Reserva da Biosfera dos Biomas Caatinga e Mata Atlântica na Bahia. 

 

Fonte: CNIPPNE (2013, adaptado). 

  

Não obstante, mesmo na Chapada Diamantina, as Reservas da Biosfera 

parecem não fazer parte do cotidiano. Mas, falando-se na Chapada Diamantina, a 

sobreposição da Reserva da Caatinga com a Reserva da Mata Atlântica e o fato de 

constituir área núcleo de ambas, reforça que, politicamente, existe uma atenção 

muito grande sobre a região, o que aponta tendência à forte vigilância legal sobre a 

questão ambiental. Possivelmente, há rebatimento ideológico da tendência sobre a 

relação com a comunidade garimpeira, afinal sofre preconceito como sendo 

inerentemente degradadora e poluidora (SATHLER, 2008). 
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Também fornecendo indícios que corroboram com a proposição de que existe 

uma tendência fora do comum de vigilância legal sobre a questão ambiental na 

Chapada Diamantina, a Portaria nº 126 de 27 de maio de 200422 (BRASIL, 2004c) 

reconheceu as áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável e 

repartição de benefícios da biodiversidade brasileira delineada no "Mapa das Áreas 

Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios 

da Biodiversidade Brasileira" (BRASIL, 2004b), de acordo com critérios 

estabelecidos no Decreto nº 5.092 de 21 de maio de 2004 (BRASIL, 2004a). A 

indicação para compor o quadro de áreas prioritárias advém principalmente de 

estudos sobre a biodiversidade, tais como taxas de endemismos, espécies 

ameaçadas e a diversidade biológica. 

A área de estudo, considerando os municípios das históricas Lavras 

Diamantinas, está incluída em quatro áreas prioritárias, ressaltando-se a importância 

dela para diversos taxa biológicos. Três delas tem prioridade extremamente alta e a 

quarta, denominada de “Bonito”, tem prioridade muito alta. Os biomas considerados 

na área de estudo nesse mapa são mata atlântica, caatinga e cerrado, ocorrendo 

sobreposições entre áreas de distintos biomas. Com exceção da maior área, 

denominada de “PN Chapada Diamantina”, a qual circunscreve o PNCD e que 

recomenda a execução de inventário biológicos. As demais recomendam a proteção 

integral ou a ampliação de UC. O garimpo Santa Rita está situada na sobreposição 

das áreas denominada “Lençós / Andaraí” e “Itaetê / Abaíra”23, uma sobreposição 

respectivamente entre Mata Atlântica e Caatinga.  Para a primeira recomendou-se a 

ampliação de UC, para a segunda a proteção integral. Subentende-se, então, que a 

UC a ser ampliada deve ser o PNCD (BRASIL, 2004b). 

 

 

 

                                                 

22
 De acordo com a citada Portaria, a lista de áreas prioritárias para a conservação deve ser revisada 

e atualizada em um prazo não superior à 10 anos (BRASIL, 2004c). No presente estudo, é 
considerada apenas a listagem e mapeamento original dentro do contexto histórico de contínuo 
ascenso da proteção ambiental na Chapada Diamantina. 
23

 O nome dos municípios não implicam em exclusividade destes dentro das referidas áreas. Assim, a 
área “Lençóis / Andaraí” espaços de Mucugê e “Itaetê / Abaíra” inclui espaços de Andaraí, Nova 
Redenção, Lençóis, Mucugê e Palmeiras. 
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Quadro 03 – Áreas prioritárias para conservação incidentes na Serra do Sincorá e respectivos 
códigos, nomes, biomas relacionados, nível de prioridade, recomendação para conservação, área e 
municípios que ocupam de acordo com Brasil (2004b), com destaque para os municípios históricos 

das lavras diamantinas. 

NOME DA 
ÁREA 

BIOMA PRIORIDADE RECOMENDAÇÃO ÁREA MUNICÍPIOS 

Lençóis / 
Andaraí 

Mata 
Atlântica 

Extremamente Alta Ampliação de UC 199.115,95 
Andaraí, 
Lençóis, 
Mucugê 

Itaetê / 
Abaíra 

Caatinga Extremamente Alta Proteção integral 652.618,57 

Andaraí, 
Nova 

Redenção, 
Lençóis, 
Mucugê, 

Palmeiras, 
entre outras 

PN 
Chapada 

Diamantina 

Cerrado e 
Pantanal 

Extremamente Alta Inventários Biológicos 1.265.388,75 
Mucugê, 

Palmeiras, 
entre outras 

Bonito Caatinga Muito Alta Proteção integral 345.146,46 
Lençóis, 

Palmeiras, 
entre outras 

 

Na sequência de argumentação dos parágrafos acima, a “Lei da Mata 

Atlântica” constitui-se como mais um indício. Instituida pela Lei 11.428 de 22 de 

dezembro de 2006 (BRASIL, 2006), apresentou o objetivo geral de promover a 

proteção e a utilização do Bioma tendo em vista o desenvolvimento sustentável. 

Para tanto, traçou os objetivos específicos de salvaguarda da biodiversidade, da 

saúde humana, dos valores paisagísticos, estéticos e turísticos, do regime hídrico e 

da estabilidade social. A Chapada Diamantina foi inclusa na área de aplicação da 

Lei. Considerando a região histórica das lavras, identificaram para a região as 

seguintes coberturas: Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Tropical 

Subcaducifólia); Floresta Estacional Decidual (Floresta Tropical Caducifólia) e 

Refúgios Vegetacionais (Comunidades Relíquias); (BRASIL, 2008).  

Importante destacar que não se trata aqui de dizer que essas movimentações 

legais atentaram apenas para a Chapada Diamantina. Obviamente não o foram, 

nem sequer tiveram-na como foco. Mas a convergência de todas elas sobre a 

Chapada e diversos outros fatos apresentados nesta dissertação é que reforçam a 
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mencionada tendência. Aliás, conforme apresentada na introdução, a Constituição 

da Bahia (1989) deixa clara esta atenção diferenciada. 

Em 2007, deu-se a criação do último espaço territorial especialmente 

protegido, o Parque Urbano de Igatu. Este foi oriundo de uma movimentação 

eminentemente interna ao povoado, tendo sido criado por decreto municipal. Russ 

(2012), disse que: 

 

A idéia do PUI surgiu com a preocupação inicial de assegurar, no 
perímetro urbano de Igatu, alguns ambientes que preservassem a natureza 
associada à cultura e à história de Igatu. Desta forma, a Secretaria de 
Turismo e Meio Ambiente do município de Andaraí criou o primeiro Parque 
Urbano na região da Chapada Diamantina, decretado em 15 de maio de 
2007. 

 

Esta série de fatos indica o contínuo reforço da proteção ambiental na região, 

ao passo que se iniciou uma reorganização garimpeira para reativação do garimpo 

de draga. Assim, evidentemente, sinaliza-se que estava dado um conflito latente 

com sobreposição entre a territorialidade ambiental e a garimpeira.  

No dia 10 de outubro de 2006 a Coogan protocolizou junto ao DNPM um 

requerimento de pesquisa mineral para exploração de diamante na área da Fazenda 

Santa Rita em Andaraí na divisa com Nova Redenção. Segundo Pedro, a Coogan 

buscou cumprir todos os pré-requisitos estabelecidos pelo órgão federal de 

mineração. Desta forma, anexou ao requerimento os seguintes documentos: 

memorial descritivo, planta de situação da área e plano de trabalhos de pesquisa 

com suas respectivas anotações de responsabilidade técnica; anexou também o 

orçamento e o cronograma de pesquisa bem como a prova de recolhimento dos 

emolumentos.  

Com isso, a Coogan recebeu em 24 de janeiro de 2007 a autorização de 

pesquisa na forma de um alvará com prazo de três anos. A Coogan seguiu 

buscando atender as exigências do DNPM com o pagamento das taxas, 

apresentação de relatório e respeitando a fiscalização. Logo, recebeu em 09 de 

novembro de 2010 o guia de utilização, após ter sofrido um breve embargo do orgão 

(DNPM, 2014). O presente estudo ocorre quando a Coogan encontrava-se 

explorando o garimpo Santa Rita nesta situação legal 
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Todavia, o processo para regularização do garimpo Santa Rita e a viabilidade 

do funcionamento não foi tão simples quanto pode parecer. Primeiramente, cabe 

assinalar a dificuldade de atender as exigências burocráticas, conforme é 

mencionado pelos diversos garimpeiros donos de draga na cidade que foram 

entrevistados, cujos detalhes das dificuldades serão vistos mais adiante no texto. 

Segundo, mesmo com autorização de pesquisa para realizar a mineração na área 

do Santa Rita, a Coogan teve que enfrentar um conflito latente com o Movimento de 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o qual possuía uma ocupação na fazenda 

de interesse da cooperativa. Inicialmente, segundo Pedro, o MST quis expulsar os 

garimpeiros. Porém o conflito foi evitado devido à mediação do Deputado Federal 

Walmir Assunção, ligado historicamente ao MST, tendo sido ele acionado pela 

própria Coogan. Ou seja, a cooperativa foi ativa numa negociação pacífica para 

saída dos agricultores associados ao MST e liberação da área para o garimpo24. 

Contudo, segundo os garimpeiros de Andaraí sujeitos da pesquisa, após a 

saída do MST, a fazenda, até então propriedade de um dono que tinha relações 

amistosas com os garimpeiros, foi vendida no ano de 2009 (GONDIM; GODIM, 

2009) para um fazendeiro que veio de outra cidade. O nome mudou de Santa Rita 

para Santo Onofre II. Logo, segundo os garimpeiros entrevistados, devido a relações 

econômicas e, segundo Moraes, secretário da prefeitura de Andaraí, também devido 

à questão ambiental, desenhou-se um conflito potencial envolvendo a dominação 

territorial da área da Fazenda.  

Desta forma, o fazendeiro moveu um processo reivindicando reintegração de 

posse sobre o qual até o presente momento não obteve sucesso legal (TJBA, 2013). 

No tocante à motivação econômica, de acordo com Pedro e Laércio, o novo 

fazendeiro não aceitou o percentual regular oferecido pelos garimpeiros e quis 

exclusividade na exploração da mina. Sobre a motivação ambiental, o mesmo teria 

se incomodado com o impacto ambiental gerado pela garimpagem. Motivações 

evidentemente contraditórias, embora ainda persistentes. 

                                                 

24
 É interessante destacar que não existe antagonismo a priorístico entre o MST e garimpeiros na 

Chapada Diamantina. Inclusive, um dos sujeitos da pesquisa, Márcio, gerente de garimpo de draga 
de Andaraí, é assentado na zona rural de Andaraí em assentamento de Reforma Agrária ligado ao 
MST. 
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Independentemente da aliança ou conflito com os fazendeiros, 

movimentações favoráveis à viabilização do retorno do garimpo de draga em 

Andaraí ocorreram em dois eixos no município, contribuindo assim para a 

institucionalização no nível municipal de políticas de mineração e de meio ambiente 

como ocorre usualmente em municípios com base econômico-produtiva mineradora 

que buscam afiliar-se ao discurso ou prática do desenvolvimento sustentável 

(ENRÍQUEZ, 2008).  

Sobre o eixo que remete às políticas na área de mineração, foi criada em 

2005 a Secretaria Municipal de Mineração e aprovada a Lei Municipal do 

Garimpeiro. A criação da citada secretaria buscou explicitamente, conforme ofício de 

encaminhamento do Projeto de Lei de sua criação, patrocinar a exploração 

diamantífera seguindo preceitos legais, reconhecendo a possibilidade de esta 

valorizar a cidadania no município e uma categoria destacada na cidade, a dos 

garimpeiros (ANDARAÍ, 2005).  

No ano de 2009, por sua vez, foi aprovada a Lei Municipal do Garimpeiro. 

Quem falou dela e tratou-a como um marco de luta no contexto da retomado do 

garimpo de draga foi Pedro, pois esta Lei teve aprovação no legislativo municipal 

após pressão popular organizada pelos garimpeiros na cidade, demonstrando a 

força política e cultural da categoria garimpeira no município, motivando e 

fortalecendo ainda mais a luta para continuidade do garimpo na região. 

Sobre o eixo que converge mais detidamente nas políticas ambientais, 

ocorreram a criação do Conselho e do Fundo Municipal de Meio Ambiente 

(ANDARAÍ, 2010a; 2010b) e a publicação da Política Municipal de Meio Ambiente 

(ANDARAÍ, 2011). Vale destacar que a existência deste dispositivo legal e dos 

citados instrumentos criados são condição sine qua non para viabilizar legalmente a 

atuação do município no Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), permitindo, 

desta forma, que ocorra no nível municipal o licenciamento ambiental entre outras 

atividades administrativas discricionárias (THOMÉ, 2011). Enríquez (2008) trata de 

forma positiva a existência de Lei ambiental e instrumentos de políticas ambientais 

em municípios porque considera como sinais de instrumentalização para 

desenvolvimento local sustentável de forma autônoma.  

Interpreta-se a formalização e viabilização legal do exercício político-

administrativo do município de Andaraí como favorável ao garimpo não porque se 
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entende que este possa facilitar de forma indiscriminada a garimpagem, conforme o 

funcionário de órgão ambiental, Cloves, acredita ser possível; mas porque, de 

acordo com Jomar, funcionário de órgão da mineração, pode existir uma resistência 

extralegal nos órgãos ambientais federais e estaduais para legalização do garimpo. 

Informação compreensível porque existe preconceito histórico sobre a garimpagem 

(MATTOS, 2008) e aconteceram conflitos dos garimpeiros com estes órgãos nas 

Lavras Diamantinas conforme visto, sobretudo, na segunda fase do garimpo de 

draga na Chapada.  

Além disso, Pedro afirmou que o próprio Ibama, quando a Coogan iniciou a 

busca pela licença ambiental por volta do ano 2006, teria orientado que o ideal seria 

uma instância municipal devido a morosidade em outras instâncias. Morosidade 

sobre a qual normalmente não se tem dúvida dada a conjuntura dos serviços 

públicos federais e no Estado da Bahia de acordo com o senso comum. 

Não obstante, a Coogan ter obtido regularização junto ao DNPM, o Ibama 

interveio no garimpo Santa Rita no ano de 2008, realizando um embargo motivado 

pela ausência de licença ambiental e pelo questionamento do caráter da atividade 

garimpeira no momento, caracterizando-a como lavra em vez de pesquisa porque o 

minério estava sendo extraído. Diversos documentos sobre este processo foram 

coletados tanto no acervo da Coogan quanto em pesquisas na internet. Vale citar 

dois que contém toda a parte fundamental do litígio e revelam a essência da 

discordância entre o Ibama e a conduta da Coogan.  

Na reunião com a Promotoria de Justiça de Andaraí, vinculada ao Ministério 

Público do Estado da Bahia, a cooperativa deixa claro que não se considerava 

irregular porque, entre outros motivos, o DNPM forneceu alvará de pesquisa e 

porque se considera uma organização popular que estava cumprindo finalidades de 

desenvolvimento social no município (MPE-BA, 2008). O DNPM, por sua vez, não 

seguiu com o litígio contra a cooperativa pelo fato reivindicado, mas o Ibama 

manteve-se irredutível conforme explicitado no Parecer, que embasou a decisão 

final da instituição sobre o embargo de 2008 e a situação formal do garimpo Santa 

Rita,  refutando todos os recursos imprecados pela Coogan (AGU; IBAMA, 2011).  

Interessante notar que no início, segundo o analista de órgão da mineração, 

Jomar, o acirramento com os órgãos ambientais se deu por um motivo a mais: a não 

liberação da gestão do PNCD. O dono de draga Pedro corrobora, afirmando que o 
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ICMBio tentou embargar o garimpo. Deveras, segundo o Plano de Manejo do Parna, 

o garimpo Santa Rita incluir-se-ia na Zona de Amortecimento (ZA) da citada UC 

(MMA; ICMBIO, 2007). Porém, de acordo com Marcos, analista de órgão ambiental, 

atualmente considera-se uma irregularidade o Plano de Manejo do PNCD ter 

instituído os limites da ZA de modo que tornou sem efeito legal a instituição da ZA 

que incluiria o Santa Rita em seu interior. Desta maneira, a ZA do PNCD possui um 

raio de 3 Km conforme é normatizado para as UCs que não têm ZA específica 

aprovada legalmente25. Além disso, por estar localizado em área mais baixa e à 

jusante do Parna, dificilmente pode-se considerar que o garimpo Santa Rita causa 

impacto na área do Parque, igualmente conforme informação de Marcos. 

Apesar de não ter seguido com o litígio até os dias atuais como o faz o Ibama 

(IBAMA, 2014), o DNPM também embargou o garimpo, entendendo que a 

cooperativa estava realizando lavra de modo a extrapolar a autorização de pesquisa. 

Assim, no ano de 2010, o DNPM interveio fechando temporariamente o garimpo 

Santa Rita, inclusive com a apreensão de máquinas e veículos. O maquinário foi 

liberado após celebração de termo de compromisso da cooperativa ante o DNPM de 

seguir as normas da instituição federal (DNPM, 2010b). E o embargo de então do 

DNPM pode ser considerado ultrapassado na medida em que a Coogan protocolizou 

requerimento de guia de utilização com licença ambiental simplificada fornecida pelo 

município de Andaraí, tendo com isso conseguido a guia de utilização minerária. 

Desta forma, pode prosseguir, com aval do órgão de mineração, a pesquisa e 

aproveitamento econômico dos diamantes extraídos (DNPM, 2010a). 

Segundo cooperados da Coogan entrevistados, por causa de tantos 

processos, a cooperativa, que já contratava contínua ou eventualmente um corpo 

técnico composto por geólogo, contador, assistentes administrativos, entre outros, 

resolveu contratar de forma permanente uma assessoria jurídica em 2009. A 

assessoria jurídica recebe um percentual fixo dos royalties colhidos pela Coogan 

com a exploração dos diamantes independentemente da atuação efetiva em algum 

processo em todos os períodos de repasse de pagamento. Apesar da insatisfação – 

apresentada, por exemplo por Laércio e Mário, respectivamente dono de draga e 

garimpeiro – quanto ao gasto elevado que isto significa (10% de acordo com Maria, 

                                                 

25
 Sobre a discussão acerca da forma legal para instituir ZAs é recomendado a leitura do artigo “Zona 

de amortecimento: criação ou delimitação?” (GONÇALVES et al.; 2009). 



140 

 

    

 

assistente administrativa da cooperativa), justifica-se por tamanha burocracia que as 

políticas minerárias e ambientais impõem a atividade, agravada no caso da Coogan 

pelos processos ora movidos nestas áreas, bem como pelo fazendeiro contra a 

permanência dos garimpeiros na Fazenda Santa Rita.  

A situação tornou-se mais delicada com a publicação da Resolução nº 3.925 

de 30 de janeiro de 2009 do Conselho Estadual de Meio Ambiente da Bahia 

(Cepram), que define a abrangência da competência municipal para exercer o 

licenciamento ambiental. De acordo com a resolução, a mineração de gemas ou 

pedras preciosas e semi-preciosas, incluindo-se o diamante, tem um potencial de 

poluição alto e exige licenciamento ambiental de competência estadual à revelia do 

porte da produção (BAHIA, 2009). Então, está colocada uma argumentação legal 

extremamente forte para questionar a legalidade do garimpo Santa Rita mesmo que 

este tenha iniciado suas movimentações na institucionalidade do Estado 

anteriormente à citada Resolução. Por causa disso, Caio, funcionário de órgão 

ambiental, caracterizou a Coogan devido às ações no garimpo Santa Rita como uma 

organização taxativamente ilegal, processada pelo MPF, podendo ser considerada 

“criminosa” pela PF.  

Contudo, convém indagar: não seria mais justo relevar esta Resolução tendo 

em vista que a Coogan deu início aos encaminhamentos para legalização do 

Garimpo Santa Rita antes da publicação do referido dispositivo legal? Logicamente, 

a jurisprudência não é um objetivo da dissertação aqui apresentada e, por isso, não 

pode responder adequadamente a esta pergunta26. 

Percebe-se que existem, aparentemente, incongruências na atuação dos 

órgãos públicos ambientais e da mineração. Assim como existe entre os diferentes 

entes e órgãos integrantes do Sisnama. Desta forma, enquanto o ICMBio reivindicou 

o direito de dar parecer sobre o garimpo Santa Rita, a legislação federal dispunha 

ser sem efeito o argumento que o ICMBio tinha para tanto; enquanto o DNPM 

forneceu um alvará de pesquisa no ano de 2006, o Ibama questionou a validade 

deste para legitimar a atuação da Coogan no Santa Rita em 2008, embargando por 

isso o garimpo; enquanto o DNPM embargou o garimpo apenas no ano de 2010 e 

logo forneceu a Guia de Utilização no mesmo ano, tendo aceitado a licença 

                                                 

26
 À propósito dos procedimentos legais adotados pelos órgãos públicos da mineração, o trabalho 

acadêmico de Matta (2006) sobre o garimpo na Chapada Diamantina é uma boa indicação de leitura. 



141 

 

    

 

ambiental simplificada fornecida pelo município (ANDARAÍ, 2010c), o Ibama segue 

processando a Coogan e diz-se que o MPF também porque, entre outras motivos, 

consideram sem efeito legal a licença municipal. Enquanto isso, por sua vez, o 

município teria fornecido uma nova licença em 2013 e o DNPM renovou a Guia de 

Utilização (DNPM, 2014).  

Neste entrevero kafkiano emergem diversas polêmicas extremamente atuais 

nas discussões sobre políticas ambientais no Brasil. Entre elas: a da defesa da 

maior ou menor municipalização das competências para o exercício da política 

ambiental; a reforma do Código de Mineração; o diálogo muitas vezes dissonante 

entre diferentes setores governamentais; e a instância mínima para estabelecer as 

zonas de amortecimentos das unidades de conservação.  

Certamente que não está na alçada dos garimpeiros resolver estas 

polêmicas, mas por enquanto frequentemente são estes sujeitos que têm sofrido as 

consequências destas questões mal resolvidas. O processo de recuperação da área 

degradada pela garimpagem, a dinâmica econômica de Andaraí e a população que 

sobrevive do garimpo também. Toda vez que ocorre um embargo, existem 

retrocessos em todos estes aspectos, fatos que foram observados, relatados em 

entrevistas e identificados em documentos da Coogan. O trabalho de recuperação 

torna-se mais lento, menos recursos circulam na cidade e muitos trabalhadores 

ficam desempregados e desanimados. Vale ressaltar, no entanto, que não se trata 

de defender a ausência de intervenção contrária ao garimpo quando ela se mostrar 

necessária para disciplinar a atividade, apenas pontua-se aqui contradições sociais 

e ambientais imanadas das intervenções que ocorreram neste sentido. 

Por outro lado, no ano de 2011 surgiu mais um motivo para se tentar evitar 

que as antinomias impeçam o desenvolvimento legal do garimpo, quando 

divulgaram o “ranking do desmatamento” de acordo com pesquisa realizada pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e pela Fundação SOS Mata Atlântica. O 

ranking contabilizou os desmatamento de fragmentos de mata atlântica nos período 

de 2008 a 2009. Andaraí ficou em quarto lugar no ranking nacional, primeiro 

considerando-se os municípios baianos, com 634 ha desmatados (INPE, 2011). A 

área desmatada pelo garimpo Santa Rita não ultrapassava nesta época 

provavelmente os 30 ha, sendo parte incidente onde antes era pasto.  
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Observa-se ao redor do garimpo e ao longo de grade parte da zona rural do 

município uma paisagem com presença em larga escala de pastagens destinadas 

ao pastoreio extensivo, o qual é reconhecido por demandar grandes espaços, 

apresentar baixa produtividade e pequena empregabilidade. Pedro diz que, por isso, 

esta atividade é “o câncer de Andaraí”.  

O garimpo, por sua vez, nem sempre demanda grandes áreas, apresenta 

maior empregabilidade e tende a apresentar maior produtividade no município, além 

de, segundo o dono de draga Jaime e o garimpeiro Ronaldo, contribuir para impedir 

que os garimpeiros trabalhem na serra. Levando-se em contas o exposto no 

parágrafo corrente, o garimpo pode ser uma alternativa que contribua para reduzir 

os desmatamentos em longo prazo – ainda mais se recuperar as áreas que 

degradar – porque pode servir como alternativa econômica mais produtiva e menos 

impactante do que o pastoreio extensivo de gado e desenvolver um trabalho que 

desmate mas depois permita e facilite a revegetação. 

O período de desenvolvimento do curso mestrado que resultou nesta 

dissertação foi demarcado por continuidades de alguns processos judiciais contra o 

Garimpo Santa Rita e por uma nova paralisação do garimpo promovida pelo DNPM 

(Fig. 29). As polêmicas litigiosas envolvendo garimpeiros da Coogan repercutiram 

em Feira de Santana (COUTINHO, 2013), onde dois diamantes foram apreendidos 

em mãos de garimpeiros ligados à cooperativa com alegação de que iam 

comercializar ilegalmente devido ao fato de não estarem portando certificado 

Kimberley. Por sua vez, garimpeiros afirmaram que a abordagem foi preconceituosa 

como em diversos outros momentos de intervenções policiais quando o garimpeiro é 

normalmente tratado, a priori, como “marginal”. 
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Fig. 29 – Continuação da linha do tempo com fatos marcantes da terceira fase do garimpo de draga 
na Chapada Diamantina, enfatizando-se eventos ocorridos a partir do ano 2012. Os círculos pretos 

demarcam o ano da ocorrência do acontecimento relatado, a ausência do círculo significa que o 
acontecimento transcorre durante todo o período ocupado pela lacuna cinza ou tem incidência 

indeterminada dentro do período em que a lacuna é situada. 

 

 

O garimpo Santa Rita foi interditado pelo DNPM, em colaboração com a PF, 

entre os meses de março e julho do ano de 2013 devido ao vencimento da guia de 

utilização e da autorização de pesquisa (DNPM, 2012) Segundo diversos 

garimpeiros como Pedro, Laércio, Mário e Alan, a paralisação ocorreu com ações da 

polícia que causaram danos materiais aos garimpeiros, sucedeu a saída deles da 

área da Fazenda, oportunizando que o fazendeiro causasse mais danos, matando 

animais, destruindo máquinas e instalações que deixaram no local. Segundo 

lideranças da cooperativa, a não renovação no prazo deveu-se a demora em o 

município emitir a licença ambiental. Os garimpeiros afirmam que estavam regulares 

e tinha cumprido todas as exigências. Assim que obtiveram a licença ambiental, o 

DNPM autorizou novamente a pesquisa e forneceu nova guia de utilização. A partir 

daí, o garimpo Santa Rita entrou em fase de requerimento de lavra (DNPM, 2014). 

Observa-se que os procedimentos administrativos adotados tanto pelo município 

quanto pelo DNPM foram à revelia da Resolução Cepram nº 3.925/2009.  
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Em trabalhos de campo, comparando-se o antes, o durante e o depois da 

paralisação, observou-se que o garimpo de draga suspenso gera abatimento nos 

garimpeiros. Alguns disseram que estavam trabalhando com garimpagem na serra, 

um foi encontrado embriagado na cidade, pedindo esmola, comerciantes 

comentaram em conversas informais que o garimpo fechado repercutia de forma 

negativa e pairava entre os garimpeiros um clima de revolta.  

Como agravante da situação, vivia-se um período de longa estiagem, 

configurando-se como uma seca histórica. Por causa disso, a Prefeitura de Andaraí 

decretou estado de calamidade no município no dia 8 de março de 2012 (ARAGÃO, 

2012) e o Governo do Estado, no dia seguinte, decretou emergência em Andaraí e 

em outras 214 cidades baianas (REDAÇÃO, 2012). A lamentável situação da seca 

reforça a necessidade de se rever o garimpo como atividade econômica viável na 

região porque pode constituir em alternativa de convivência no semiárido da 

Chapada Diamantina. 

 

4.4 UMA SÍNTESE SOBRE AS FASES 

 

A História Ambiental do garimpo de draga, envolvendo uma abordagem que 

enfatizou as relações conflitivas, levou também a um esboço histórico do 

desenvolvimento de políticas públicas ambientais e em favor do turismo que 

incidiram na região. As informações sobre a cronologia do conflito apresentam 

algumas dissonâncias entre os sujeitos da pesquisa. Isto demonstra necessidade de 

aprofundamento para traçar uma historiografia mais precisa. De todo modo, foi 

possível montar um quadro geral do desenvolvimento do conflito socioambiental 

inserido em um contexto de mudanças socioambientais protagonizadas pelo 

garimpo de draga.  

A divisão dos tópicos no capítulo foi coerente com o desenvolvimento 

histórico do ciclo geral do garimpo de draga nas Lavras Diamantinas da Bahia de 

forma que pode-se propor, numa perspectiva de estudo sobre conflito 

socioambiental, a divisão interna do ciclo em três distintas fases passíveis de serem 

parcimoniosamente delimitadas em décadas.  

A primeira fase (da década de 1970 à de 1980) envolve o início e apogeu do 

garimpo de draga, bem como as primeiras ações de proteção ambiental e de 
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promoção do turismo. A segunda fase (década de 1990) envolve o acirramento do 

conflito socioambiental frente à recrudescimento de proteção da natureza por parte 

do Estado, de ambientalistas e do crescente turismo. A terceira fase (a partir da 

década de 2000), contemporânea, é marcada pela retomada em Andaraí do garimpo 

de draga com a fundação da Coogan (Fig. 24-26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

    

 

5 UMA ANÁLISE DE ECOLOGIA POLÍTICA DO CONFLITO SOCIOAMBIENTAL 

ENVOLVENDO O GARIMPO DE DRAGA NAS LAVRAS DIAMANTINAS 

 

Nos capítulos anteriores, alguns sujeitos já puderam ser evidenciados. Nota-

se que entre os garimpeiros existe uma divisão social do trabalho refletindo-se 

internamente nas relações de poder do grupo social que compõe a comunidade 

garimpeira. Compradores de diamante, donos de draga, gerentes, pescoços, 

cozinheiras, entre outros que se relacionam direta ou indiretamente no contexto da 

reprodução cultural e material local do garimpo de draga podem ser considerados 

todos e todas integrantes no sentido amplo do que Catharino (1986) denominou de 

“sociedade lavrista”. Para além da sociedade lavrista, observaram-se durante as 

fases do garimpo de draga na Chapada Diamantina a inserção de novos agentes 

sociais, ligados à proteção do meio ambiente, à promoção do turismo e a série de 

episódios transcorridos no contexto do conflito socioambiental. 

O presente capítulo busca descrever e fazer uma análise sobre os sujeitos e 

interesses envolvidos no conflito socioambiental, buscando subsídios para tentar 

compreender os fatores determinantes no seu desenvolvimento. Importante destacar 

que a acepção do termo conflito aqui não diz respeito apenas a confrontos diretos 

em um determinado momento, como numa luta ou numa guerra. Inclui também 

disputas ideológicas, políticas, jurídicas, entre outras possibilidades, potenciais ou 

manifestas, constantes ou descontínuas (PLATIAU et al., 2005). Esta é a 

compreensão acadêmica da Ecologia Política sobre conflito socioambiental.  

Cumpre salientar que existem outras compreensões. No entendimento de um 

dos sujeitos da pesquisa, Caio, funcionário de órgão ambiental, conflito se 

configuraria apenas quando ocorre processo judicial com argumentos plausíveis 

entre ambas as partes. Para ele, não há argumento plausível para sustentar o 

garimpo Santa Rita. Para um garimpeiro da Coogan, Pedro, se configuraria através 

de agressões mútuas. Fato que não tem ocorrido. Logo, no entendimento dos 

sujeitos da pesquisa citados não haveria conflito. De acordo com o referencial 

teórico que adotamos, há, conforme será visto mais adiante. Não significa aqui a 

existência de um dissenso entre pesquisadores e sujeitos da pesquisa. Ocorre 

simplesmente a adoção de definições não excludentes para o termo “conflito” 

próprias de âmbitos sociais específicos. 
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5.1 SUJEITOS E INTERESSES NAS LAVRAS DIAMANTINAS COM DRAGAS 

 

No presente tópico serão discutidos detidamente as entidades e processos, 

respectivamente os sujeitos e os interesses, relacionando-os, avaliando a existência 

de sobreposição ou alinhamento dos interesses, bem como sobre o comportamento 

dos sujeitos e dos interesses que não necessariamente por receber um determinado 

rótulo apresenta sempre a mesma configuração no contexto do conflito. Ou seja, 

mesmo quando se envolve um interesse comum, os sujeitos não necessariamente 

convergem, podendo se colocar em disputa. Da mesma forma, interesses a priori ou 

aparentemente contraditórios podem contribuir para a conjunção da atuação dos 

sujeitos. Falando em conflito, buscar-se-á explicitar na presente análise se no 

contexto das relações apresentadas se delineiam, caso a caso, conflitos manifestos 

ou meramente latentes consonante definição de Platiau et al. (2005). 

Nota-se a complexidade das relações socioambientais envolvendo o garimpo 

de draga na Chapada Diamantina desde um primeiro olhar sobre a comunidade 

garimpeira que um óbvio e primordial interesse comum: a exploração mineral. A 

SUM e a SBGA atuaram no intuito de legalizar o garimpo ao mesmo tempo em que 

buscaram valorizar a cultura garimpeira, fazendo frente à territorialidade 

preservacionista. A Cochadi foi criada com o objetivo específico de legalizar o 

garimpo de draga ao nível da Chapada Diamantina, assim como a Coogan nos anos 

2000 ao nível inicial do município de Andaraí.  

É interessante notar que recorrentes discursos garimpeiros, em documentos e 

entrevistas, vinculam a busca por exploração mineral à sobrevivência material das 

famílias garimpeiras, à afirmação da identidade cultural e à contrapartida para a 

sociedade lavrista com maior geração de emprego, renda e dinamismo econômico 

(COOGAN, 2008). Estes elementos, sobretudo o argumento do desenvolvimento 

local, apresentam-se como possíveis mediadores no conflito socioambiental. Têm-se 

indícios que a Coogan esteja de fato socialmente engajada nisto uma vez que, além 

de expor o interesse pelo desenvolvimento local em documentos e depoimentos nas 

entrevistas, participa de fóruns socioambientais em Andaraí e na Chapada 

Diamantina, casos respectivamente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e do 

Conparna, bem como do Fórum Kimberley. 
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Não obstante, existem conflitos internos no grupo social garimpeiro. Á 

começar pela transfiguração do interesse de sobrevivência, quando satisfeito, que 

sucede ao interesse de renda ou lucro e enriquecimento. Sabe-se que a divisão dos 

recursos financeiros auferidos com a venda do diamante é desigual e que existe 

uma rígida hierarquia na divisão social do trabalho. Isto, por si só, opõe, pelo menos 

em tese, a “turma do serviço” aos donos de draga como na clássica oposição entre 

trabalho e capital uma vez que uns dispõem apenas de sua própria força de trabalho 

enquanto o outro é dono de meios de produção e controla a divisão da renda 

(NETTO; BRAZ, 2010). Neste sentido, o garimpeiro ancião de Lençóis, Jaime, 

considerou que “o dono da draga tem que ser um capitalista27”. Mas até onde foi 

possível conhecer em campo e na literatura sobre o garimpo da Chapada este é um 

conflito potencial. 

No entanto, pode-se inferir que o conflito é manifesto se considerar a 

existência de furtos como consequência da desigualdade. Generalizar esta 

inferência incorre em risco de julgamento capcioso. O furto de um diamante pode ser 

motivado simplesmente pelo encantamento provocado pela gema ou por ambição 

(COCKBURN, 2002). Mas é bastante plausível que as ações para ampliação 

indevida da renda no garimpo tenha como pano de fundo a contradição na divisão 

social do trabalho intestino da comunidade garimpeira. É um fenômeno histórico 

associado ao universo garimpeiro (JESUS, 2005) e relatado como incidente e 

preocupação constante no garimpo atual. A Coogan também motivada por isso 

mantém fiscais, que contribuem para a estimativa do repasse dos royalties. O ex-

pescoço, Lúcio, de Lençóis afirmou: 

 

Normalmente a relação dos pescoços com donos de draga era boa, 
só não era quando os dono de draga roubavam no acerto da gente. [...] Por 
causa disso mesmo que tinha garimpeiro que entocava o diamante e vendia 
por fora. [...] Tinha garimpeiro que roubava mesmo e tava nem aí. Mas não 
era muito não. 

 

A respeito da Coogan, como organização social, não está isenta de conflitos 

internos motivados pela sustentação econômica da cooperativa e pelos desafios 

organizativos. A primeira causa remete à dificuldade de colher os royalties notada 

                                                 

27
 Não significa dizer aqui que a acepção do termo “capitalista”, atribuída emicamente, coaduna 

totalmente com qualquer definição de Economia Política.  
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em documentos de aviso para pagamento e comunicados advertindo a possibilidade 

de sanção aos garimpeiros que não regularizassem a situação, conforme previsto 

pelo Estatuto da cooperativa (COOGAN, 2002).  

As disputas internas foram evidenciadas pela afirmação dos garimpeiros 

Mário e Ronaldo de que ocorreram denuncias contra o garimpo Santa Rita feitas por 

ex-presidentes da cooperativa, deixando implícito que existe interesses divergentes 

entre as lideranças atuais e pretéritas da Coogan. Contudo, os mesmos também 

falaram da falta de interesse em participar ativamente da organização da 

cooperativa, afirmando que “ninguém se interessa, todo mundo só quer ganhar”. A 

sensação de indiferença por parte dos colegas pode ser um indicador negativo da 

correlação de força interna da cooperativa, assim como para alguns garimpeiros 

uma forma de ação no contexto desta disputa. 

O maior desafio organizativo da cooperativa no seu sentido mais amplo 

aparentemente é a necessidade de renovação de quadros de referência. As 

lideranças que foram entrevistadas demonstraram-se desgastadas com a energia 

que dispendem cotidianamente para viabilizar e organizar o garimpo. Bem como, 

falaram da preocupação quanto ao fato de não terem pessoas novas para assumir 

os seus lugares.  

Para complicar esta situação, existe a preocupação de evitar maiores 

desentendimentos com a entrada de novas pessoas com poder de influência na 

organização. Assim, evitam permitir a entrada de novos cooperados com temor de 

prejudicar o processo de luta pela legalização de garimpos com draga porque tem 

muitos interessados que, se entrassem de vez, poderia desestabilizar ou dificultar os 

processos decisórios e a gestão interna. No momento dos trabalhos de campo, os 

garimpeiros da Coogan estavam refletindo sobre critérios para permitir a inserção de 

novos cooperados. Não se pode excluir a possibilidade de o fator econômico influir 

nesta polêmica. 

As dificuldades organizativas refletem-se, de acordo com o garimpeiro Alan, 

em problemas no garimpo Santa Rita. Segundo o citado garimpeiro, a Coogan não 

tem reunião periódica, só reunindo quando tem algum problema considerado grave, 

e padece com falta de coletividade. Para ele, os donos de draga não estariam sendo 

responsabilizados devidamente para a resolução de questões cotidianas do garimpo 

Santa Rita. Um exemplo seria, segundo Alan, o sistema sanitário inexistente desde a 
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paralização até pelo menos o mês de janeiro de 2014. Sem regras claras sobre 

quais seriam os locais mais adequados para os garimpeiros depositarem resíduos 

sólidos, defecarem e urinarem, abre-se a possibilidade de isto ser feito até mesmo 

na margem do rio e das lagoas. A problemática da gestão sanitária no garimpo 

Santa Rita contraria o próprio regimento da cooperativa que se preocupa e impõe 

normas, sinalizando pelo menos a intenção de contornar a situação aqui descrita 

(COOGAN, 2001). 

Ao contrário dos garimpeiros, na ótica do presente estudo que enfatizou os 

discursos da comunidade garimpeira, os fazendeiros apresentam o interesse 

precursor relacionado ao território, mais precisamente à dominação do território. Os 

garimpeiros apresentam o interesse de apropriação territorial vinculado ao de 

afirmação da identidade que, por sua vez, é dependente da reprodução cultural 

garimpeira, o que inclui essencialmente a exploração mineral. Os fazendeiros 

inserem-se nas relações socioambientais ora estudadas como proprietários de terra. 

Este é um grupo social cuja práxis é dependente da posse da terra, seja ela legal ou 

ilegal, justa ou injusta. Um sujeito é visto como fazendeiro porque possui grande 

extensão de terra, não porque faz algo na propriedade. Não à toa, para os outros, a 

identidade do fazendeiro é, antes de tudo, a do dono da terra. Só depois disso, ele 

tende a ser visto como um pecuarista, produtor agrícola ou especulador.  

Haesbaert (2004) distingue a dominação territorial de apropriação na medida 

em que a dominação remete à possessão e propriedade. A dominação, portanto, é 

funcional, vinculada ao valor de troca seguindo a lógica capitalista hegemônica. A 

apropriação territorial é um processo muito mais simbólico, carregado das marcas do 

“vivido” por uma comunidade, vinculada ao valor de uso, não implicando 

necessariamente na propriedade do espaço. Então, se a lógica da dominação 

territorial vincula-se à representação da natureza como valor de troca, engendra no 

metabolismo social com a natureza uma exploração voltada necessariamente para a 

extração de renda da terra (FOSTER, 2005). Assim, os fazendeiros interessam-se 

historicamente nas Lavras Diamantinas pela exploração mineral porque ganham o 

“quinto”.  

O “quinto” nos parâmetros atuais não teria sido suficiente para o proprietário 

da Fazenda Santo Onofre II aceitar passivamente o garimpo da Coogan de modo 

que moveu um processo de manutenção de posse (TJBA, 2011). Então, de acordo 
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com os sujeitos da pesquisa, por insatisfação com a presença dos garimpeiros em 

sua propriedade, neste fazendeiro em específico emergiu o interesse de preservar o 

ambiente, interesse que pode perfeitamente ser mais amplo entre a classe dos 

proprietários de terra porque pode ser visto como condição para a conservação do 

solo e, consequentemente, da agropecuária.  

Não se exclui, contudo, a possibilidade de influência da ideologia 

ambientalista sobre fazendeiros que tenham denunciado o garimpo no passado, 

conforme Luís relacionou. Ou mesmo, conforme os garimpeiros acreditam, atende 

sub-repticiamente à disputa pela exploração da jazida mineral em questão. 

Sustentando esta visão, comum à comunidade garimpeira associada à Coogan, 

Laércio comentou: 

 

Primeiro lugar é o seguinte: nunca houve uma negociação entre nós 
e ele. Porquê que nunca houve uma negociação? Quando ele chegou, ele 
já nos encontrou. Ele foi um adquirente da propriedade, quando ele chegou, 
ele já encontrou a cooperativa legal, trabalhando lá. Ele se fechou e não 
queria negociação nenhuma. Chega a ponto de dizer assim: "se tem 
diamante aí, quem tem o direito de tirar sou eu". Todas as tentativas de 
negociação com ele, ele na verdade era radical: "não, não quero". Mas ele é 
dono do solo, mas o subsolo é um direito da pesquisa que é da cooperativa, 
é nosso. 

 

Também interessados na exploração mineral, inserem-se nas relações 

socioambientais aqui descritas os compradores de diamantes e empresas. Ambos 

sujeitos foram considerados tendo interesses comuns. Diferentemente dos 

garimpeiros, que dificilmente têm uma atuação coesa ou individualmente grande 

volume de capital, tanto empresas como compradores buscaram, por meio da 

intensidade da atuação, o controle da produção, nem que seja sobre a produção de 

um determinado garimpeiro ou grupo de garimpeiros.  

No caso do “Angolano”, o qual atuou por empresa e como comprador, o 

controle provavelmente chegou ao nível regional no período das dragas. Acerca do 

controle que os compradores exerciam sobre o garimpo na Chapada Diamantina, 

Silva falou: 

 

Atrás de cada dono de draga tem o comprador que em geral 
financiava. Esses só queriam saber de tirar o diamante. [...] Poucos 
conquistavam a independência. [...] Os que mandavam no garimpo não 
eram os garimpeiros, era quem financiava, geralmente estrangeiros. 
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Interessante notar que os garimpeiros acreditam que ainda hoje existem 

interessados de fora da região sobre os recursos minerais da Chapada. Luís disse, 

em tom de preocupação, que “tem muitos olhos também pra extrair [o diamante] 

além dos daqui da região”. A preocupação consiste na possibilidade vislumbrada por 

ele e compartilhada com outros garimpeiros das empresas, caso a mineração ganhe 

maior penetração na região, monopolizarem a exploração mineral sem deixar 

espaço para os garimpeiros atuarem. Os garimpeiros, no entanto, não 

demonstraram ojeriza contra empresas, apenas receio de exclusão. Logo, tem-se 

um conflito potencial. 

Os interesses da população local e das prefeituras se assemelham. A 

população local interessando-se, em última instância na geração de renda na 

cidade, vê o desenvolvimento local como caminho para garantir isto. Neste caso, o 

desenvolvimento local inclui, entre outros fatores, a valorização da cultura e 

variáveis econômicas. O garimpo, então, pode emergir como uma força motriz28, 

além de ser movida por integrantes da sociedade local, “sociedade lavrista” diga-se 

de passagem.  

A comerciante de Lençóis, Brena, foi taxativa: “vendia muito para os 

garimpeiros, a gente ganhou muito dinheiro”. Entretanto, preocupa-se também com 

a preservação ambiental, tendo em vista que a degradação pode ser um fator 

limitante para o desenvolvimento local. O garimpeiro Mário confirma em parte esta 

inferência quando informou que denúncias contra o garimpo também foram feitas 

pela população local.  

Em um retrospecto histórico, ocorreram conflitos com o garimpo de barranco 

devido à poluição do rio que prejudicou atividades cotidianas e afetou a qualidade de 

vida da população, fazendo-a se manifestar contrariamente àquele tipo de garimpo 

quando à montante dos rios que passam pela cidade (NOLASCO, 2002). Em 

Lençóis a preocupação acentua-se porque o turismo logrou sucesso como setor 

preponderante para o desenvolvimento local. 

                                                 

28
Essas inferências são derivadas da vivência nas cidades de Andaraí e Lençóis, com inúmeras 

conversas informais e observações sobre a dinâmica do comércio com o garimpo ativo e paralisado. 
O termo “desenvolvimento local” não é êmico.   
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As prefeituras, por sua vez, interessam-se em última instância no capital 

eleitoral. A consideração do dono de draga, Pedro, de que as prefeituras dialogam e 

temem mobilizações garimpeiras devido à grande capilaridade deste grupo social 

leva a esta inferência. Sustenta-se também na noção de que as gestões têm a 

intenção de perpetuar-se como projetos de poder na escala municipal.  

Mas enquanto parte da população local vê com relativa desconfiança o 

turismo, as prefeituras em geral vêm como oportunidade para promoção do 

desenvolvimento local. Assim, a promoção do turismo aparece como meio para o 

desenvolvimento local. Da mesma forma que a valorização cultural. Dado o 

interesse desses agentes na preservação ambiental e o fato de o garimpo causar 

impactos, ocorreram conflitos manifestos e permanece como conflito potencial. As 

ambiguidades no interesse das prefeituras as fizeram oscilarem entre o apoio ao 

garimpo e a omissão, conforme se pôde deduzir de diversas entrevistas. 

Os órgãos da mineração (CBPM, CPRM, DNPM) institucionalmente têm o 

interesse sobre a exploração mineral nos marcos da legalidade. Sendo assim, a 

CPRM realizou pesquisa para reconhecer os depósitos de diamantes como subsídio 

para discutir a viabilidade da exploração (SAMPAIO et al., 2004). Na fase atual do 

garimpo de draga, indicou a Coogan para compor o Fórum Kimberley, contribuindo 

para elevação da auto-estima garimpeira e fortalecendo-os politicamente de acordo 

com consideração de liderança da cooperativa. Numa reunião interinstitucional com 

diversos setores governamentais abordando a temática “Garimpo na Chapada 

Diamantina” (MMA; IBAMA, 2005) todos estes órgãos se prontificaram para auxiliar a 

viabilização do garimpo na região, dispondo de apoio técnico, dados e informações 

sobre como conseguir a legalização. Em entrevista, o funcionário do DNPM, Jomar, 

aparentou ser simpático à mineração na Chapada Diamantina. O dono de draga de 

Andaraí, Laércio, corrobora a impressão: 

 

Mas quem é do ramo não tem esse impacto não. O pessoal do 
DNPM chega e fala que "rapaz, essa atividade de vocês é a menos nociva 
pra natureza das que a gente conhece" porque é um cascalho superficial, a 
gente tá ali a cinco metros, no máximo oito metros. 

 

Ora, talvez o garimpeiro, mais do que corroborar a impressão sobre a 

simpatia de um representante de órgão mineral acerca da garimpagem, forneceu 
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indicação de que o conflito socioambiental envolvendo o garimpo de draga na 

Chapada Diamantina tem uma forte dimensão cognitiva com representações sobre o 

garimpo e a transformação da natureza em contradição porque funcionários de 

órgãos ambientais e ambientalistas aparentemente tendem a ter uma visão 

diametralmente oposta ao garimpo, trazendo discursos em que o trabalho da 

garimpagem é reduzido a aberturas de “crateras”.  

Esta não é uma visão unissonante entre os sujeitos rotulados conjuntamente 

como “ambientalistas” e “órgãos ambientais”. Contudo, os órgãos ambientais 

(Ibama; CRA; MP – Procuradoria Ambiental; ICMBio-PNCD) incidiram na maioria 

das vezes sobre a questão como opositores em um conflito manifesto onde do outro 

lado põem-se os garimpeiros. 

A tipicidade da atuação dos órgãos ambientais não pode ser vista de forma 

preconceituosa. Buscam fiscalizar e proteger o meio ambiente através do 

cumprimento da legislação ambiental. Cumpre um papel social institucionalizado que 

condiciona a sua atuação e cobram o cumprimento dos requisitos para os 

garimpeiros, mesmo que no contexto de uma mediação social objetivando a 

viabilização do garimpo como ressaltou, Cloves, funcionário de órgão ambiental.  

Todavia, tal como toda atividade humana, existem subjetividades na Lei e no 

cumprimento delas. Entre os garimpeiros de Lençóis, coexistem três opiniões sobre 

a forma como o garimpo foi paralisado na década de 1990: 

 

1 Os órgãos ambientais tentaram intervir de forma educativa, mas os 

garimpeiros ignoraram as orientações;  

2 Os órgãos ambientais tentaram intervir de forma educativa, mas fizeram 

este trabalho de forma insuficiente e logo encaminharam a proibição e; 

3 Os órgãos ambientais nunca tiveram interesse em garantir a continuidade 

do garimpo.  

 

Em Andaraí apenas as duas últimas opiniões foram registradas. O maior 

exemplo para sustentar as opiniões em Andaraí é o PNCD, cujos limites incidiram 

sobre grande parte das áreas garimpáveis. Assim sendo, o garimpeiro Jaime de 

Andaraí pontuou: 
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Ibama veio de uma forma educativa, depois quis proibir. O maior 
sonho deles era expulsar todos os garimpeiros, principalmente os de 
Andaraí onde o garimpo é mais forte. [...] O americano que criou o Parque, 
quis que acabasse o garimpo, aumentou a área para onde os garimpeiros 
estavam. [...] Acho que eles não dariam liberação pra gente. 

 

Cumpre relacionar que a atuação dos órgãos da mineração também é 

condicionada pelos marcos da legalidade. Então, necessariamente apresentam o 

interesse de fazer cumprir a legislação sobre mineração e, consequentemente, 

ordenar a exploração mineral nem que porventura tenha que proibir o garimpo como, 

na realidade, aconteceu algumas vezes. Contudo, não emergiram nas entrevistas 

indícios de uma relação conflituosa com esse setor governamental ao contrário do 

que ocorre com os órgãos ambientais, com os quais a relação conflituosa é bastante 

transparente. Provavelmente a distinção deriva de subjetividades e nuances 

comportamentais e emocionais nos contatos objetivos entre os garimpeiros e 

instituições da mineração e do meio ambiente. 

As polícias e o exército emergiram nas entrevistas como coadjuvantes que 

atuaram para garantir o cumprimento das leis em favor tanto da proteção ambiental 

quanto do ordenamento da exploração mineral. Porém são agentes marcantes de 

fatos históricos relacionados ao garimpo com draga na Chapada Diamantina que 

repercutem com força no imaginário de garimpeiros.  

Se por um lado, não se percebeu atribuição de culpa a estes agentes, uma 

vez que as entrevistas com os garimpeiros dão a entender que os compreendem 

como meros executores de ordens de outrem, por outro é possível relacionar a 

maneira como agiram com o preconceito que sofrem historicamente os garimpeiros.  

Polícias e exército foram convocados para intervenções massivas com o 

objetivo de paralisar o garimpo. Garimpeiros relatam a mobilização de dezenas de 

efetivos com mais de uma dezena de veículos militares para intervir no garimpo. 

Infere-se dos relatos garimpeiros que a impressão causada neles é de que fossem 

considerados um grupo de criminosos de alta periculosidade. Eis um relato da última 

intervenção para fechar um garimpo com draga, mais precisamente o Santa Rita no 

ano de 2013: 

 

Eles simplesmente destruíram o equipamento da gente, danificaram 
o equipamento da gente. [...] Colocou um lacre e a gente tem que respeitar. 
A gente é uma entidade, tem a nossa representação. A gente não vai pra lá 
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e chegar e romper um lacre daquele que a gente sabe que vai responder 
por aquilo. Não tem a menor necessidade de fazer o que eles fizeram. [...] 
Além do mais, eles chegaram no garimpo, o garimpo já tava paralisado pelo 
próprio presidente da cooperativa que, a partir do momento que a licença 
ficou vencida, ele tinha que prestar contas. Ele determinou a paralização. A 
gente já estava paralizado tinha uns quinze dias pelo próprio presidente pra 
aguardar a guia de uitlização ser reconhecida e a licença ambiental. [...] 
Doze carros, mais de quarenta policiais. Quando chega, pra que é essa 
quantidade de policial todo? Que ação é essa? O que é que eles fizeram? 
Nada. Encontraram o presidente da cooperativa vieram aqui pra Coogan, 
foram ver a documentação aqui, tá vencida, pegou, carregou os CPUs da 
cooperativa todo, foram lá no garimpo, dizem que contratou não sei quantos 
mecânicos e rancaram as peças todas dos motores e jogaram em cima dos 
carro. [...] Mais de quarenta policiais, só viram o presidente da cooperativa e 
dois diretor. Quanto custa isso pro Estado? Quanto custa uma diária de um 
profissional desse pra sair de lá pra cá? Aí você não sabe como é que a 
coisa funciona [...]. Parece que tem dinheiro de sobra em alguns lugares e 
dinheiro muito pouco em outros lugares. 

 

Em um conflito manifesto com o garimpo até a década de 1990, 

ambientalistas, indústria do turismo e mídia alinhados, pelo menos em discursos e 

ações, intervieram de forma crescente na região defendendo os interesses de 

proteção ambiental e da promoção do turismo. A partir principalmente das 

entrevistas, identificaram-se peculiaridades na manifestação destes interesses pelo 

diferentes agentes agora mencionados.  

Como a mídia não teve uma atuação direta, apenas denunciativa ou 

contribuindo para a atração de turistas, pode-se afirmar com segurança apenas que 

tem interesse na proteção ambiental e na promoção do turismo sem 

necessariamente implicar em outros motivos. Entretanto pode ter sido fundamental. 

Desde, Diego, ex-funcionário de órgão ambiental, até garimpeiros como Laércio 

enfatizaram a importância da mídia exercendo pressão pública para a proteção do 

meio ambiente, denunciando os impactos negativos do garimpo até o fechamento na 

década de 1990. Os turistas também contribuíram com denúncias e, não raro, são 

igualmente vistos como ambientalistas. 

Para os ambientalistas e para a indústria do turismo, as afirmações de 

garimpeiros permitem inferir um tipo de ação com a intencionalidade de estabelecer 

uma hegemonia cultural mesmo que porventura não seja direcionada de forma 

programática. No caso dos ambientalistas, a promoção do turismo emerge como 

alternativa de sustentação econômica ao garimpo e aliado do meio ambiente, para a 

indústria do turismo, a preservação ambiental é condição para o turismo na Chapada 

que é movido pelas belezas tidas como naturais.  
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O turismo impulsionado por empresários com apoio programático do Governo, 

inclusive de prefeituras locais, evidentemente tem o foco de extrair lucros com as 

atrações da natureza da Serra do Sincorá, bem como gerar desenvolvimento 

econômico regional (BRITO, 2005).  

O Governo do Estado, por sua vez, na visão dos garimpeiros, corroborada 

por documentos (BNB, 2005), alinhou-se fortemente à promoção do turismo e, 

conseguinte, à proteção do meio ambiente, deixando à margem a execução de 

políticas para a comunidade garimpeira. Um dado importante relacionado ao Estado 

é sobre a recolha de impostos. Alguns garimpeiros afirmaram que o não pagamento 

de impostos por donos de draga nas duas primeiras fases do garimpo de draga na 

região foi um dos motivos desencadeadores da ação repressiva. Contudo, pode ser 

considerado insuficiente esta evidência como interesse de ação geral do Governo do 

Estado no contexto do fenômeno estudado porque a ausência do garimpo perpetua 

a condição de não recolhimento de impostos derivados da exploração mineral. 

Atualmente a Coogan tem se esforçado para pagar a Compensação Financeira por 

Exploração Mineral (CFEM), mas encontra dificuldades de regularizar a situação e o 

garimpo não sofreu sanções por isso.  

As informações do garimpeiro de Andaraí, Francisco, são ilustrativas sobre 

aspectos do assunto relacionados ao ambientalismo e ao turismo: 

 

A dificuldade que eu vejo é que os ambientalistas não são nativos. 
Então ele traz uma cultura e ele acha que tem que chegar aqui e implantar 
aquela cultura deles aqui. Mas essa é a dificuldade porque eles acham que 
quando eles implantam a cultura deles, tem que exterminar com a que está, 
tem que exterminar a nativa. E como é que fica? 

[...] 
Aquele que veio de fora, montou o negócio dele, montou a estrutura 

dele, tá sobrevivendo do negócio dele aí, levando os turistas dele, isso e 
aquilo, tá excelente, tá ótimo. Agora procure os donos das áreas que nunca 
recebeu nada que tá impedido de ir lá e vender ou ir a um banco fazer um 
investimento, procura se ele tá satisfeito. Mas quem vem de fora e investiu 
na atividade, tudo bem. Ele já sabia no que é que ele tava investindo. E ele 
já veio com a cultura dele, ele veio porque é do ramo, a cultura dele é 
voltado pra aquilo ali. 

  

A atuação da Universidade ocorre através de realização de diversos estudos 

nas áreas das Ciências Humanas e da Natureza que contribuem ora para a 

valorização cultural da população local, ora para a proteção do meio ambiente ou 

para ambos em um só tempo. Mas talvez a inserção mais decisiva da instituição 
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educacional, principalmente da Universidade Estadual de Feira de Santana, ocorre 

na atuação prática. A UEFS apoiou o movimento pela criação do PNCD, contribuiu 

na sua formulação e na elaboração do Plano de Manejo. Atualmente participa no 

Conparna e tem papel ativo de interlocutora com a comunidade conforme relato do 

ancião de Lençóis, Jaime, e cujo retorno social da presente pesquisa pode cumprir. 

Além disso, na reunião intersetorial sobre garimpo na Chapada Diamantina (MMA; 

IBAMA, 2005) dispôs de apoio técnico em diversas áreas de conhecimento. 

Outros agentes interviram nas relações socioambientais envolvendo o 

garimpo de draga e não foram representados no modelo por interpretação de que 

tiveram menor peso nos acontecimentos decisivos. Mas vale citar alguns agentes e 

a articulação deles com o objeto do estudo. Brigadistas combatem os incêndios 

recorrentes na Chapada Diamantina, dos quais alguns têm causa atribuída à 

garimpeiros que, por sua vez, acusam brigadistas de colocar chamas para garantir a 

continuidade do trabalho e, logo, o recebimento de recursos. Tendo em vista que a 

questão das dragas na região é uma questão eminentemente política, políticos com 

mandato de forma independente do Governo, atuaram ora como mediadores, ora 

como defensores. Inclusive no início do garimpo Santa Rita, quando havia um 

conflito potencial com o MST, dirimido com auxílio da mediação de um Deputado 

Federal. 

A identificação dos sujeitos e interesses está representada na forma de um 

diagrama de fluxo (Fig. 30) onde se estabeleceu uma hierarquia de interesses 

virtualmente independentes entre os sujeitos sociais, porém localizados em níveis 

que permitem discutir as possíveis sobreposições conflitivas ou alinhamentos. A 

escolha do modelo hierárquico dos interesses serviu para sistematizar de uma forma 

mais coerente e inteligível a relação entre os interesses que, por vezes, se repetem 

para diferentes sujeitos, porém não necessariamente são comuns. Conforme visto, 

por vezes, interesses sobrepostos colocam uma divergência, assim como interesses, 

a priori, contraditórios podem apresentar convergências. 
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Fig. 30 – Modelo hierárquico representando a diversidade dos interesses (caixas pontilhadas nos níveis 1 a 6) de sujeitos identificados (S) envolvendo as 
relações socioambientais destes com o garimpo de draga na Chapada Diamantina. 
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Desta forma, o modelo apresentado na figura 30, onde os fluxos hierárquicos 

de interesse de cada sujeito são independentes ao mesmo tempo em que coloca no 

mesmo nível os interesses que tendem a ser mais diretamente convergentes ou 

contraditórios, permite uma visualização mais ampla da Ecologia Política do 

fenômeno estudado, assim como permite refletir as possíveis subordinações de um 

interesse à outro. Vale ressaltar que as duas linhas de distintas de sujeitos na figura 

não significam alinhamentos opostos dos grupos, apenas distribuição gráfica.  

As relações de classe entre os garimpeiros, apesar de, em essência, serem 

economicamente desiguais, coloca-os virtualmente, na atual conjuntura da Chapada 

Diamantina, como genuínos aliados. Virtualmente porque elementos cotidianos 

como individualidades, emoções e contingências outras, tais como os focos de 

conflito interno, podem interferir na concretização desta aliança entre as classes de 

garimpeiros. Questões trabalhistas no garimpo de draga não foram abordadas na 

presente pesquisa, porém sugere-se que elas trazem um conflito potencial interno 

ao garimpo. Questões certamente com determinantes históricos (CATHARINO, 

1986). 

Observando-se os interesses a priori antagônicos ao garimpo de draga, os 

adversários giram em torno da defesa do meio ambiente e do turismo como 

alternativa econômica quando estes veem o garimpo como necessariamente vil 

depredador da natureza. Mas questões internas aos outros agentes do conflito 

também se apresentaram como possíveis obstáculos que prejudicam a superação 

do conflito socioambiental, à exemplo da possibilidade de existência de corrupção 

em instituições do Estado como visto no capítulo anterior.  

A diversidade de sujeitos sociais inseridos no conflito ocorre por causa desde 

a divisão social do trabalho no garimpo, passando por frações distintas da economia 

local até a inserção de grupos econômicos externos e de diversos setores e níveis 

da organização do Estado.  

Os dados da pesquisa, que enfatizam a visão dos sujeitos da pesquisa mais 

relacionados à cultura garimpeira, demonstram que, no fenômeno estudado, 

interesses diferentes são apresentados pelos participantes mencionados e as 

ambiguidades de posições de determinados atores indicam a complexidade dos 

fatos (Fig. 30). Em geral, os interesses contraditórios são derivados de motivações 
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econômicas e ambientais, o que evidencia a natureza socioambiental do fenômeno e 

reforça a ideia da interdependência entre as duas esferas (WORSTER, 2004).  

Importante destacar que os processos evidenciados são todos eles 

complexos, de modo que nem toda sobreposição significa adesão entre os agentes. 

Da mesma forma, nem toda aparente contradição, como excepcionalmente entre 

exploração mineral e proteção ambiental, é sinal indissociável de discórdia. Por 

exemplo, a intenção de extrair renda pode envolver ou não uma maximização até 

mesmo ilegal dos lucros e a proteção do ambiente podem ser ou não através da 

ótica de “natureza intocada”, assim como alguns processos hierárquicos podem 

pular etapas ou mesmo apresentar novas conexões. Então, as etapas representadas 

são meramente tendenciais e não valorativas. 

 

5.2 FATORES DETERMINANTES DOS CONFLITOS COM O GARIMPO DE 

DRAGA 

 

Da análise dos fatos históricos apresentados no capítulo 4, associados às 

relações ambientais integrados ao contexto do garimpo de draga na Chapada 

Diamantina e da identificação dos sujeitos atuantes neste sistema, bem como da 

identificação dos respectivos interesses entre outras nuances notadas nas 

entrevistas, documentos e fontes secundárias, destacou-se os principais fenômenos 

associados ao desenvolvimento do conflito, bem como seus respectivos fatores 

determinantes e situação conflitiva – se manifesto ou latente (Quadros 04 a10). Os 

fenômenos referem-se, sobretudo, à pontos considerados cruciais para a 

persistência do conflito e sobre os quais pode depender a superação do mesmo, 

uma vez que tais fatores incidem, na prática, como condições no desenvolvimento 

do conflito.  

 Inferiu-se um conflito com empresas que de uma maneira geral é potencial 

(Quadro 04) e abrange duas dimensões, ou fatores: territorial e político. O fator 

territorial concerne à dois aspectos, subfatores. O primeiro aspecto é condicionado 

pela sobreposição de interesse na exploração mineral. Os garimpeiros preocupam-

se com a possibilidade de empresas começarem a extrair diamantes na Chapada 

Diamantina, restringindo, quiçá, exaurindo as jazidas da gema na região, reforçando, 

assim, a exclusão da comunidade garimpeira. Catharino (1986) afirma que a 
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tendência de expansão empresarial capitalista, característica pela exploração e 

extração maquinizada, colocam as empresas em antagonismo com a garimpagem. 

 

Quadro 04 – Fatores determinantes e situação do conflito socioambiental relacionados à empresas 
envolvendo o garimpo de draga na Chapada Diamantina. 
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Maior evasão de recurso com as 
empresas 

  

O segundo aspecto, o qual possui ainda uma conotação eminentemente 

política, é condicionado pela contradição de interesse sobre o controle da produção. 

Contradição que provavelmente concretizar-se-ia se se confirmasse a exclusão dos 

garimpeiros numa ocasião em que as empresas investissem vultuosamente na 

Chapada Diamantina. Não se confirmando a exclusão, é plausível um cenário sem 

conflito motivado pela desigualdade de poder porque em tempos passados a 

“comunidade garimpeira” conviveu com esta situação sem manifestar acirramentos, 

conforme percebe-se nos relatos, por exemplo, sobre Augusto, o angolano.  

O fator político dialoga diretamente com a percepção de desigualdade de 

poder na atuação mineradora sobre o território e, logo, com a apropriação diferencial 

dos recursos minerais. Remete diretamente a criação de renda com a extração do 

diamante de modo que poderia significar uma sobreposição de interesse. No 

entanto, é pela preocupação com o desenvolvimento local que a comunidade 

garimpeira forneceu indícios do conflito potencial sobre a possibilidade de maior 

evasão de recursos, caso a exploração diamantífera seja executada por empresas 

exógenas.  

Esta preocupação manifestou-se como insatisfação no Fórum Brasileiro do 

Processo de Kimberley e Pedras Coradas quando integrantes portaram-se de forma 

crítica sobre a destinação dos lucros da Lipari. A Lipari é a empresa com direito de 

exploração da maior mina brasileira de diamantes sobre jazida de Kimberlito. Em 

palestra no Fórum, representantes da empresa informaram que a renda a ser 
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mantida na cidade onde se localiza a mina será unicamente a de custos 

operacionais e impostos, enquanto os lucros serão todos remetidos ao exterior. A 

fala do garimpeiro Luís é ilustrativa: 

 

Essas empresas com certeza não vai dar chance pra ninguém aqui, 
então vai ficar praticamente inviável. Se não tiver chance pra gente extrair, 
não vai dar oportunidade, muito menos o diamante vai ficar aqui, vai sair 
mais rápido também. Então quase não vai gerar benefício nenhuma para a 
cidade. Então de qualquer forma pra gente aqui é ruim. [...] Vai tirar 
provavelmente o que seria pra gente, eles vão fazer a execução, não vai 
ficar nada pra gente. 

 

Talvez um paralelo que possa ser feito, guardadas as devidas 

especificidades, é que os garimpeiros equiparam-se politicamente a agricultores 

familiares enquanto as empresas mineradoras a latifundiários ou ao moderno 

agronegócio. 

O conflito com fazendeiros possui duas escalas espaço-temporais diferentes, 

em ambas é marcantemente territorial (Quadro 05). A escala local e atual refere-se 

ao litígio com o proprietário da Fazenda Santo Onofre II onde se localiza o garimpo 

Santa Rita. Ocorre porque o fazendeiro questiona a legalidade do garimpo quanto a 

questão ambiental (TJBA, 2012), entrando em contradição com a existência em si do 

garimpo na medida em que, segundo um funcionário da prefeitura de Andaraí, teria 

se mostrado contrário aos impactos ambientais promovidos pela garimpagem. 

Assim, requer a reintegração de posse. Na versão dos garimpeiros há um interesse 

subjacente de o próprio fazendeiro proceder com a exploração mineral, sobrepondo-

se ao interesse garimpeiro sobre a área. 

 

Quadro 05 – Fatores determinantes e situação do conflito socioambiental relacionados à fazendeiros 
envolvendo o garimpo de draga na Chapada Diamantina. 
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Numa escala regional com temporalidade indefinida, pois não se sabe se já 

ocorreram choques no passado, existe um conflito potencial com determinações 

também políticas. O motivo é o questionamento do modelo econômico mais 

adequado para o desenvolvimento local. Os garimpeiros defendem que a pecuária 

gera proporcionalmente menos empregos do que o garimpo e causa no geral um 

impacto ambiental maior.  

Andaraí é uma cidade com uma grande concentração de terras, onde a 

pecuária predomina em sua forma extensiva em grandes propriedades 

(ASCONTEC, 2010). Os latifúndios foram diagnosticados como tendo uma menor 

capacidade produtiva e de geração de empregos por unidade de área do que a 

pequena propriedade rural (FRANÇA et al., 2009), corroborando a visão garimpeira 

sobre a pecuária para Andaraí que pode ser ilustrada pelas afirmações de Pedro: 

 

Agora o que acontece com Andaraí que até hoje, até hoje, a cultura 
que chegou pra Andaraí, a não ser a mineral, é a cultura pecuarista. Só se 
chega proprietário de terra aqui pecuarista. O cara só tem olho pra criar boi. 
Boi não gera emprego pra ninguém não, rapaz. Boi é limitado, o cara tem 
cinco mil cabeça de gado, você chega lá ele tem cinco, seis vaqueiro. E ele 
chega e ocupa uma imensidão de área de terra aí, tudo devastada. Nós 
somos responsabilisados aqui pelo desmatamento. Nós não, o garimpeiro 
não desmata 1%. Área desmatada, quem desmata é o fazendeiro. 

 

O desenvolvimento do turismo deu-se, como visto nas linhas dos tempo, em 

um tempo aproximadamente simultâneo ao do garimpo de draga na Chapada 

Diamantina. Enquanto o turismo apresenta-se como um chamado à contemplação 

da natureza e aos desfrutes lúdicos e “inofensivos” em seus ambientes “intocados”, 

o garimpo de draga promove necessariamente uma intensa transformação da 

natureza para conseguir extrair o diamante. Mesmo que porventura seja possível 

recuperar o ambiente, o impacto inicial com expressividade visual é inegável.  

O turismo na região precisa de conservação ambiental e as ações para isto 

foram articuladas. Dada a dificuldade de regularização do garimpo e os preconceitos 

históricos, estabeleceu-se um conflito entre o garimpo e o turismo perpassado pelas 

diferenças culturais (Quadro 06). Manifesto em termos de insatisfação ou 

desconfiança por parte da comunidade garimpeira, mas há que se notar a absorção 
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de algumas famílias ao sistema de serviços turísticos, principalmente na cidade de 

Lençóis. 

 

Quadro 06 – Fatores determinantes e situação do conflito socioambiental relacionados ao turismo 
envolvendo o garimpo de draga na Chapada Diamantina. 
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Nos dias atuais, aparentemente existe uma aceitação maior entre os 

garimpeiros e muitos discursaram em favor de haver uma integração entre o turismo 

e o garimpo que deveria ser reconhecido como patrimônio imaterial no presente. 

Entretanto ainda há insatisfação quanto à capacidade de o turismo absorver a 

demanda de emprego que existe nas cidades das Lavras Diamantinas. Desta forma, 

na medida em que a política pública fomentou o turismo como alternativa econômica 

dominante para a região, não forneceu apoio para garantir a continuidade do 

garimpo, paralisando-o, os garimpeiros reconhecem no turismo um fator de 

marginalização social (Quadro 06), relacionando-o inclusive à criação do PNCD. 

Diversos aspectos aqui abordados sobre este conflito são claros no que disse o 

garimpeiro Mário: 

 

[Estrangeiros] Querem mandar em tudo, chegam com dinheiro, vão 
comprando as coisas, imóveis, os negócio, o povo vende e vai morar nas 
áreas mais longe do centro.  Igatu e Lençóis aconteceu isso [...] criação do 
Parque foi ideia deles, pra apoiar o turismo. [...] Em Andaraí o povo não 
deixa, eles querem comprar uma casa, o povo oferece caro. [...] Como é 
que um lugar vai servir só pro povo ficar vendo. O turismo não dá trabalho 
pra todo mundo e o povo aqui tem que sobreviver. O que sabe fazer mais é 
garimpo. 

 

A contradição de interesse no conflito mais explícito é derivada da 

territorialidade preservacionista imposta com a criação do PNCD, excluindo-se 

legalmente qualquer possibilidade de garimpo dentro do Parna uma vez que trata-se 

de unidade de conservação de proteção integral. Assim, ficou totalmente vedado 

qualquer extrativismo mineral. A APA Marimbus-Iraquara é uma unidade de uso 

sustentável (Quadro 07). Embora não tenha como princípio legal a proibição de 
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qualquer extrativismo, em seu plano de manejo a APA não regulamentou a 

garimpagem e em algumas áreas desestimula a mineração (BAHIA, 1997).  

 

Quadro 07 – Fator determinante e situação do conflito socioambiental relacionado às unidades de 
conservação envolvendo o garimpo de draga na Chapada Diamantina. 
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Em conversas informais e vivenciando-se a realidade das cidades de Andaraí 

e Lençóis, encontram-se nativos que hoje são favoráveis, inclusive jovens de 

famílias garimpeiras, argumentando que foi importante para proteger o meio 

ambiente contra a destruição total. Garimpeiros que não são totalmente contrários 

criticam dizendo que o problema foi quanto ao caráter impositivo da criação, que 

teria sido conduzido, em essência, “de cima para baixo”. No momento histórico, o 

grande desafio é equacionar a existência dessas áreas com inclusão social e 

valorização cultural. Um diálogo entre pai e filho (jovem), de uma família garimpeira 

dimensiona as ambiguidades nesse conflito: 

 

Pai: – Uma das melhores áreas de garimpo tá no parque. Esse parque é 

uma merda. 

Filho: – Mas é bom. Se não fosse também tinha destruído tudo. 

Pai: – Pode ter o parque, tendo emprego também. 

Filho: – Destruindo a natureza... 

Pai: – Não. Tem que achar uma forma sustentável. 

 

É possível que o fenômeno responsável por mais influir histórica e 

concretamente até os dias atuais na conflitualidade do garimpo de draga na 

Chapada Diamantina seja a dificuldade dos garimpeiros em se adequar à legislação 

(Quadro 08). Mais precisamente, é a dificuldade em conseguir e manter a 

regularização com os órgãos da mineração e, por extensão a priorística, com os 

órgãos ambientais tendo em vista que o procedimento ambiental é pré-requisito para 

a autorização de pesquisa ou lavra.  
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No passado, a dificuldade era recrudescida pela grande quantidade de dragas 

e garimpeiros, o que dificultava sobremaneira a atuação dos entes públicos, a qual 

já costuma ser debilitada. Sendo assim, o garimpeiro José de Lençóis, apesar de ter 

se demonstrado incomodado com o fato de não poder garimpar e esperançoso de o 

garimpo poder voltar, considerou positivo o fechamento do garimpo que influi na 

saída da maioria dos garimpeiros de fora da região. Um ex-dono de draga de 

Andaraí, o ancião Jaime, disse: 

 

Veio muita gente, o mal foi esse. De Minas Gerais, Mato Grosso, 
Goiás. Causou um impacto muito forte, muita gente, muita máquina. O povo 
daqui também. Cem dragas não tem rio que aguente, soterra tudo.  

 
 

Quadro 08 – Fatores determinantes e situação do conflito socioambiental relacionados à dificuldade 
de os garimpeiros do garimpo de draga na Chapada Diamantina se adequarem à legislação. 
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Dispêndio com 
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e processos jurídicos 

Políticas 
governamentais 
(priorização da 
promoção do 
turismo e da 

proteção 
ambiental) 

Falta de apoio dos órgãos 
governamentais para 

adequação legal 

Medo / receio de motivar 
intervenção proibitiva ou de 

encontrar maiores 
dificuldades para 

legalização 

Ampliação das dificuldades 
devido a mudanças na 

legislação 

Divergências legais ou descompasso 
administrativo entre diferentes órgãos públicos 

 

Acrescentando-se a desorganização interna dos grupos garimpeiros, a 

situação tornou-se, de acordo com muitos entrevistados, inviável na década de 
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1990. Ainda mais diante das pressões ambientalistas e da crescente indústria do 

turismo na região. Para alguns integrantes da comunidade garimpeira, como o ex-

gerente Silva, a situação até a década de 1990 tinha o agravante da mentalidade 

produtivista de determinados donos de draga que “só queria produzir”. Desta 

maneira, estabeleceu-se uma flagrante contradição com o interesse de preservação 

ou conservação ambiental.  

Não obstante a maior organização da Coogan, a limitação da quantidade de 

cooperados e o menor porte do garimpo hodierno, não se descartam que estes 

fatores continuam como potencial gerador de conflito, pois o sucesso do garimpo 

Santa Rita pode contribuir para um novo boom mineiro na Chapada Diamantina. 

Esta possibilidade se torna mais plausível se se levar em conta dois fatores 

ainda manifestos. Um é – suposta pelo funcionário de órgão ambiental, Caio, e 

confirmada nas intervenções garimpeiras no Fórum Kimberley que observamos – a 

impaciência dos garimpeiros com a lentidão, intestina ao serviço público, para 

regularização da extração mineral nos processos administrativos. O integrante da 

Coogan, Pedro, explica que a demora acarreta em custos ou limitações na 

sobrevivência dos garimpeiros. Caio argumenta, inclusive, que o processo de 

licenciamento ambiental municipal adotado pela Coogan é mais rápido, entretanto é 

questionável judicialmente.  

O segundo fator diz respeito aos dispêndios com procedimentos burocráticos 

e processos jurídicos que gera insatisfação. As lideranças da Coogan, explicitaram 

insatisfação quanto ao dispêndio financeiro com custas advocatícias, mas também 

externaram incômodo quanto aos desgastes físicos e mentais para conseguir 

cumprir os detalhes exigidos nos processos para licenciamento ambiental e 

regularização mineira. 

As insatisfações ou limitações dos garimpeiros não são os únicos fatores 

determinantes para a dificuldade de regularização dos garimpos de draga. A política 

pública contribui significativamente para a existência e persistência do fenômeno. 

Incide, sobretudo, pela falta ou ineficiência no apoio dos órgãos governamentais 

para a adequação legal do garimpo, incluindo-se os trabalhos de apoio técnico, 

educação ambiental e fiscalização. Ressalte-se que se delineou um consenso nos 

depoimentos quanto a este fato entre sujeitos da pesquisa integrantes de instituições 

públicas do setor ambiental, da mineração e garimpeiros.  
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Todavia, apenas os garimpeiros desconfiam de uma falta de interesse 

sistêmico por parte dos sucessivos Governos como causa deste fator, atribuindo 

razões ao preconceito ou a priorização do turismo e da preservação do meio 

ambiente em detrimento da comunidade garimpeira. Consequente a esta 

contradição para a adequação legal da garimpagem, diretamente relacionada a 

desconfiança dos garimpeiros, pode existir um receio deles que por vezes os levaria 

a não buscar a legalização com medo de sofrer terminantemente intervenções 

proibitivas ou ter dificuldades tamanhas que os leve a não conseguir o intento em 

tempo hábil. 

 Para complicar a situação da comunidade garimpeira, os garimpeiros 

atribuem às mudanças na legislação ambiental causa de maior dificuldade para 

viabilizar a legalização dos garimpos de draga na Chapada Diamantina. A 

Resolução Cepram nº 3.925 de 30 de janeiro de 2009 pode ser considerado um 

caso a mais neste sentido como foi pontuado na linha do tempo, na medida em que 

foi na contramão dos procedimentos que a Coogan vinha adotando para legalizar o 

garimpo Santa Rita.  

Sobre o garimpo na década de 1990, segundo o garimpeiro Silva, até se 

desenhava uma situação estável com um termo de ajustamento de conduta mediado 

pelo MP, porém segundo ele:  

 

[...] a ação do MP foi por pouco tempo e só aconteceu porque a gente 
cobrou, teve movimento, manifestação. Mas a situação continuou na 
mesma. Muitos garimpeiros não respeitaram. Depois veio a Polícia Federal 
a mando do DNPM e fecharam tudo. Então criaram o Parque e depois a 
APA. [...] Já tinha garimpeiro aqui, mas mudou a Lei e dificultou ainda mais 
a vida do garimpeiro. 

 

Não somente inovações legais apresentam-se como ocasionais entraves à 

superação do conflito29. Divergências legais ou descompasso administrativo entre 

diferentes órgãos públicos tem sido atualmente um fator determinante fundamental. 

                                                 

29
 Importante salientar que não se argumenta aqui contra as inovações legais, sequer contra a 

criação das UCs e a referida Resolução Cepram. O presente trabalho não se debruçou sobre a 
legitimidade jurídica, social e política de tais questões. As UCs devem ser discutidas com cautela 
caso a caso. A resolução Cepram remete à grande polêmica da municipalização da gestão ambiental, 
especialmente do licenciamento, defendida veementemente por uns e combatida visceralmente por 
outros. Mas também pode ir além da questão socioambiental, podendo remeter à geopolítica da 
mineração. 
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Como já foi visto no capítulo 4, a Coogan conseguiu uma autorização de pesquisa 

que foi questionada pelo ICMBio, argumentando que deveria ter obtido licença do 

PNCD porque o garimpo estaria na zona de amortecimento do Parna. Entretanto, 

instrução federal reduziu a zona de amortecimento com validade legal para 3 Km 

enquanto não se emite decreto presidencial instituindo o Plano de Manejo da UC. O 

Ibama juntamente com o MPF questiona a legalidade da licença ambiental emitida 

pelo órgão ambiental da prefeitura de Andaraí, porém o DNPM a aceitou e, com ela, 

forneceu um Guia de Utilização minerária e tem dado continuidade ao processo 

interno que, no momento, caminha regularmente com um requerimento de lavra.  

Além disso, o Ibama e o MPF questionaram o caráter do trabalho da Coogan 

que tem autorização para pesquisa mas estaria executando lavra. O DNPM após 

emissão da Guia de Utilização não se manifestou sobre o assunto e os garimpeiros 

consideram que “pesquisar é abrir um buraco e catrear”. Ora, esta afirmação do ex-

gerente de garimpo de draga de Lençóis, Silva, permite discutir que “garimpar” é 

“pesquisa”. Justapõe-se às divergências legais, então, uma dissonância 

comunicativa entre os diferentes agentes envolvidos no conflito socioambiental. 

Anteriormente à publicação da Resolução Cepram supracitada, o próprio 

Ibama, segundo liderança da Coogan, teria orientado a cooperativa buscar 

licenciamento no nível municipal porque no Ibama tenderia a demorar 

demasiadamente e o DNPM reporta-se até onde se sabe, até hoje, à prefeitura de 

Andaraí sem nenhum tipo de resistência. Mas Caio, aparentemente inconciliável 

com a condição atual do garimpo Santa Rita, chegou a supor que algum 

favorecimento eleitoral na politica andaraiense pode ser o motivo para o processo ter 

transcorrido da maneira que transcorreu. 

Subjetivamente, o preconceito e a criminalização são fatores determinantes 

para o conflito. Tratam-se dos fenômenos externos à comunidade garimpeira que 

possivelmente são os maiores responsáveis por influir na dificuldade de superação 

da conflitualidade do garimpo de draga na Chapada Diamantina até a fase 

contemporânea (Quadro 09). Evidentemente que a criminalização pode ser 

considerada, também, uma consequência do conflito ou uma síntese possível das 

relações conflitivas.  

Dada a resiliência cultural do garimpo nas Lavras Diamantinas, a 

criminalização em contradição com a resistência garimpeira é, sobretudo, fator 
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gerador do conflito. Enquanto os garimpeiros não legalizarem totalmente a situação, 

superando qualquer litígio, pagarem regularmente o imposto devido (CFEM) e 

operarem com o certificado Kimberley que autentica a legalidade e a origem dos 

diamantes comercializados em nível mundial, o “fantasma” da criminalização rondará 

o garimpo e, por extensão, retroalimentará preconceitos contra a comunidade 

garimpeira. 

 

Quadro 09 – Fatores determinantes e situação do conflito socioambiental relacionados à ocorrência 
de preconceito e criminalização contra o garimpo de draga na Chapada Diamantina. 
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ambiental, ausência de pagamento 
de impostos ou não cumprimento 
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O preconceito, porém, independe da criminalização. Ao contrário, pode ser 

motivo para ocorrerem criminalizações. Por sua vez, o preconceito tem raízes 

históricas como bem tratou Jesus (2005). Atualmente ganhou o reforço da 

preocupação com a conservação ambiental alardeada com mais vigor a partir da 

segunda metade do século passado uma vez que é inegável a transformação 

intensa na natureza que o garimpo provoca. O funcionário de órgão público da 

mineração, Jomar, relatou ter ouvido de analista ambiental do ICMBio “que todo dia 

que passa de avião sobre o garimpo só vê o buraco aumentando, um absurdo”.  

Ora, será que se considera a possibilidade de recuperação da área 

degradada. Jomar pondera ainda que o preconceito realmente pode dificultar os 

processos de licenciamento ambiental para os garimpeiros e sugere uma relação 

com a imagem de “Serra Pelada”, a qual para ele nada tem a ver com o garimpo 

Santa Rita. Talvez por isto que o garimpeiro Jaime, de Andaraí, referindo-se às 

condições produtivas e de vida da população da Chapada Diamantina, acredite que 
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o garimpo só seja paralisado porque “falta conhecimento dos grandes sobre a terra, 

da vida da gente [da comunidade garimpeira]”.  

Laércio acrescenta informações cruciais sobre a visão dos garimpeiros acerca 

dos condicionantes e recorrência do preconceito contra sua comunidade e as 

atividades econômicas que ele busca praticar: 

 

Quantas vezes a gente viu em desenhos obscenos o pessoal do 
meio ambiente arrebentando com os garimpeiros? [...] Até hoje usa-se de 
uma forma não lógicas quando se fala do garimpo. Porque é a imagem do 
passado. [...] Ele [o considerado preconceituoso] tem uma cabeça 
totalmente fechada, além do mais ele não tem nada a ver com a realidade 
da Chapada. 

 

Contudo, à revelia dos preconceitos, incluindo-se muitos garimpeiros, a 

intensidade e o descontrole dos impactos ambientais foi um motivo compreensível 

para o derradeiro fechamento dos garimpos de draga no ano de 1996 no contexto 

das crescentes políticas ambientais e em favor do turismo na região. O ex-dono de 

draga, Marcelo, admite, “rabo de bica era jogado de qualquer jeito, não tinha 

retorno”. O garimpeiro ancião de Lençóis, Carlos, afirma: “o Governo mandou fechar 

com polícia. Tava roiando o rio. Mandou fechar por causa disso”. Então, os ex-

pescoços de Lençóis, Cléber e Luan, consideraram que “Quem fez parar foi os 

donos dos garimpos”. O garimpeiro de Andaraí, Tadeu, de maneira semelhante 

considera que: 

 

 O garimpo foi proibido porque sujava o rio. Ficava da cor do café. 
Não tinha maquinário, ninguém ligava. Achei certo parar, senão ia acabar o 
rio. Era ruim pra gente mesmo. 

 

Não se pode excluir, por fim, a hipótese do controle externo da produção de 

diamantes. Institui-se como uma sobreposição do interesse na exploração mineral. 

Identifica-se como indefinido porque não houve menções nas entrevistas e nem 

obteve-se registros documentais sobre o assunto no período das dragas. Por outro 

lado, o referencial teórico sobre a Chapada Diamantina (NOLASCO, 2002) sustenta 

que os ciclos econômicos da mineração diamantífera na região sofreram 

sobremaneira a influência do mercado externo. Além disso, como foi visto em 

entrevistas, os próprios garimpeiros informam que os compradores, muitos 
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estrangeiros e alguns vinculados a empresas, exerciam poder decisivo sobre os 

rumos do garimpo até, pelo menos, o ano de 1996.  

Referências sobre a geopolítica mineral (SCLIAR, 1996), em especial dos 

diamantes (COCKBURN, 2002), inscrevem sem dúvida a exploração e o comércio 

de diamantes em um quadro dominado por empresas transnacionais, perpassado 

por valores que chegam a ser inestimáveis, ora relacionando-se por disputas por 

poder e projetos de sociedade, ora relacionando-se a zonas de guerra civil, tráfico 

de armas, drogas e pessoas (COCKBURN, 2002). Desta forma, o universo dos 

diamantes, objeto de especulação monopolista, está inscrito em um quadro de 

assimetrias socioeconômicas comentada de forma crítica e um tanto poética por 

Catharino (1986): 

 

Da terra, da superfície ou das suas entranhas, o diamante percorre 
o ciclo dos contrastes e das desigualdades humanas materiais. Do seu 
achado às custas do trabalho penoso, bafejado pela sorte, até à sua 
aquisição pelos endinheirados, já mais atraente pela lapidação. Das mãos 
calejadas dos garimpeiros às bem cuidadas dos poderosos. Dos míseros 
picuás aos estojos luxuosos e aos escaninhos dos cofres. Do meio para 
sobrevivência, igual a todos, à finalidade da ostentação desigual. Da vitória 
conquistada pelo trabalho à prova irradiante da capacidade de comprar com 
dinheiro. 

  

Mesmo com tantas contrariedades os garimpeiros da Chapada Diamantina 

persistem. E a persistência naturalmente é o fator primordial para a existência do 

conflito (Quadro 10). A resistência não é tão lógica quanto pode parecer em uma 

primeira vista. As áreas garimpáveis por garimpo de serra estão quase todas dentro 

do PNCD, vetando-se totalmente a prática dentro da área da UC. Uma extensão 

considerável das áreas garimpáveis por draga estão dentro da APA Marimbus-

Iraquara, dificultando bastante processos que não fortuitamente possam ser 

encaminhados para se tentar minerar dentro do espaço desta APA. Além disso, 

apresenta-se como um senso comum, sobretudo no centro turístico da região, 

Lençóis, o discurso de que o “diamante acabou”.  

Deveras, as reservas foram bastante exploradas, mas garimpeiros como 

Carlos, que trabalhou na serra, acreditam que não, pois “o diamante é o piolho da 

terra na Chapada, nunca acaba”. E a pesquisa do CPRM confirmou este fato no que 

diz respeito à depósito aluvionais das coberturas tercio-quaternárias (SAMPAIO et 

al., 1994). 
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Quadro 10 – Fatores determinantes e situação do conflito socioambiental relacionados resistência 
garimpeira para persistência do garimpo de draga na Chapada Diamantina. 
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Ora, associando-se a existência do recurso com a identidade cultural do 

garimpeiro, cuja reprodução material é baseada na exploração do diamante, 

entende-se perfeitamente porque os garimpeiros resistem. Uma alternativa ao 

garimpo foi posta, acreditando-se aparentemente que respeitaria a cultura 

garimpeira. Acreditou-se basicamente que o turismo e a proteção do meio ambiente 

poderia absorver toda a população garimpeira, permitindo que muitos continuassem 

a frequentar os seus locais de trabalho, não mais como “destruidores”, como guias 

ou fiscais ambientais. Porém, os garimpeiros são “garimpeiros” e a qualidade 

definidora dos garimpeiros é praticar a garimpagem (SALLES, 1955). Uma 

tautologia? Não. Parece uma afirmação absurdamente simples, tão óbvia, com uma 

referência tão antiga que talvez considerem desnecessária.  

Nada obstante, as políticas públicas predominantes na Chapada Diamantina 

não dão sinais que têm isso em mente. O garimpeiro tem anseio de ascensão social 

instantânea, do “bambúrrio” (SILVA, 2012), o que não encontra na agricultura, no 

turismo, por isso talvez trabalhe abnegado e por livre escolha em condições de 

trabalho que muitos consideram intoleravelmente degradante, numa divisão social 

de trabalho muitas vezes extremamente desigual. Neste sentido, Carlos afirmou 

poeticamente “O garimpeiro é o homem que mais sonha”. Contudo, nem só de 

sonhos vive o ser humano, o garimpo é colocado por muitos garimpeiros como 

questão de sobrevivência e vetor de desenvolvimento local. As palavras de Pedro 

são elucidativas sobre o assunto: 

 



175 

 

    

 

Nosso único crime foi trabalhar. [...] Eu não quero degradar, o que a 
gente quer é sobreviver. [...] Eu queria ver esse pessoal [pessoas de outros 
lugares que defendem o fim do garimpo] aqui no nosso lugar para ver como 
eles iam sobreviver. O carro deles é feito com metal de onde? Da 
mineração. E o combustível? Eles deixam de vir pra cá de carro e ficar 
andando pra baixo e pra cima de carro pra proteger o meio ambiente? [...] 
Nós vivemos dos recursos que a natureza dá. Quem mais degrada o 
ambiente é o Ibama quando proíbe o garimpo, aí o povo vai caçar, tirar 
lenha. [...] O garimpo mesmo quando não dá certo, pelo menos garante o 
barraco de lona e as refeições para o garimpeiro. 

 

Vale conferir também o que disse Laércio: 

 

Ah que o garimpo é coisa do passado. É coisa do passado pra 
quem não conhece. Andaraí o potencial mineral de Andaraí, 80% tá intacto 
[...] não foram extraídos. [...] Qual a estrutura que o município tem pra 
manter adormecido um potencial desse? [...] A nossa atividade é um 
diferencial pra esse município. Ela faz a diferença. É o recurso extra que o 
município precisa pra ele andar. Um terço da população de Andaraí 
depende desta atividade e você não tem algo pra substituir (Laércio). 

 

Os fatores aqui descritos e brevemente discutidos são fatores de influência 

determinante e, ao mesmo tempo, desafios a serem enfrentados pelos sujeitos 

sociais inseridos nesta dinâmica. Ou seja, a adequação ambiental do lado dos 

garimpeiros e o fim do preconceito contra as atividades garimpeiras são, certamente, 

fatores decisivos na conflitualidade, mas, além disso, devem ser vistos como 

inflexões para uma síntese que contribua no desenvolvimento territorial sustentável 

da Chapada Diamantina. Por esta perspectiva, sobretudo, indica-se desde já a 

necessidade de que a política de turismo e de proteção ambiental do Estado para a 

Chapada Diamantina busque mediações com os anseios da população local. 
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6 UM OLHAR SOBRE AS MUDANÇAS AMBIENTAIS NA ÁREA DO GARIMPO 

SANTA RITA E ADJACÊNCIAS 

 

Buscou-se neste capítulo identificar, descrever e contextualizar mudanças 

ambientais na área do garimpo Santa Rita e de suas adjacências, como exemplo 

pontual com persistência contemporânea do fenômeno de transformação da 

natureza na Chapada Diamantina em um contexto de conflito socioambiental 

histórico envolvendo o garimpo de draga. Inicialmente, é analisada a evolução da 

paisagem do passado até a contemporaneidade numa sucessão de alterações onde 

se destacam a atuação agropecuária, além da garimpagem. No final, discute-se a 

possibilidade de recuperação da área degradada a partir de uma ênfase sobre as 

bases cognitivas garimpeiras. 

 

6.1 A EVOLUÇÃO DA PAISAGEM NA ÁREA DO GARIMPO SANTA RITA E DAS 

ADJACÊNCIAS DE 1969 ATÉ O PRESENTE 

 

 A área do garimpo Santa Rita, como boa parte da Chapada Diamantina não é, 

antes da garimpagem hodierna, um território de natureza intocada. Passou por 

processos históricos de uso e ocupação do solo. Segundo o garimpeiro Pedro, a 

Fazenda Santa Rita, agora com a porção que inclui o garimpo da Coogan 

denominada de Santo Onofre II, já existe a bastante tempo, sendo em tempo 

pretéritos de posse de uma família tradicional da região. Um garimpo mais 

rudimentar já teria ocorrido nesta fazenda, o que serviu de indicador para a seleção 

da área pela Coogan, de acordo com informação dos sujeitos da pesquisa 

vinculados à cooperativa.  

 A figura 31 apresenta uma imagem nas cores do espectro visível produzida 

pelo U.S Geological Survey obtida em dezembro de 1969 a partir de sensoriamento 

remoto orbital. Neste ano, as políticas de proteção ambiental e de proteção do 

turismo não tinham qualquer institucionalização na região. O ciclo econômico do 

garimpo de dragas não havia iniciado e sequer existia fornecimento regular de 

energia elétrica para a Chapada Diamantina. O perímetro na imagem é o informado 

pelo Prad do garimpo Santa Rita (BARRIOS, SANTOS FILHO, 2010).  
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Fig. 31 – Imagem de satélite de dezembro de 1969 da área do garimpo Santa Rita (delimitada pelo 
polígono) e adjacências. 

 

Fonte: Google Earth. 

  

Observa-se na imagem (Fig. 31) que, na margem leste do espaço que viria a 

ser delimitado pelo garimpo Santa Rita, há presença de formas circulares, 

provavelmente áreas de cultivo. Em diversas partes da imagem veem-se linhas retas 

que decerto representam vias para passagem de pessoas e/ou veículos. 

Com a coloração verde, em tonalidade mais escura, estão os rios 

intermitentes que, até hoje existem na área, conforme informado por sujeitos da 

pesquisa e apresentado em mapa do CPRM (CPRM, 1990).  No centro, localiza-se 

uma forma em coloração azul escuro, possivelmente uma lagoa, situada na 

convergência das duas drenagens que chegavam à este ponto vindas de sul para 

norte. Em que pese a existência de alterações antrópicas e da citada lagoa não mais 

vista no lugar, o que se deve destacar na imagem é a presença predominante de 

vegetação, representada pela coloração verde.  
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 A imagem seguinte (Fig. 32) é uma fotografia aérea monocromática de 1974 

(CPRM et al., 1974) sobreposta de forma aproximada à imagem anterior (Fig. 31). 

No ano de 1974 já tinha ocorrido o tombamento de Lençóis e iniciava-se os 

primeiros esforços institucionais para promover o turismo na Chapada Diamantina, 

bem como desenhava-se o início do ciclo garimpeiro com dragas. Percebe-se sinais, 

manchas em tonalidades mais claras de cinza, de maior antropização na área que 

viria a ser delimitada pelo garimpo Santa Rita no Prad, marcada pelo perímetro 

delimitado sobre a fotografia aérea. A tonalidade que se aproxima do branco podem 

indicar solo exposto, podendo ser área de antigos garimpos. As menos 

esbranquiçadas podem ser de uso agrícola ou pecuário.  

 

Fig. 32 – Fotografia aérea de dezembro de 1974 da área do garimpo Santa Rita e adjacências. 

 

Fonte: CPRM, 1975. 

 

Destaca-se que a mancha indicativa de um espelho d´água no meio do 

polígono do Santa Rita (Fig. 31), não tem correspondente neste período (Fig. 32). 

Não é possível afirmar que se tratava de uma situação intermitente, mas constata-se 
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solo exposto e/ou uso agropecuário no lugar, indicando degradação da provável 

lagoa.  

O ambiente ripário foi  bastante modificado. A mata ciliar está ausente em boa 

parte do trecho do rio Paraguaçu, visto que a margem do lado da fazenda Santa 

Rita, atualmente denomiada de Santo Onofre II, está quase toda em tonalidade 

cinza claro. Por outro lado, as colorações cinza mais escuro indicam a presença de 

mata ainda abundante como na figura 31, inclusive em área onde indicou-se 

anteriormente (Fig. 31) o uso agrícola, no que pode ser compreendido como 

recuperação ambiental. 

Não existem registros orais ou documentais de exploração garimpeira no 

período compreendido pelo ciclo garimpeiro com draga na região, embora as dragas 

tenham sido utilizadas em áreas próximas, como no rio Paraguaçu defronte à 

fazenda Santa Rita, na Piranhas (MOREIRA; COUTO, 1993) e na Volta da Pedra 

(NOLASCO, 2002). A exploração com dragas no canal ou nas margens dos rios 

encontravam, à princípio, pouca dificuldade diante da institucionalidade do Estado e 

as políticas de proteção ambiental, o ambientalismo e o turismo ainda não haviam 

incidido com força na região. Além disso, as possibilidades locacionais de mina eram 

abundantes e a proximidade ou o trabalho no rio demandava menor investimento em 

maquinaria porque as dragas poderiam fazer o trabalho dela e das 

retroescavadeiras. 

Um mapa mental do passado foi realizado com garimpeiros em campo 

fornece informações dos sujeitos da pesquisa de como era a área no período 

anterior mais próximo ao início do garimpo Santa Rita (Fig. 33).  
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Fig. 33 – Mapa mental do passado da área do garimpo Santa Rita e das adjacências confeccionado 
por garimpeiros da Coogan no ano de 2014. 

 

 

Nos discursos durante a confecção do mapa e no desenho realizado há 

informações de que existiam muitas árvores frutíferas, como a da etnoespécie 

jabuticaba, e que animais da fauna local podiam ser vistos pelo lugar, como 

pássaros e quadrúpedes mamíferos. Os rios intermitentes estão representados 

como “córregos”. No desenho, existem peixes na lagoa ao sul da área do garimpo 

Santa Rita, mas essa informação foi controversa, assim como a quantidade de 

pasto.  

A possível lagoa observada na figura 30 não foi mencionada por garimpeiro 

algum. Na construção do mapa mental foi dito que havia mais mata, porém há 

garimpeiros que afirmaram que tinha mais pastagens, o que corrobora a informação 

do Prad (BARRIOS, SANTOS FILHO, 2010), o qual mapeou apenas pastagens 

nativas e cultivadas. 

A imagem de junho de 2009 (Fig. 34) é oriunda de sensoriamento remoto 

orbital da Digital Globe de junho de 2009, quando o garimpo Santa Rita, 
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empreendido pela Coogan, já estava ativo. Trata-se de uma imagem com as cores 

do espectro visível. Neste caso, apesar do estudo ter iniciado em 2012, algumas 

verificações de campo foram possíveis. A mancha branca no centro do perímetro 

marcado apresenta solo exposto pela garimpagem.  

 

Fig. 34 – Imagem de satélite de junho de 2009 da área do garimpo Santa Rita e adjacências
30

. 

 

Fonte: Google Earth. 

 

                                                 

30
 Os quadriláteros irregulares com as cores predominantes de verde escuro e de branco e marrom 

são de datas diferentes, compondo um mosaico de imagem disponível na plataforma Google Earth. 
Para fins da presente análise, foram desconsiderados esses espaços. 
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A lagoa descrita no mapa mental está presente, assim como outras menores. 

Observa-se o uso agropecuário do lado leste do garimpo, como já havia sido notado 

na figura 30. Nota-se na área interna do polígono, aparentemente, que há mais 

vegetação do que percebido na figura 31. A mata ciliar no rio Paraguaçu não parece 

densa devido a tonalidade verde claro. Por sua vez, em trechos dos “córregos” ela 

parece bem densa ante a coloração verde escuro. 

Já na figura 35, com as cores do espectro visível, imagem obtida em outubro 

2012 pela Digital Globe, nota-se uma mudança drástica na paisagem. A região 

passava por uma estiagem prolongada, a mais severa das últimas décadas na 

Bahia. Como resultados disso, plantações se degradaram e a lagoa indicada na 

figura 34 secou. Vale ressaltar que foi observado em trabalhos de campos na 

primeira metade do ano de 2012 a lagoa ainda com água e as plantações vivas. 

Entretanto, não apenas a seca assolou as adjacências e à área interna ao polígono 

do Santa Rita. O fogo foi utilizado para desmatamento e posterior plantio de pasto. 
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Fig. 35 – Imagem de satélite de outubro de 2010 da área do garimpo Santa Rita e adjacências. 

 

 Fonte: Bing Maps sobre a plataforma Google Earth. 

 

Na figura 35 existem duas áreas distintas de pasto. Uma mais recente no lado 

oeste do garimpo e outra um pouco mais madura ao sul do garimpo. Claramente, até 

mesmo dentro da própria poligonal do garimpo, as pastagens foram mais 

responsáveis por perda de vegetação do que a garimpagem. Nem o canal de 

drenagem de um dos rios intermitentes ficou incólume. O verde quase sumiu do 

espaço representado, a vegetação foi quase inteiramente substituída por pasto em 

diferentes estágios. De forma mais expressiva, vê-se apenas uma faixa ripária de 

mata ciliar.  
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O garimpo expandiu longitudinal e latitudinalmente. No sentido norte, 

aproximou-se da lagoa, mas não interveio sobre ela. No sentido sul, aproximou-se 

do lugar denominado pontilhão que é ponto mais ao sul explorado pela Coogan. A 

figura 36 apresenta uma série de fotografias formando uma imagem panorâmica 

tomada imediatamente após a extremidade sul do garimpo Santa Rita. Observa-se 

no centro o garimpo seguido de um fragmento de mata na direção leste na extensão 

do vale que o garimpo ocupa. Atrás do vale, posicionado à leste do garimpo, vê-se 

um campo que é ocupado pastagens. Os mapas mentais do presente não 

apresentaram informações destoantes com o descrito a partir da imagem de satélite 

(Fig. 35). 
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Fig. 36 – Fotografias em série, tomadas a partir da extremidade sul do garimpo Santa Rita, formando uma imagem panorâmica da área do garimpo no centro 
da imagem e das adjacências a oeste e leste. 

 

S – Sul; O – Oeste; N – Norte; L – Leste. Fonte: registradas pelo autor (dez. 2013). 
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Importante discutir da série histórica dessas imagens apresentada até aqui 

que a área não apresentava uma “natureza intocada”, tampouco é responsabilidade 

exclusiva do garimpo os processos de modificação ambiental acumulados no tempo. 

Talvez apenas o solo revirado, as crateras e o lençol freático exposto assustem mais 

ao senso de estética do que a pretensa natureza bucólica das fazendas pastoris.  

Assim, é ilusório esperar uma restauração da estrutura ecossistêmica prístina 

uma vez que o ecossistema está antropizado desde um tempo anterior ao do ciclo 

garimpeiro com draga e dificilmente o estado de equilíbrio ecológico ideal hodierno 

seja o mesmo de uma época remota de quando não havia interferências humanas 

na área, tão remota quanto provavelmente a de antes da chegada de indígenas na 

região. Esta reconstrução histórica, portanto, está aquém dos grupos humanos 

atuais que ocupam a região.  

O presente estudo de caso, associando-se a literatura sobre as Lavras 

Diamantinas (E.x.: CATHARINO, 1986; FUNCH, 2002; GIUDICE, 2012; LIMA; 

NOLASCO, 1997; NOLASCO, 2002; PEREIRA, 1937; SALES, 1955), contribui para 

desfazer o mito de que a Chapada é um ambiente que apresenta uma pretensa 

natureza “virgem”. O elemento humano integra-se a sua paisagem como parte dela.  

 

6.2 A ÁREA DO GARIMPO SANTA RITA NO FUTURO SOB A ÓTICA GARIMPEIRA 

 

 O mapa mental do futuro e nos discursos durante a confecção do  mesmo 

(Fig. 37) apresentou uma clara perspectiva de recuperação ambiental da área 

degradada pelo garimpo. A predominância de verde, contrastando com a imagem de 

satélite anterior (Fig. 35) é um dos fundamentos desta afirmação.  
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Fig. 37 – Mapa mental do futuro da área do garimpo Santa Rita e das adjacências confeccionado por 
garimpeiros da Coogan no ano de 2014. 

 

 

Os sujeitos da pesquisa apontam que, fechando-se as catras, a vegetação 

volta a crescer, com muitas plantas frutíferas, o solo pode voltar a ser cultivado por 

pasto, o “córrego” teria seu caminho aberto com auxílio garimpeiro e pela própria 

força da água e eventuais catras não fechadas podem se tornar lagoas com peixes. 

Consequentemente, animais da fauna local voltariam a ser vistos com mais 

frequência na área.  

A representação da lagoa artificial e do crescimento da vegetação condiz com 

o conhecimento comunitário sobre a recuperação ambiental após o encerramento de 

um garimpo de draga. É comum na Chapada Diamantina que catras abandonadas 

de antigos garimpos tenham virado lagoas artificiais, onde hoje inclusive pratica-se 

pesca. Além disso, é importante mencionar que se supõe o fim da seca para o 

ambiente alcançar o estado representado no mapa mental do futuro. 
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Em entrevistas os garimpeiros não demonstraram ter dúvidas quanto a 

potencialidade para a recuperação da área degradada diante do sistema que a 

Coogan vem trabalhando. Avaliam que o fechamento da catra garante a 

recomposição do fluxo hídrico no subsolo.  

Os garimpeiros Pedro, Laércio e Mário explicaram que a forma de escavação 

das cavas, permite com que a parte do solo com matéria orgânica e sementes seja 

reposta por último, retornando ao horizonte mais superficial. Por sua vez, o sistema 

de retorno faz com que o material fino associado ao horizonte explorado, onde há 

grande concentração de cascalho, volte à porção mais baixa e se misture aos 

cascalhos removidos na “limpeza”, aos que não ficaram retidos na “corrida” e aos 

que foram descartados após a “lavagem”. O nível intermediário são as pilhas de 

estéril que são repostas primeiro.  

Afirmaram que o sistema de drenagem será induzido por meio de escavação 

de canais, mas que a recuperação disso deve ser garantida pela dinâmica de 

escoamento das águas pluviais e pela força da corrente nos próprios canais de 

drenagem.  

Sobre a biota, dizem que sementes no solo e trazidas por animais, 

principalmente aves, garantem a recuperação da vegetação e a crescente atração 

de animais para a área. Dentre as aves, as etnoespécies enfatizadas foram 

“assanhaço”, “pássaro preto”, “pomba verdadeira”, “juriti”, “sabiá”, “sariema” e 

“sofrê”. Os primatas “sagui” e “macaco guigó”, além de outros mamíferos como 

“morcego”, “tatu” e “veado” também foram enfatizados. Muitas plantas foram 

mencionadas (Quadro 11), as mais frequentes foram angico, capim, jurema, lodeiro 

e malva.  
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Quadro 11 – Lista de etnoespécies e alguns subtipos mencionados por garimpeiros como plantas que 
normalmente nascem de forma pioneira em áreas degradadas por garimpo.  

Angico (Subtipo: angico verdadeiro) Jurema 

Aroeira Jurubeba 

Baraúna (ou Braúna) Lodeiro 

Bastião Malva 

Breno Maracujá de boi 

Caiçara Maracujá de cobra 

Canjão Mutamba (Mutambo) 

Capim (Subtipos: Capim ou grama; capim 
fedegoso; capim margoso; capim nativo; capim 

volta égua) 

Pajaú 

Cedro d'água Paraíba 

Embaúba Pau Bomba 

Erva carrapicho Pau d’Arco 

Erva daninha Pinho do Mato 

Escada de Macaco Plana 

Ferro Pratudo 

Gonzalo Rama 

Ingá Ramo de bezerro 

Ipê (Subtipo: Ipê Amarelo) São João 

Jatobá Tiririca 

Jenipapo Umburana 

Jitirana Vassourinha 

Juá (Subtipo: Juá Meirim)  

 

Plantas e animais dispersores foram observados em campo em turnês-

guiadas e observações diretas em um período de estiagem prolongada (Fig. 38; 39), 

o que reforça a informação oral. Entretanto uma eventual não verificação de cada 

planta, não a invalidaria. Inclusive porque a informação oral pode advir de 

observações sobre outras áreas que não sejam semelhantes ao ambiente da 
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Fazenda Santo Onofre II. O capim, segundo os garimpeiros pode ser de origem 

nativa ou de pastagens.  

 

Fig. 38 – Exemplares de fotografias de animais dispersores e plantas na área do garimpo Santa Rita. 
A – Ave dispersora. B – Artrópode polinizador. C – Vegetação pioneira em catra de garimpo 

desativada com água. D – Vegetação no interior do garimpo em solo superficial.  

Fonte: registradas pelo autor (jul. 2013). 

 

A existência de seca na época das observações é mais um indício de que a 

recuperação ambiental em aluvião garimpado com draga é possível. À revelia da 

tendência a recuperação natural, os garimpeiros reforçarão a recuperação da 

vegetação, induzindo-a, procedendo com plantio de mudas de espécies nativas, 

conforme listado no Prad, cultivadas em viveiro mantido na área do garimpo. 
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Fig. 39 – Fotografias em série formando uma imagem panorâmica da área de recuperação degradada do garimpo Santa Rita na faixa central da imagem e o 
“barranco” com um pequeno fragmento de mata no fundo desta área. 

 

Fonte: registradas pelo autor (dez. 2013). 
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 Um diálogo durante uma das oficinas de construção de mapa mental é 

bastante emblemático sobre a visão garimpeira acerca da recuperação ambiental: 

 

Claudio: - Essa área aqui, com muitos anos, eu acredito que vai ficar 
do mesmo jeito que era antes. Vai crescer mata aí tudo. [...] O córrego que 
vem de lá do salobrinho com certeza que corre de novo. Ele mesmo vai 
cavando o caminho dele. 

Ana: - Ele não passou aí por cima tudo quando choveu muito? [...] E 
vai deixar o rebaixo com o trator. 

Gilmar: - Demora muitos anos não, antes disso. Olha os pé tudo aí já. 
Entrevistador: - Nasce porquê?  
Vários: - Semente que já tinha na terra. Passarinho traz. Sanhaço. 

Pássaro preto. Sofrê. Sagui. A chuva ajudar muito, a água, a umidade. 

  

 Apontamentos técnicos do favorecimento local para a recuperação natural 

coadunam com o discurso garimpeiro. Moreira e Couto (1993) relacionam que, por 

explorar vales de rios, a umidade favorece o estabelecimento da vegetação, as 

chuvas fortes e as enchentes comuns na região ajudam no nivelamento do terreno e 

a própria vegetação local fornece sementes de plantas pioneiras bem adaptadas à 

áreas perturbadas. No entanto, recomenda a estocagem de terra com material 

orgânica e/ou aquisição de adubo para utilização no plantio, o que a Coogan não 

faz, apenas separa parcialmente os horizontes no ato da escavação, o que não 

impede a perda de nutrientes por lixiviação ou mesmo drenagem superficial.  

Os procedimentos adotados de recuperação da área degradada não diferem 

muito do proposto por Matta (2006) que propõe apenas uma série de quatro catras, 

com a primeira sendo a de decapeamemto, coincidente com a catra de garimpagem 

no garimpo Santa Rita; a segunda e a terceira, com barragem para controlar o fluxo 

e a deposição de rejeitos, com formação de lagoa de decantação e para 

subsequente preparação do solo, são coincidentes com a catra de retorno; e quarta 

com recomposição do terreno e plantio de gramíneas e espécies arbustivas tal como 

na área de recuperação piloto da Coogan. 

A partir desta análise é possível é possível propor um modelo espacial, 

esquemático e qualitativo de um futuro ambiente superficial recuperado (Fig. 40). 

Não se trata evidentemente de uma previsão ou projeção espacial amparada em 

modelo estatístico. Trata-se de uma especulação de um cenário otimista apoiado 

principalmente nas informações dos sujeitos da pesquisa no que diz respeito à área 

delimitada pelo garimpo Santa Rita. Além disso, especula a tendência de uso 
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máximo do solo da fazenda Santo Onofre II para benfeitorias, agricultura e pecuária. 

Fenômeno que pode se tornar possível na legalidade se a área do garimpo, 

porventura, tornar-se reserva legal na medida em que for recuperada dando lugar a 

uma mata. O dado de que a área é fruto de processos históricos de transformação, 

incluindo-se recuperações de vegetação que ora apresentram expansão, ora 

contração, reforça esta tendência.  

 

Fig. 40 – Modelo espacial, esquemático e especulativo da área do garimpo Santa Rita e adjacências 
após encerramento da garimpagem e execução do Prad. 

 
 

Entretanto, uma avaliação de recuperação da área degradada piloto é 

necessária para afirmações mais contundentes, inclusive sobre a recuperação do 

perfil do solo, o que vem a ser importante para verificar os serviços ecossistêmicos 

fundamentais de permeabilidade e porosidade do sistema sedimentar. De todo 

modo, as informações aqui apresentadas servem também para sugerir 

possibilidades de intervenção no trabalho de recuperação ambiental.  

Contudo, uma polêmica em potencial tende a emergir se estes processos 

continuarem se desenvolvendo, qual seja: recuperar para quê? Ora, se toda a 
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adjacência do garimpo está se transformando em pasto, é plausível supor que a 

área do garimpo também pode tornar-se um ambiente ocupado por rebanhos e 

plantas forrageiras, embora numa perspectiva socioambientalista isto não seja o 

mais interessante. 
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7 UMA SÍNTESE SOBRE AS MUDANÇAS SOCIOAMBIENTAIS E 

PERSPECTIVAS PARA A SUPERAÇÃO DO CONFLITO SOCIOAMBIENTAL 

 

 O presente capítulo busca aprofundar a discussão socioambiental envolvendo 

o garimpo de draga na Chapada Diamantina. Neste sentido, serão demarcadas e 

discutidas as principais mudanças sociais, técnicas, políticas e ambientais no âmbito 

regional relacionado mais detidamente à lavra com draga, convergindo informações 

apresentadas em capítulos anteriores e apresentando alguns novos elementos de 

reflexão. Constitui-se, desta forma, como uma síntese que compõe um olhar sobre 

as mudanças socioambientais. Além disso, busca traçar perspectivas para a 

superação do socioambiental. 

 

7.1 UMA SÍNTESE SOBRE AS MUDANÇAS SOCIOAMBIENTAIS DA CHAPADA 

DIAMANTINA DESDE O GARIMPO DE DRAGA 

 

Além do início da garimpagem com draga, por si, ter influenciado mudanças 

expressivas na Chapada Diamantina como um todo, mudanças técnicas e políticas 

pontuam a dinâmica do conflito socioambiental envolvendo o garimpo de draga na 

Chapada Diamantina, sempre com bastante influência dos eventos de proteção 

ambiental, trazendo consequências ambientais e sociais. Assim, o boom da lavra 

com draga, a presença ou ausência do garimpo e as alterações técnicas trouxeram 

reflexos até mesmo nos núcleos urbanos e sempre se relacionam a determinados 

padrões de alteração tecnogênica sobre o ambiente, além de influenciarem a 

economia e a demografia. 

 A mudança ambiental causada pelo ciclo econômico protagonizado pelos 

garimpeiros com draga vai da viabilização à intensificação da exploração de área de 

garimpo fora da serra, nos vales dos rios. Esta mudança ambiental tratou-se mais 

especificadamente de um deslocamento espacial das lavras, em termos de 

proporcionalidade, que antes ocorria mais intensamente nas serras – onde se 

continuou trabalhando, embora em franca e contínua decadência – e passou a 

ocorrer mais intensamente nos locais onde as dragas são requeridas e tem a 

instalação viável.  
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As jazidas onde as dragas foram utilizadas são depósitos aluviais nas 

margens ou sob o leito de rios ou depósitos aluviais de sistemas fluviais pretéritos, 

que é o caso do garimpo Santa Rita. Algumas destas aluviões tinham espessura 

mais profunda do que o garimpo unicamente artesanal poderia alcançar de forma 

rentável, chegando a cerca de 20 m em alguns casos (SAMPAIO et al., 1994). 

Conforme o ancião Carlos: “lugar que colocou draga era porque o garimpo era 

fundo”. 

 O resultado do deslocamento da maior incidência garimpeira para outras 

áreas que não a serra provocou diferentes impactos ambientais, comparando-se ao 

que ocorria com o garimpo de draga. A diferença, em geral, é quantitativa e espacial. 

Qualitativamente, o funcionamento básico do garimpo continuou o mesmo com ou 

sem draga: desmatamento, decapeamento, processamento e “lavagem do 

cascalho”. Porquanto, os impactos também tendem a ser, na maioria dos casos, os 

mesmos: perda de vegetação, afugentamento de animais, erosão e potencial ou real 

poluição de corpos hídricos31. Os rios das serras, por serem torrenciais, conduzem 

os sedimentos que causam o assoreamento e os depositam nos sopés das serras, 

ambientes predominantemente agradativos.  

A diferença espacial é justamente a intensificação da exploração nos 

ambientes predominantemente agradativos – os quais antes tiveram ampliado o 

volume de deposição de sedimentos, escoados pelos rios torrenciais (de alta 

energia) das serras, como consequência da erosão tecnogênica produzida pelo 

garimpo de serra (NOLASCO, 2002) – de forma que a erosão e o assoreamento 

ocorrem em locais próximos. O principal motivo para essa ocorrência é que a 

declividade do terreno é, de uma maneira geral, menor. Assim, a drenagem 

superficial não leva o material particulado sólido a grandes distâncias.  

No garimpo de draga, a erosão e o assoreamento podem ser imediatos, mas 

também é mais fácil o controle e a estocagem do material estéril e dos rejeitos com o 

objetivo de se evitar o assoreamento e para promover a recuperação ambiental, 

como assinalou o ex-dono de draga de Lençóis, Lopes.  

                                                 

31
 Alguns garimpos podem trazer outros impactos. Por exemplo, alguns garimpos de serra utilizavam 

dinamites no processo do trabalho. Então, os riscos associados às ondas sonoras e de impacto 
também se constituíam como potenciais impactos ambientais. 
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Uma diferença quantitativa reside no fato de o garimpo de serra, apesar de 

ser o maior responsável histórico pelo assoreamento dos rios da bacia do rio 

Paraguaçu na borda leste da Chapada (NOLASCO, 2002), ter apresentado uma 

intensidade de impacto por unidade de área menor do que o garimpo de draga, tanto 

que Matta (2006) afirmou que o garimpo de draga foi historicamente vetor para 

maior degradação ambiental do que o garimpo de serra na região.  

Por outro lado, Nolasco (2002; 2010), considera que o garimpo tradicional é o 

responsável pela maioria das modificações ambientais na Chapada Diamantina, 

levando-se em consideração o fato de ter atuado em quase toda a região e durante 

mais de um século, enquanto o garimpo de draga, apesar de considerado 

visualmente mais impactante por unidade de área, só incidiu por poucas décadas 

em áreas mais restritas das Lavras Diamantinas, ampliando o processo de 

assoreamento dos rios, por espalhamento dos sedimentos rio abaixo.  

Sendo assim, não se pode considerar o garimpo de draga como o maior 

responsável pelo assoreamento. Mas, o garimpo de draga causou menos 

assoreamento do que o garimpo de serra não porque é menos impactante, mas 

porque incidiu por menos tempo. A capacidade de trabalho do garimpo de draga é 

maior. As máquinas utilizam proporcionalmente mais energia, têm mais força, 

transformam mais rapidamente a natureza. Então, não causam surpresas os relatos 

sobre denúncias por parte de ambientalistas, da mídia, de turistas contra o garimpo 

de draga. No garimpo de draga, era possível observar in loco um tipo de garimpo 

que impactava de forma bastante intensa, aparentemente superior a maioria dos 

outros tipos de garimpos descritos por Nolasco (2002).  

Os impactos que mais chamaram a atenção, de acordo, com as entrevistas 

foram a poluição e o assoreamento de rios, principalmente dos rios Paraguaçu, São 

José e Santo Antônio na borda leste da Chapada Diamantina. A poluição dos rios, 

mais precisamente, o aumento da turbidez devido à grande concentração de sólidos 

em suspensão remobilizados pelas dragas, teria afetado a população local; 

especialmente aquelas situadas à jusante dos garimpos, pois muitas pessoas 

utilizavam os rios para coletar água para dessedentação, lavagem de roupas e 

outros usos domésticos. O garimpeiro Ronaldo, afirmou que ocorriam, por causa 

disso, denúncias de moradores de “beira de rio”.  
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As descrições dos impactos ambientais regionais, com a abordagem da 

presente dissertação, coadunam com a descrição das mudanças nos ambientes 

sedimentares, descritos por Nolasco (2002), provocadas pelo garimpo com draga 

(Fig. 41). 
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Fig. 41 – Representação esquemática da evolução das modificações ambientais decorrentes do garimpo de draga.

 
Fonte: Nolasco (2002, adaptado). 
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Interessante destacar do tema “impactos ambientais do garimpo de draga na 

Chapada Diamantina” duas questões:  

 

1 Os garimpeiros não mencionaram a perda de vegetação, o que pode ser 

considerado um indicativo que corrobora a perspectiva que os garimpeiros 

têm sobre a tendência à revegetação natural. 

2 Apenas Ronaldo falou de denúncias por parte da população local, 

enquanto a maioria dos entrevistados, inclusive Ronaldo, afirmaram que 

denúncias eram de turistas e ambientalistas, reforçando a indicação de que 

são estes os principais polos do conflito. 

 

Os impactos sociais tiveram dimensão demográfica e outra eminentemente 

sociocultural. A dimensão cultural diz respeito às diferenças apresentadas entre os 

garimpeiros de serra e os garimpeiros de draga. O aspecto social mais ressaltado 

pelos garimpeiros foi o econômico. Consideraram que o garimpo de draga trouxe o 

“tempo do quilo”, como sinônimo de bonança, com aquisição de trabalho e renda 

satisfatórios e grande circulação de riqueza.  

Houve diferença técnica na medida é que o garimpo de serra era artesanal e 

o de draga semi-mecanizado. Também ocorreu diferença em um aspecto social do 

trabalho porque o garimpo de serra podia ser, muitas vezes, individual e em 

ambientes isolados, enquanto o garimpo de draga é um trabalho necessariamente 

coletivo, implicando em uma pequena aglomeração de pessoas na área do garimpo. 

Desta forma, não foi todo garimpeiro de serra que se deslocou para o garimpo de 

draga, apesar de poder alcançar maior produtividade. Sobretudo, os mais velhos 

mantiveram-se no garimpo artesanal. Os filhos destes que mais frequentemente 

passaram a atuar no garimpo de draga. Um caso que exemplifica bem esta 

descrição é a dos garimpeiros Milton e Luís, respectivamente pai e filho. 

A dimensão demográfica diz respeito a atração de imigrantes para a região, 

fato recorrente em economias mineiras em crescimento (ENRIQUEZ, 2008) como foi 

a das lavras com draga na Chapada Diamantina. Assim, ocorreu um patente 

crescimento populacional com reflexos no ambiente urbano. Segundo os 

entrevistados, donos de draga vieram principalmente de São Paulo, Mato Grosso e 

Minas Gerais. Além de levas de garimpeiros de outros estados, também atraiu 
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provavelmente trabalhadores de cidades da Bahia. Nolasco (2002) apresentou o 

crescimento populacional no período de início e expansão do garimpo com dragas 

na Chapada (Fig. 42).  

 

Fig. 42 – Evolução populacional das cidades das Lavras Diamantinas (Andaraí, Lençóis, Mucugê e 
Palmeiras) e eventos importantes durante o ciclo das dragas até a década de 1990. 

 

Fonte: Nolasco (2002, adaptado) 

 

A proibição do garimpo, por sua vez, gerou também um conjunto de impactos. 

O efeito imediato sobre a população, que teve as condições objetivas para a sua 

reprodução material limitada, foi a busca por alternativas de emprego e aquisição de 

renda. Segundo os entrevistados, muitos dos que eram de fora da região, foram 

embora. Os dados disponíveis pelo IBGE demonstram uma evolução populacional 

diferenciada entre os municípios de Lençóis e Andaraí após a proibição do garimpo 

de draga (IBGE, 2014); (Fig. 43). Em ambos ocorreu uma diminuição populacional 

brusca no ano de proibição do garimpo, mas a população de Andaraí manteve-se 

estável enquanto a de Lençóis retomou o crescimento. Assinale-se que, enquanto 

em Lençóis o turismo assumiu um protagonismo no desenvolvimento econômico da 

cidade, Andaraí teria vivido, segundo os entrevistados da localidade, um ostracismo 

diante do fechamento dos garimpos de draga. 
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Fig. 43 – Evolução populacional das cidades de Andaraí e Lençóis entre os anos 1992 e 2008. 

 

Fonte: IBGE (2014, adaptado). 

 

O significado econômico da paralização do garimpo para a comunidade 

garimpeira foi a decadência, o que fica explícito na oposição entre o “tempo do quilo” 

e o tempo que o sucedeu. Inicialmente o Governo do Estado teria se comprometido 

a fornecer assistência social, porém apenas teria distribuído cestas básicas durante 

um curto período. De uma maneira geral, garimpeiros mencionaram o 

enfraquecimento do comércio local em um efeito cascata que inclui a cidade de 

Lençóis porque “turista não compra feijão”, conforme afirmou o ex-pescoço Cléber 

de Lençóis.  

Ou seja, apesar de o turismo favorecer o desenvolvimento de alguns ramos 

da economia, o comércio local que servia aos garimpeiros não necessariamente 

obteve sucesso a partir do crescimento do turismo. Interessante destacar que até 

mesmo um reconhecido líder ambientalista da região, Diego, considerou que o 

garimpo foi fundamental para o desenvolvimento da região, inclusive no tocante ao 

turismo: 

 

O peão ganha e gasta. O próprio dinheiro do garimpo criou 
infraestrutura para turismo que começou devagar e com recursos internos. 
Muitos donos de draga botaram agência de turismo, pousada, restaurante, 
mercadinho para turistas. 
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Os garimpeiros que permaneceram nas cidades da serra do Sincorá 

procuraram outros trabalhos. Donos de dragas teriam investido em pequenas 

empresas comerciais ou de serviços, “pescoços” inseriram-se no ramo da 

construção civil, alguns poucos se tornaram guias ou empregaram-se em pequenas 

empresas e houve aqueles que continuaram a garimpar na serra. A atuação no 

turismo foi caracterizada como restrita por garimpeiros, a qual exigiria um nível maior 

de instrução formal, além de não oferecer tantas oportunidades de emprego como o 

garimpo de draga e ter se concentrado de forma extremada em uma única cidade.  

O dono de draga Pedro comentou que proibir o garimpo, de certa forma, é 

contraproducente para a conservação do meio ambiente, pois desloca garimpeiros 

desempregados de uma atividade, concentrada em um local específico com 

possibilidade de controle ambiental e amplo retorno social (o garimpo de draga), 

para alternativas de subsistência mais difíceis de fiscalizar e com impactos 

potencialmente mais nefastos sobre os recursos naturais, à exemplo do extrativismo 

vegetal para lenha, da caça e da  pesca.  

Além disso, cumpre destacar que a construção civil relaciona-se a outra 

atividade polêmica no entorno ou no interior das UC da região, a extração de areia e 

pedra nos depósitos aluviais e fluviais. Todas estas pressões sobre os ecossistemas 

da Chapada Diamantina foram identificadas no plano de manejo do PNCD (MMA; 

ICMBIO, 2007). Vale ressaltar também que o garimpeiro Laércio afirmou que haviam 

garimpeiros realizando recuperação ambiental, assim a paralização provavelmente 

atrapalhou este processo, como decerto atrapalhou o trabalho na área do garimpo 

Santa Rita. 

Mas a proibição do garimpo também trouxe efeitos positivos às relações 

socioambientais na Chapada Diamantina. Talvez tenham sido os efeitos mais 

essenciais para a conservação da natureza no alto Paraguaçu. Muitos garimpeiros 

reconheceram nas entrevistas essa importância que consistiu no freio sobre a 

poluição do rio com material sólido em suspensão e óleo de máquinas, bem como 

sobre o assoreamento que assolava os rios nas margens da serra. Matta (2006) 

relaciona ainda os impactos ambientais de mudança da topografia, desvio de rede 

hidrográfica, maior exposição à erosão, perda de solo, vegetação, danos à fauna e o 

abandono de sucatas. 
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Após a 2ª paralização dos garimpos de draga na década de 1990, os 

garimpeiros que quiseram se reorganizar na intenção de viabilizar novamente a 

garimpagem com draga, tiveram que incorporar aprendizados propiciados pelas 

lições dos eventos extremos em meio ao conflito manifesto neste período que 

levaram a proibição do garimpo. Desta forma, a retomada do garimpo de draga no 

século XXI apresentou algumas diferenças substanciais, embora tenha apresentado 

algumas continuidades (Quadro 12). 

 

Quadro 12 – Quadro comparativo de características da garimpagem com draga e de aspectos 
ambientais o garimpo até a década de 1990 e do garimpo realizado atualmente. 

CARACTERÍSTICA PRIMEIRAS FASES FASE ATUAL 

Energia das dragas 
Inicialmente: eletricidade; 

Geralmente: óleo. 
Óleo 

Anuência de uso da área e 
liberação da garimpagem 

Dono da terra. Eventualmente 
instituições do Estado 

Segue processos 
administrativos no Estado 

Técnica para escavação 
Normalmente com a própria draga 
devido à maior concentração de 

garimpos nos rios 
Com retroescavadeira 

Uso de trator 
Eventualmente para controlar rabo de 

bica e pilhas de estéril 

Para controle em geral das 
pilhas de estéril e fechamento 

das catras 

Retorno Poucos faziam Necessariamente há 

Óleo das máquinas Ocorriam contaminações nos rios Não ocorre contaminação 

Rabo de bica 
Descarregado no rio ou à montante 
com controle do fluxo normalmente 

apenas por conveniência do trabalho 

Descarregado em catra à 
montante com fluxo 

controlado por retorno 

Poluição de rios 

(indicação por observação 
visual e informação êmica) 

Ocorria Sugere-se que não há 

Assoreamento de rios Ocorria Não há 

Fechamento das catras 
Normalmente não se fazia e 

drenagem de sedimentos para as 
catras fazia isso naturalmente 

Fechadas com rabo de bica e 
com uso de trator 

Recuperação da 
vegetação 

Não intencional, ocorria de forma 
espontânea 

Replantio e manejo iniciado 
em área piloto 

Práticas 
conservacionistas 
intencionais 

Normalmente não havia, aumentou 
com o tempo 

Crescente, já existindo em 
diversos aspectos 
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As diferenças remeteram principalmente a questões ambientais e a algumas 

questões legais e técnicas. A diferença legal consiste no fato de a Coogan afirmar 

que necessariamente busca as medidas recomendadas por instituições do Estado 

para promover um garimpo legalizado, enquanto antigamente isso nem sempre 

ocorria. Moreira e Couto (1993) apresentam uma lista de casos em que empresas ou 

garimpeiros moveram processos para regularizar a exploração de garimpos de 

draga na região.  

Uma das questões técnicas apresenta diferença mais ampla do que entre o 

garimpo antes do fechamento na década de 1990 e o garimpo reorganizado no 

século XXI, trata-se da energia de alimentação das dragas que teria sido 

inicialmente, antes mesmo do boom, de fonte elétrica, passando a ser de óleo 

combustível, sendo esta a única fonte de energia utilizada atualmente nas dragas. 

Mais precisamente, o garimpo com draga elétrico existiu até 1950 quando se 

utilizava draga apenas para sugar volumes de água. Tem-se registro apenas do tipo 

movido à óleo no que diz respeito ao garimpo de draga característico do ciclo 

garimpeiro homônimo (NOLASCO, 2002). 

As demais questões técnicas foram oportunizadas pela maior capacidade 

organizativa do coletivo de garimpeiros, bem como pelas características físicas do 

garimpo atual. Antes se usava recorrentemente as próprias dragas para o 

decapeamento, hoje se usa retroescavadeira. Antes eram comuns garimpos nas 

margens dos rios, o garimpo atual localiza-se em um aluvião espesso sob rede de 

drenagem intermitente, o que dificulta ou impossibilita a escavação na forma antiga.  

Por sua vez, a organização possibilita a reserva de recursos para 

encomendar e manter os serviços terceirizados da retroescavadeira, bem como do 

trator que nem sempre era utilizado outrora por limitações de recurso. Porém, 

garimpeiros afirmaram que alguns garimpos utilizavam trator com a finalidade de 

controlar o rabo de bica e as pilhas de estéril no sentido de evitar que retornassem 

para as catras e causassem acidentes.  

No garimpo promovido pela Coogan, o trator também tem essa finalidade, 

mas acrescenta-se necessariamente a utilização para auxiliar na recuperação da 

área. Ele é utilizado para o fechamento das catras e deverá ser usado para 
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intervenções que contribuam na recuperação da topografia, usos que não eram 

comuns no garimpo de outrora. 

A adoção da retroescavadeira e do trator como máquinas sempre utilizadas 

no garimpo de draga o aproxima da forma de uma mineração mecanizada, no 

entanto mantém as mesmas características no tocante ao trabalho artesanal 

empreendido pelos garimpeiros dentro da catra. Se por um lado, isso os afasta do 

que seria considerado a garimpagem tradicional, contribui para aproximá-los de uma 

perspectiva etnoconservacionista que, decerto, não é uma idiossincrasia da 

comunidade, porém pode ser construída.  

O trabalho atual associado com os condicionantes físicos e espaciais do 

garimpo Santa Rita – distância do rio e baixa declividade no sentido deste –, 

apresenta um grande diferencial com a descrição dos garimpos empreendidos nas 

primeiras fases.  

O retorno é uma condição sine qua non na abertura e funcionamento das 

catras, o rabo de bica não é drenado para os rios e, depois de terminado o trabalho 

em uma catra, a mesma é fechada. Com isso e diante de observações visuais em 

campo sugere-se que a Coogan não está poluindo nem assoreando o rio 

Paraguaçu, ao contrário do que acontecia devido aos garimpos de draga anteriores. 

Existe um Prad e uma área piloto de recuperação da área degradada, na qual se 

observou o crescimento de plantas que foram cultivadas, outras que nasceram 

espontaneamente e a presença de animais dispersores, constituindo indícios de que 

a recuperação ambiental, pelo menos em termos bióticos, promovida pelos 

garimpeiros é possível. 

As diferenças relacionadas ao garimpo de antes da paralisação e ao atual não 

se restringem a comunidade garimpeira e ao meio ambiente da Chapada 

Diamantina, mas atingem as dimensões demográficas e socioeconômicas, nas 

cidades das Lavras Diamantinas da Bahia, como no início e no boom do garimpo de 

draga (Quadro 13). Se até antes da paralisação, houve crescimento populacional, 

com a presença de muitos imigrantes, o garimpo atual, sendo de menor porte, 

evidententemente, não tem a mesma capacidade de, por si só, atrair uma leva de 

imigrantes. Além disso, a própria regulamentação da Coogan (COOGAN, 2001), a 

qual privilegia trabalhadores com domicílio no município para associarem-se como 

cooperados ou sócio-participantes, limita esta atratividade.  
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Quadro 13 – Quadro comparativo de características socioeconômicas nas cidades de Lençóis e 
Andaraí entre as primeiras fases do garimpo de draga e a atual. 

CARACTERÍSTICA PRIMEIRAS FASES FASE ATUAL 

Quantidade e origem dos 
garimpeiros 

Grande quantidade e 
origem diversa 

Quantidade reduzida e maior parte local 

Violência e uso de 
entorpecentes entre 
garimpeiros e na cidade 
em geral 

Maior entre garimpeiros 
e menor nas cidades 

Menor entre garimpeiros e maior nas 
cidades 

Moeda predominante Dólar Real 

Disponibilidade de 
emprego e renda 

Maior. Oferta 
generalizada de 

empregos (segundo 
critérios de escolaridade 

e geração) 

Menor. Oferta mais especializada fora do 
garimpo (segundo critérios de 

escolaridade e geração), deslocamento 
para construção civil e turismo. Situação 

agravada com decadência da pesca 

Dinamismo da economia 
local, destacando-se o 
comércio 

Maior. Considerável 
dependência do 

garimpo, comércio local 
mais pujante 

Menor. Considerável dependência do 
garimpo em Andaraí e do turismo em 
Lençóis, comércio local enfraquecido 

 

Não obstante o pequeno porte do garimpo Santa Rita, que emprega até cerca 

de duzentos garimpeiros, certamente surte um efeito econômico na cidade porque 

existem os empregos indiretos gerados pelo garimpo, os benefícios do incremento 

de renda nas famílias e os efeitos da circulação monetária proveniente da produção 

garimpeira. Garimpeiros e os gestores da prefeitura de Andaraí entrevistados, 

Moraes e Leonardo, afirmaram isso.  

Diversos entrevistados relataram que a moeda predominante nas primeiras 

fases do garimpo de draga, nas cidades das Lavras Diamantinas, era o dólar, o que 

não é observado na fase contemporânea. Talvez um sinal da diminuição da 

influência estrangeira direta.  

Do ponto de vista econômico, há que se ressaltar a influência do turismo. 

Antes a oferta de mão de obra era maior e mais generalizada, independendo em 

grande parte de critérios de educação e idade. Um garimpo de menor porte oferece 

menos empregos e o turismo não consegue apresentar o devido complemento, 

inclusive porque demanda trabalhadores, utilizando-se dos critérios que não havia 

no garimpo, sendo relativamente menos includente. Ademais, apenas Lençóis 
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conseguiu desenvolver este setor da economia de forma satisfatória. Andaraí possui 

uma agropecuária em condições precárias e em ambas as cidades afirma-se que a 

principal fonte de empregos formais são órgãos públicos. 

Neste contexto, a gestão ambiental institucional por parte de órgãos do 

Governo associada às estratégias de desenvolvimento também apresentou dinâmica 

própria que se modificou ao longo do tempo, com abrangência regional, bem como 

incidindo sobre o conflito no qual o garimpo de draga está envolvido (Quadro 14). 

Variou desde uma intervenção estratégica direcionada ao impulsionamento do 

turismo na região como força motriz do desenvolvimento, até a diminuição da 

intensidade das políticas com este fim.  

 

Quadro 14 – Quadro comparativo de aspectos sociopolíticos entre as primeiras fases do garimpo de 
draga e a atual. 

CARACTERÍSTICA PRIMEIRAS FASES FASE ATUAL 

Proposta de desenvolvimento 
econômico regional 

Do incentivo à mineração à 
interdição e investimento 

estratégico no turismo 

Diminuição da intensidade 
de propostas e intervenções 

estratégicas com esta 
finalidade 

Modo de intervenção material em 
ações proibitivas do Estado ou 
ações contrárias de outros agentes 

Causando perdas materiais 
com danos e apreensão do 

patrimônio 

Causando perdas materiais 
com danos e apreensão do 

patrimônio 

Modo de intervenção moral/pessoal 
em ações proibitivas do Estado ou 
ações contrárias de outros agentes 

Incidência de alguns 
desrespeitos generalizados e 

poucas prisões 

Incidência de desrespeitos 
pontuais e nenhuma prisão 

Intervenção policial e militar 
Massiva com eventual apoio 
aéreo e das forças armadas 

Massiva sem apoio aéreos 
e das forças armadas 

Criação de dispositivos legais e 
ações contrárias ao garimpo 

Criação das principais 
unidades de conservação e 
ação civil pública contra o 

garimpo 

Criação de novas UC, 
processos judiciais contra o 

garimpo e Resolução 
Cepram 3925/2009 

Postura do PNCD Entre a nulidade e a oposição 
Entre a oposição e a 

mediação 

Contrapartida do Estado devido às 
ações proibitivas 

Cestas básicas, 
desenvolvimento do turismo 

(cumprimento limitado) 
Não há 

 

Considera-se a intervenção em favor do turismo mais intensa durante as 

primeiras fases devido ao maior aporte de recursos estatais com este fim no período 
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que resultou na construção do aeroporto internacional Coronel Horácio de Mattos, 

entre outras obras de infraestrutura e uma linha de crédito para investidores 

privados. 

As intervenções proibitivas vieram neste contexto e a forma como ocorrem 

continuaram sendo as mesmas até o presente. Segundo os garimpeiros, tanto no 

passado como no presente houve momentos em que a polícia, às vezes com o 

exército, foi mobilizada para paralisar o garimpo, a qual lacrou e confiscou materiais, 

bem como causou danos ao patrimônio da comunidade garimpeira, na medida em 

que provocaram avarias e nem sempre devolveram os bens confiscados.  

Contudo, os relatos dão conta que a maior violência é moral, tendo ocorrido 

eventos em que, principalmente as lideranças eram referidas ou tratadas como 

criminosos, rótulo que a comunidade rejeita, pois considera que “o único crime foi 

trabalhar”. Esta violência moral provavelmente relaciona-se ao preconceito 

(MATTOS, 1998). Assim sendo, a não utilização do exército diante da Coogan pode 

ser explicada, talvez, pela menor quantidade de garimpeiros ativos junto à esta 

organização. 

As principais ações da polícia foram motivadas por ação civil pública ajuizada 

contra o funcionamento dos garimpos de draga. Embargos do DNPM também foram 

recorrentes e atualmente a Coogan enfrenta processos judiciais. Além das ações 

judiciais ou administrativas contrárias ao garimpo, destaca-se ao longo do tempo a 

criação crescente de dispositivos legais em franca contradição de interesse com a 

territorialidade garimpeira. Mais especificadamente, a criação dos espaços territoriais 

especialmente protegidos. A criação de Unidades de Conservação foi mais intensa 

na primeira fase, as principais foram estabelecidas nesta época como o PNCD e a 

APA Marimbus-Iraquara. Mas na fase contemporânea, a tendência continuou, tendo 

sido criado o Parque Urbano de Igatu e a Reserva da Biosfera da Caatinga. 

A gestão do PNCD teria variado, segundo entrevistados, inicialmente entre a 

nulidade e a oposição. O ex-gestor do PNCD explicou que a nulidade de ação do 

Parque diante do garimpo de draga se dava devido à falta de estrutura para 

funcionamento do mesmo. A oposição ocorria porque existiam garimpos de draga 

dentro da área do Parque. Este fato reforçava os discursos contrários ao garimpo, 

compondo a argumentação ambientalista que pressionava pelas intervenções 

proibitivas sobre o garimpo de draga na Chapada Diamantina.  
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A oposição continuou de forma latente, no início do garimpo Santa Rita, 

gestores do PNCD interviram contra a Coogan, afirmando que a legalização deste 

garimpo estava irregular porque não tinha a anuência do Parna uma vez que o 

garimpo estaria dentro da zona de amortecimento da referida UC. Entretanto, a 

intepretação legal mais aceita nos dias de hoje permite afirmar que o garimpo Santa 

Rita está fora da zona de amortecimento.  

Observou-se nas entrevistas com gestores do Parque e com lideranças 

garimpeiras de Andaraí que existe uma postura de mediação de conflito entre alguns 

gestores do PNCD, embora os mesmos não descartem a possibilidade de fazerem, 

no exercício de suas funções públicas, intervenções proibitivas ou punitivas de 

comando e controle sobre o garimpo se os garimpeiros infringirem as normas do 

Parque. Não obstante as inclinações para o diálogo e mediação de conflitos entre 

alguns agentes das relações socioambientais aqui estudadas, a problemática 

continua de modo que Giudice (2011) é coerente ao afirmar que: 

 

Na verdade, na Chapada Diamantina o Estado, a sociedade e o 
mercado atuam de maneira que criam conflitos de convivência. O Estado 
cria políticas e programas que não atendem aos anseios da sociedade que 
se sente invadida, criando resistência à integração com os novos atores. 
Por seu lado, o mercado, ao impor esses novos atores para atender as suas 
demandas, promove exclusão da população local que passa ser a eles 
submetida na hierarquia de trabalho. O mercado também se apropria dos 
atrativos existentes que são vendidos como produto de consumo. 

 

Interpreta-se que, das mudanças socioambientais, as variáveis mais 

importantes no desenvolvimento das relações socioambientais envolvendo o 

garimpo de draga diante das abordagens apresentada pela presente pesquisa são o 

potencial de impacto ambiental apresentado pelo garimpo ao longo do tempo e os 

fatores que dificultam a garimpagem. O potencial de impacto diz respeito aos 

impactos diretos, indiretos e à possibilidade de recuperação. Os fatores que 

dificultam dizem respeito à criação de dispositivos legais e ações no plano judicial ou 

da administração pública em contrariedade de interesse com a territorialidade 

garimpeira. A figura 44 tenta sintetizar de forma esquemática e simplificada estas 

variações. 
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Fig. 44 – Evolução do potencial de modificação ambiental do garimpo de draga e dos fatores que 
dificultam o garimpo na Chapada Diamantina 

 
Obs.: As setas indicam onde alguns dos eventos mais importantes influenciaram a evolução das linhas. 

 

Na figura buscou-se destacar apenas alguns dos eventos mais importantes. 

Maiores detalhamentos podem ser vistos no capítulo 4. Importa salientar agora que 

na primeira fase o potencial de impacto foi crescente até o auge do ciclo que veio 

logo após a divulgação dos primeiros resultados da pesquisa da CBPM. 

Simultaneamente à isto, o desenvolvimento do turismo e a atuação de 

ambientalistas na região fazia crescer fatores que dificultariam a continuidade dos 

garimpos de draga. 

Na segunda fase, como consequência direta da evolução das duas linhas 

tendenciais ocorreu o acirramento do conflito socioambiental envolvendo o garimpo 

de draga nas Lavras Diamantinas, gerando os embates diretos, com críticas da 

mídia, diversas denúncias de turistas, ambientalistas e até da população local, 

resultando em uma ação civil pública que paralisou o garimpo. Mas, dada a 

importância socioeconômica e cultural, a sociedade lavrista, com apoio das 

prefeituras, mobilizou-se e conseguiu um TAC que permitiu uma retomada 

temporária do garimpo. Contudo, o garimpo seria paralisado novamente, levando a 

uma total derrocada, zerando o potencial de impacto ambiental da atividade. 

Enquanto os garimpeiros não trabalhavam com dragas, os fatores que 

dificultam a garimpagem continuaram aumentando a intensidade. Por exemplo, 

através da criação de novos espaços territoriais especialmente protegidos.  

A fundação da Coogan demarcou a retomada do ciclo garimpeiro com draga, 

em 2006 iniciou-se o garimpo Santa Rita, mas desta vez, conforme demonstraram 

os quadros 12 e 13, com diferenças substanciais derivadas de aprendizados 
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históricos. Assim, o potencial de modificação ambiental do garimpo é menor. Mas 

quando o garimpo foi paralisado, considera-se que este potencial aumenta de 

intensidade devido a interrupção do manejo da área de recuperação e da redução 

momentânea da perspectiva de execução do Prad. 

Apesar de alguns sujeitos da pesquisa ligados à órgãos ambientais terem se 

apresentado como claramente inclinados à mediação do conflito, as dificuldades 

para os garimpeiros legalizarem o garimpo não diminuíram, as quais guardam as 

devidas proporções. Ou seja, a manifestação de preconceito e a magnitude das 

ações policiais foram menores, mas também é menor o garimpo. Apesar da 

inclinação para a mediação do conflito por parte de agentes que de instituições que 

apresentaram ao longo da história interesses flagrantemente contraditórios ao 

garimpo, a Resolução Cepram 3.925 de 2009 demarca claramente o aumento da 

dificuldade para o garimpo, pois foi no caminho contrário dos procedimentos legais 

que a Coogan vinha adotando. 

O não equacionamento destas duas variáveis é o maior obstáculo para a 

superação do conflito. A viabilidade do garimpo depende da redução das 

dificuldades ou da capacitação dos garimpeiros para conseguir lidar com elas, o que 

perpassa a minimização da intensidade das modificações ambientais. A existência 

de uma cooperativa atuante sinaliza positivamente para isso de modo que as 

modificações ambientais promovidas pelo garimpo Santa Rita são menores absoluta 

e relativamente, comparando-se com os garimpos de draga da fases que o 

precederam. 

 

7.2 PERSPECTIVAS ATUAIS PARA A MEDIAÇÃO DO CONFLITO 

SOCIOAMBIENTAL 

 

 Desde as diferenças entre a forma de trabalho e seus respectivos impactos 

ambientais do garimpo atual com o predominante nos períodos anteriores, passando 

pelos fatos históricos até a análise das interações entre os distintos sujeitos no 

contexto do conflito socioambiental, nota-se que os principais conflitos manifestos à 

nível regional são relacionados à questão ambiental. Outros conflitos, como o 

associado ao turismo, relacionam-se direta ou indiretamente à proteção ambiental.  
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A territorialidade garimpeira deparou-se com a crescente proteção ambiental 

na região e apresentou grande dificuldade para se adequar à legislação, além de ter 

se defrontado com a restrição total de acesso aos recursos minerais no interior do 

PNCD. A dificuldade é recrudescida pelo preconceito histórico do qual a comunidade 

garimpeira é alvo, bem como por fatores internos do desenvolvimento do garimpo de 

draga que contribuíram para a amplitude e intensidade dos impactos ambientais 

desta atividade. 

 Neste sentido, algumas práticas de trabalho dos garimpeiros da Coogan no 

garimpo Santa Rita dão respostas positivas para o desafio da superação do conflito. 

Pontos fulcrais que motivavam a conflitualidade no desenvolvimento histórico do 

fenômeno estão ausentes no garimpo atual:  

 

1. A poluição e assoreamento do rio não são visíveis e provavelmente não há.  

2. Os garimpeiros fazem retorno, controlam os rejeitos da garimpagem e tem 

plano de fechamento da mina com recuperação de área degradada que inclui 

revegetação e cuidados para não causar grandes prejuízos ao serviço 

ecossistêmico da drenagem de água.  

3. A recuperação da área degradada pelo garimpo de draga é considerado pelos 

garimpeiros viável e fácil de ser feita. Mais do que no garimpo de serra.  

 

Segundo o ex-dono de draga, Lopes: 

 

Os garimpos de gruna e draga são mais fáceis de recuperar. 
Cascalho na gruna é tirado no saco ou na madeira e é fácil carregar de volta 
da mesma forma. O de draga com retorno é só a máquina empurrar ou até 
a draga de uma catra pode jogar o rabo de bica na outra que já vai 
enchendo. 

  

 No contexto da evolução do conflito e após os diversos embates, passando 

por uma paralisação geral que durou uma década, interpreta-se dos discursos nas 

entrevistas com os garimpeiros uma reflexão autocrítica sobre a degradação 

ambiental que o garimpo de draga promovia. Mais importante do que isso, é visível a 

mudança de prática e os esforços para aperfeiçoar e melhorar as ações e a 

organização no sentido de viabilizar um garimpo legal, com minimização de 

impactos ambientais e recuperação da área degradada. 
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Mas a recuperação ambiental precisa ser convincente para ter peso político. 

Os funcionários de órgãos ambientais entrevistados consideraram que o garimpo 

transforma de maneira intensa de modo que dificilmente a recuperação natural 

possa garantir o retorno a um estado semelhante à condição anterior a 

transformação mineira, exigindo, por isso, a recuperação induzida com critérios e 

monitoramento.  

O convencimento técnico para os sujeitos da pesquisa demanda, portanto, 

uma busca por um equilíbrio biótico, seguindo critérios de recolonização por 

espécies autóctones, retomada dos grupos funcionais e recuperação dos serviços 

ecossistêmicos do solo. Reconhecem que a recuperação total é praticamente 

impossível, o que, no entanto, não deve atrapalhar a regularização ambiental a 

depender do espaço que os garimpeiros pretendam colocar as dragas para 

trabalhar. 

 O gestor ambiental, Marcos, acrescenta que o processo de desenvolvimento 

de um garimpo capaz de aliar conservação da natureza com uma perspectiva 

socioambiental demanda mais estudos sobre qual a melhor forma de praticar o 

garimpo. Desta forma, a mediação do conflito esbarra na falta de recursos humanos 

e financeiros para empreender estes estudos.  

Muitos garimpeiros reivindicam a necessidade de um trabalho externo de 

apoio técnico para viabilizar um garimpo que seja ambientalmente sustentável. 

Reinvindicação que converge com a afirmação do funcionário de órgão ambiental, 

Caio, na reunião do Conparna: 

 

É preciso tentar entender os empreendimentos não como 
destruidores, mas como contribuidores para a manutenção do meio 
ambiente. [...] Tem que profissionalizar e unir forças para essa atuação. 
Inclusive em termos de recursos. [...] Temos que criar uma cultura. Por 
exemplo, a Chapada não tem histórico de recuperação de área degradada e 
isso pode ser explorado positivamente. 

 

Alguns garimpeiros como Tadeu, gerente de draga em Andaraí, chegam a 

ponderar que foi “certo parar, senão ia acabar o rio. Era ruim pra nós mesmo”, 

referindo-se a proibição do garimpo na década de 1990. Moraes, representante da 

prefeitura de Andaraí concorda e recomenda que os “órgãos fiscalizadores ajudem 

na política pública para ampliar a conservação, não apenas na fiscalização, também 
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com apoio, produção de mudas, conscientização”. Esta fala pode se inserir na 

discussão sobre política ambiental acerca das limitações da política de comando e 

controle. A afirmação do ancião, ex-dono de draga de Andaraí é mais ilustrativa 

desta perspectiva para a superação do conflito no tocante a questão ambiental: 

  

Draga não é ruim. Polui a água, também vem erosão, tem 
desmatamento. [...] O garimpo só depende da conscientização com o meio 
ambiente. Não pode jogar o rejeito nos rios que soterra, não pode desmatar 
tudo. Tudo que fazemos na natureza tem impacto. Se não tem uma 
orientação, a coisa natural do ser humano é fazer do jeito mais fácil com 
menos custo e às vezes não tem uma noção do dano que tá causando [...] 
Tem que dar um traçado, conscientizar. Se for monitorado, fazer a 
recomposição do solo, o reflorestamento, é uma coisa minúscula 
comparada com a agricultura. 

 

 A articulação do garimpo com a proteção do meio ambiente tende a contribuir 

com a promoção do turismo. Apesar de alguns garimpeiros terem apresentado um 

pouco de desconfiança com o turismo devido aos eventos históricos que situaram o 

desenvolvimento do turismo em contradição ao garimpo, de uma maneira geral 

acreditam na possibilidade de articulação dos dois setores com fortalecimento mútuo 

para ambas as partes.  

O garimpeiro Luís considerou neste sentido que “de qualquer forma [o 

garimpo] já é uma atração turística também”. Sugere-se, com isso, que a contradição 

entre turismo e meio ambiente contra o garimpo é conjuntural, passível de 

superação e estabelecimento de cooperação entre garimpeiros com outros sujeitos 

sociais para uma nova política ambiental na região que inclua a continuidade do 

desenvolvimento da economia turística na Chapada. Sobre o assunto, o gestor 

ambiental Cloves fez uma pertinente ressalva: 

 

Um garimpo não vai atrapalhar o turismo. Tem relação com história 
e nome da região, manteve as belezas. Mas é preciso planejamento 
regional. Não pode transformar a Chapada numa cratera. [...] Garimpo pode 
ter outras atividades indiretas, até mesmo visitação pública contra 
preconceito. [...] Planejamento pode fornecer lugar para todo mundo 
trabalhar. [...] Pode agregar valor ao produto, dirimir preconceitos, estimular 
lapidarias. [...] Precisa ser visto como um eixo de desenvolvimento 
econômico regional, não apenas como uma atividade voltada para os 
próprios garimpeiros. 

 

A proposição de articulação do desenvolvimento turístico com o 

desenvolvimento do garimpo constituiria um marco de valorização cultural da 
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comunidade garimpeira, o que viria a ser de extrema importância simbólica para a 

Chapada Diamantina. Neste sentido, uma futura área recuperada como unidade 

demonstrativa poderia ser um sítio de visitação que auxiliaria de forma significativa a 

combater o preconceito ambientalista contra o garimpo. A consequência prática 

possivelmente não seria menos importante. Além de incrementar o turismo e 

fortalecer instrumentos de gestão ambiental, aproveitaria um grande potencial de 

recursos naturais na região, com alto poder de empregabilidade, geração de renda, 

dinamismo e integração comercial.  

Se uma eventual ascensão de exploração mineral na Chapada Diamantina 

ocorrer protagonizada por cooperativas populares de garimpeiros locais, nas 

condições até aqui descritas, é muito improvável que estas conquistas não sejam 

asseguradas. Inclusive, porque garimpeiros diversos ressaltam que o “garimpo é 

questão de sobrevivência”. Mas pode ser questão de desenvolvimento, sobretudo se 

consorciado com arranjos produtivos locais. 

 Ademais, eventuais arranjos produtivos locais podem constituir-se como 

ações que consigam inserir de forma mais positiva a região na geopolítica do 

diamante, além de agregar valor à produção e incrementar a geração de emprego e 

circulação de riqueza no lugar. Normalmente, o acúmulo de riqueza é extremamente 

desigual na cadeia de produção, beneficiamento, especulação, venda e consumo de 

diamantes ao redor do mundo com pouco países, na maioria não produtores, 

beneficiando-se sobremaneira com este sistema porque os maiores valores são 

alcançados na especulação e venda após o beneficiamento (COCKBURN, 2002).  

Faz-se necessário maior capacitação para avaliação das gemas no município 

ou no Estado, mais lapidarias e joalherias na região, bem como propaganda que 

agregue valor cultural ao produto. Um arranjo produtivo local desta natureza poderia 

contribuir para o maior controle sobre a origem e destinação dos diamantes, o que 

viria a ser um aspecto positivo no contexto do processo Kimberley que atesta que o 

diamante é legal e não é oriundo de áreas de conflito armado, como os relacionados 

à alguns países africanos. 

 A regularização da venda via processo de certificação Kimberley é um 

aspecto fundamental para a continuidade do garimpo, assim como o pagamento da 

CFEM, pois também são critérios para a adequação do garimpo na legislação 
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ambiental e mineral. Lideranças da Coogan afirmam que vem empreendendo 

esforços nesse sentido, mas têm encontrado dificuldades.  

Para a certificação Kimberley o problema está principalmente na morosidade 

do processo, para o pagamento da CFEM está na dificuldade de obter notas fiscais 

junto aos compradores dos diamantes. Nestes dois casos, a solução do problema 

não pode ser unilateral. É preciso de uma política pública que viabilize compradores 

regularizados para garantir a CFEM e que aperfeiçoe os sistemas para evitar 

demoras.  

Segundo Pedro, dono de draga, “o garimpeiro não consegue esperar, ele tem 

que sobreviver, o garimpo tem que ser pago”. Sobre questões deste tipo, o gestor 

ambiental Cloves afirmou:  

 

O garimpo de draga não é proibido, deve seguir lei. Acredito que eles 
até buscam, mas às vezes parece que botam o carro na frente dos bois. [...] 
Compreendo as dificuldades, [...] mas devem seguir os trâmites. 

 

 Tendo em vista a amplamente reconhecida importância histórica e cultural do 

garimpo e a possibilidade estratégica para o desenvolvimento regional que esta 

atividade apresenta, acrescentando-se o fato de que é um modo de produção semi-

mecanizado, predominantemente artesanal, empreendido atualmente por uma 

cooperativa, cujos cooperados são pessoas com domicílio na região, sugere-se que 

as instituições do Estado devam prestar assistência técnica e firmar parceria para 

viabilizar a atividade conforme as exigências legais e as necessidades 

socioambientais. Vale ressaltar que o fortalecimento da comunidade garimpeira é 

mais uma demanda neste sentido uma vez que identificou-se conflitos internos. 

Logo, o apoio ao cooperativismo ou ao associativismo deve ser outra linha de ação. 

Embora o garimpo Santa Rita não cause impacto direto em nenhuma das 

unidades de conservação – à exceção das Reservas da Biosfera que, como 

discutido, aparentemente ainda não dispõe de materialidade alguma na vida da 

população local –, não se pode deixar de referir a possibilidade de os garimpos 

voltarem a pressionar com intensidade crescente os recursos naturais e ambientes 

protegidos pelos territórios especialmente protegidos, incluindo áreas de 

preservação permanente. Inclusive, porque uma nova ascensão de exploração 

diamantífera pode ocorrer na região devido aos diversos estudos que vêm sendo 
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realizados no intuito de encontrar a rocha matriz dos diamantes, os kimberlitos 

(GIUDICE; SOUZA, 2009). 
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8 CONSIDERAÇÕES 

 

As relações socioambientais da garimpagem estabelecidas pela comunidade 

garimpeira na Chapada Diamantina são persistentes. O garimpo de draga através da 

Coogan tem apresentado resiliência. A literatura e os entrevistados não apresentam 

dúvidas quanto à importância histórica do garimpo para construção social e como 

agente modelador de ambientes sedimentares da região. A constatação da 

persistência e resiliência do garimpo, bem como as observações das festividades 

garimpeiras e os discursos dos sujeitos da pesquisa dão conta de situar que a 

relevância da cultura garimpeira é atual, embora os discursos veiculados no contexto 

da promoção do turismo façam parecer que não.  

Explica-se, assim, o inusitado título desta dissertação. “O diamante é o piolho 

da terra” é uma afirmação de um garimpeiro ancião da região, inclusive um dos 

primeiros guias turísticos e liderança da comunidade ao ponderar que o diamante 

não havia acabado. Ao contrário, ponderava que na Chapada Diamantina ele nunca 

acabava.  Diante da condição de existência das reservas de diamante e da 

resiliência cultural garimpeira, as relações socioambientais da atividade garimpeira 

de busca pelo diamante são análogas ao seu objeto de exploração e extração, 

teimam em reincidir. Por outro lado, numa conotação não atribuída pelo citado 

sujeito da pesquisa, esta “teima” é causa do incômodo conflito, o que situa o desafio 

de as territorialidades turística, ambiental e garimpeira dialogarem pela 

sustentabilidade na região no sentido da conciliação em vez da supressão. 

O garimpo de draga foi descrito com bases etnoecológicas. Pode-se afirmar 

que é um estudo pioneiro por ser a primeira abordagem que usa o arcabouçou 

metodológico da etnoecologia abrangente em trabalho com comunidade garimpeira, 

quiçá da etnoecologia com tamanha amplitude. 

O fato de ser uma atividade coletiva faz com que a conexão pessoas-pessoas 

perpasse todos os eventos transformativos desde a seleção da área de garimpo até 

a venda do diamante “apurado”. Mas a conexão pessoas-mineral é a que condiciona 

todas as demais porque o diamante é o objeto central que orienta a execução de 

todas as atividades, seja para encontrá-lo ou posteriormente vendê-lo. Para uma 

etnogeologia mais aprofundada a conexão pessoas-mineral poderia inclusive ser 

subdivida em outras categorias como conexão ser humano-ambiente sedimentar e 
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ser humano-ambiente fluvial. A conexão pessoas-vegetal pode apresentar uma 

importante variação do garimpo atual. Enquanto nos garimpos anteriores tendia a 

estabelecer-se apenas para suprimir a si mesma. Pela Coogan, no final, sempre 

será estabelecida para propiciar a revegetação.  

Deveras, o garimpo de draga é uma forma de garimpo peculiar, difere em 

aspectos fundamentais do garimpo de serra, manual, denominado mais 

recorrentemente como garimpo tradicional porque o garimpo de draga adota 

mecanização, nunca é individual e é nos dias atuais organizado por uma 

cooperativa.  

Entretanto, diversos aspectos do trabalho no garimpo no período das dragas 

ainda são, em essência, semelhantes à descrição apresentada por autores clássicos 

que escreveram sobre o garimpo de serra nas Lavras Diamantinas. Verificaram-se 

continuidades no interior da sociedade lavrista, na divisão social do trabalho, nas 

ferramentas utilizadas, nos conhecimentos mobilizados e nas linhagens familiares. O 

garimpo de draga, assim, pode ser visto como um desenvolvimento tecnológico no 

seio da cultura garimpeira, mais especificadamente como uma espécie mais 

desenvolvida tecnologicamente do serviço de “cata”. 

Não foi objetivo da pesquisa investigar a gênese garimpeira da Chapada 

Diamantina, certamente um objetivo deste tipo valeria por si só um precioso trabalho 

que forneceria elementos fundamentais para discutir e concluir sobre a 

tradicionalidade dos garimpeiros ainda hoje atuantes. Entretanto, as entrevistas 

realizadas durante o presente trabalho permitiram algumas aproximações sobre este 

tema. Verificou-se que, entre muitos dos garimpeiros atuais, existe uma 

ancestralidade garimpeira familiar. 

Sugere-se, a partir dos resultados desta pesquisa, que os garimpeiros da 

Coogan – se não todos, pelo menos uma parte – e muitos dos garimpeiros que 

trabalharam e/ou investiram em dragas, são parte de uma comunidade tradicional 

garimpeira situada na Chapada Diamantina. Porém, não restrita à esta região 

porque dados de entrevistas evidenciaram que a territorialidade garimpeira tem 

tendências migratórias. Mostra-se como um objeto de estudo extremamente 

importante e interessante no contexto da questão socioambiental o estudo das 

gêneses e movimentos garimpeiros na História, bem como uma abordagem 
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antropológica das comunidades existentes hoje para o alcance de resultados mais 

conclusivos sobre garimpeiros como mais um povo ou população tradicional. 

A perspectiva histórica sobre as relações socioambientais envolvendo o 

garimpo de draga na Chapada Diamantina contribuiu para investigar como se 

desenvolveu e como se desenvolvem as relações socioambientais na região desde 

a entrada da draga até os dias atuais. Infelizmente não foram feitos levantamentos 

sistemáticos em arquivos públicos e em fontes hemerográficas de tal modo que as 

datas e fatos narrados são mais um delineamento inicial da história do garimpo de 

draga com foco na questão ambiental do que uma historiografia propriamente dita.  

Não obstante, apresenta elementos chave conforme a visão de sujeitos desta 

história, bem como aponta a relação da atividade econômica aqui abordada com a 

questão ambiental e do turismo na região – dados que interessaram sobremaneira a 

busca pelo alcance dos objetivos da pesquisa. O uso de diversas fontes de 

informações tornou possível descrever uma sequência histórica de acontecimentos e 

transformações relacionadas de um lado à eventos que agregaram força à proteção 

ambiental, de outro ao garimpo e aos garimpeiros na Chapada Diamantina no que 

diz respeito à garimpagem com draga, indicando as possíveis mudanças ambientais 

associadas ao funcionamento e a proibição do mesmo..  

Delimitou-se esquematicamente uma divisão histórica do ciclo das dragas. O 

primeiro foi o ciclo do início e apogeu do garimpo de draga. Demarcou também o 

início da institucionalização da proteção ambiental na região, coincidindo com 

ascensão global das preocupações com a problemática ambiental. Diante disto, a 

Chapada Diamantina foi rapidamente alvo de ações ambientalistas dadas à sua 

importância ambiental estratégica para o Estado da Bahia e à sua potencialidade 

para a exploração pela indústria do turismo. 

Logo, sucedeu a segunda fase do garimpo de draga na Chapada Diamantina. 

Uma fase característica pelo acirramento dos conflitos, com a continuidade da 

criação de dispositivos legais de proteção ambiental, com o crescimento vertiginoso 

do turismo, que ganhava cada vez mais o apoio e apelo midiático. Sucederam-se 

neste contexto intervenções de repressão contra o garimpo e movimentos em prol 

da continuidade das atividades garimpeiras. Muitos sujeitos sociais atuaram, com 

destaque para os órgãos ambientais e da mineração, do governo do estado e das 
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prefeituras locais, dos ambientalistas, do setor turístico e da própria comunidade 

garimpeira.  

Os policiais foram coadjuvantes, mas as intervenções das quais fizeram parte 

marcam o imaginário dos garimpeiros como situações de violência sofrida pela 

comunidade garimpeira e de preconceito extremo. Aliás, a existência generalizada 

de preconceito contra a comunidade garimpeira é uma conclusão possível a partir de 

diversos resultados do presente estudo, não obstante alguns sujeitos da pesquisa, 

que são potenciais opositores institucionais do garimpo, terem apresentado 

inclinação para a mediação do conflito. 

No ínterim do apogeu e declínio do garimpo de draga, a figura de uma pessoa 

mereceu menção especial: Augusto dos Santos Cardoso, o “Angolano”, o qual 

decerto merece um estudo mais cuidadoso, senão sobre sua pessoa, sobre as 

empresas pelas quais ele atuava, o que pode conectar com mais clareza o período 

recente da exploração dos diamantes nas Lavras Diamantinas baianas com a 

geopolítica global da mineração. 

A terceira fase do garimpo é a contemporânea. O principal elemento 

constituidor dela, como continuidade do ciclo do garimpo de draga, é a fundação da 

Coogan e o desenvolvimento das atividades do garimpo Santa Rita. Verificou-se a 

continuidade dos processos manuais em meio ao desenvolvimento tecnológico e às 

mudanças organizativas e políticas com implicações ambientais. 

A análise apontou que os conflitos também continuaram, mas pontes para a 

superação do conflito estão sendo construídas. A busca da Coogan pela legalidade 

e minimização dos impactos ambientais, principalmente através da adoção do 

“retorno”, e do plano de recuperação de área degradada no garimpo Santa Rita são 

os maiores aliados para isto. Os sujeitos da pesquisa são taxativos ao afirmar que o 

garimpo Santa Rita não causa os mesmos impactos que a maioria dos garimpos 

com draga de outrora causavam. Enfatizam, sobretudo, a poluição e assoreamento 

dos rios. Observações de campo validaram isso. 

A perspectiva de recuperação da área degradada é reforçada pelos 

conhecimentos garimpeiros e pelo fato de a Coogan realizar práticas que se 

aproximam de condutas sugeridas pela literatura técnica e acadêmica que abordou a 

questão da recuperação de área degradada por garimpo de draga. As observações 

de campo também forneceram indícios que reforçam a perspectiva de possibilidade 
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de recuperação ambiental, tendo sido observados o crescimento espontâneo de 

plantas rasteiras, espécies arbustivas e a sobrevivência de mudas na área de 

recuperação, bem como em outros pontos do garimpo, mesmo em época de 

estiagem prolongada.  

Sendo assim, a hipótese de partida de que os garimpeiros modificaram as 

práticas ao longo do tempo e que ambos os lados do conflito podem buscar o 

diálogo para negociar a superação do conflito foi confirmada. Por outro lado, 

constatou-se dificuldades crescentes para encontrar áreas viáveis legalmente bem 

como para viabilizar a legalização.  

Não se pode olvidar que os preconceitos históricos recaem sobre a Coogan e 

dificuldades burocráticas crescentes colocam novos desafios para a cooperativa que 

atua numa linha tênue entre a legalidade e a ilegalidade, tendo que dispender 

grandes esforços em processos judiciais. Dificuldades internas também são 

enfrentadas. Apesar de organizarem-se na forma de cooperativa, a coordenação das 

equipes e a divisão dos lucros é totalmente descentralizada, o que pode gerar 

desequilíbrio político-econômico interno e fragilizá-la organizativamente.  

Por outro lado, o uso e ocupação do solo em atividades agropecuárias 

aparentemente não sofrem tamanho preconceito na região, mesmo apresentando 

indícios de que os impactos ambientais contemporâneos, do ponto de vista espacial 

desta atividade, são maiores do que os causados pelo garimpo, tendo sido feita uma 

análise qualitativa da área do garimpo Santa Rita e das adjacências que também 

demonstrou essa ocorrência. Mostra-se como bastante produtiva para as discussões 

aqui abordadas a realização de análise temporal, por meio de processamento digital 

de imagens em ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas), à nível 

regional de séries históricas de imagens obtidas com sensoriamento remoto para 

efeitos comparativos da escala espacial das modificações promovidas pelo garimpo 

de draga confronte a pecuária e a agricultura. 

A insuficiência de dados por enquanto limita discussões mais produtivas e 

considerações mais conclusivas sobre a recuperação ambiental e a minimização de 

impactos. É interessante que haja uma avaliação da recuperação da área já 

fechada. Aliás, um estudo deste tipo jamais foi realizado em área de garimpo de 

diamante. Neste sentido, propõe-se análise geoquímica ambiental das águas do 

Paraguaçu e dos ambientes lênticos à jusante do garimpo, análise da recomposição 



224 

 

 

 

do perfil sedimentar e dos serviços ecossistêmicos de permeabilidade e porosidade, 

bem como análise da recomposição da biota, sobretudo no que diz respeito a 

aspectos estruturantes como a fauna de artrópodes, a presença de sementes no 

solo e o crescimento de plantas possivelmente em dinâmica sucessional32. 

Para complementar a abordagem de Ecologia Política da presente pesquisa, 

estudos que não enfatizem tanto a perspectiva garimpeira serão de grande valia. Ou 

seja, é interessante que ocorram pesquisas sobre o assunto que realizem 

entrevistas com os fazendeiros, com agentes de turismo de empreendimentos de 

pequeno à grande porte, tanto nativos quanto não nativos, com o advogado da 

Coogan, com políticos que se envolveram na questão e outros atores históricos de 

órgãos ambientais e da mineração, assim como levantamentos documentais nos 

arquivos destes órgãos e em arquivos públicos e fontes hemerográficas. 

O estudo não se debruçou sobre os cuidados com segurança no trabalho e 

saúde dos garimpeiros, cujo é mais um tema fulcral no contexto conflitivo das 

relações socioambientais porque a garimpagem apresenta atividades com risco à 

integridade física das pessoas e o garimpo é uma concentração de pessoas em 

zona rural. 

Mesmo diante destas demandas de pesquisa em aberto, que não foram 

objetivo sine qua non desta pesquisa de mestrado – afinal de contas foge à 

limitações de tempo impostas pelo curso –, percebe-se a partir do presente trabalho 

que o desafio da conservação ambiental através de manejo garimpeiro adequado 

deve ser enfrentado não apenas pelos grupos garimpeiros, mas também por 

diversos setores do Estado que podem ter uma influência positiva e/ou colher frutos 

com a regularização de um garimpo sustentável. Porém, é importante ressaltar que 

este enfrentamento não pode ser pela via do proibicionismo sob pena de 

desconsiderar o patrimônio cultural regional e não aproveitar um grande potencial de 

geração de emprego e renda para a população local.  

                                                 

32
 Cabe informar que a realização de um transecto para análise da vegetação na área de recuperação 

do garimpo Santa Rita, bem como a coleta e triagem de amostras de água, sedimentos, fauna de 
artrópodos, além da subsequente obtenção e sistematização de dados com geração de informações 
foram desenvolvidas no contexto da presente pesquisa em curso de mestrado uma vez que o projeto 
de pesquisa que resultou neste texto dissertativo fez parte do Projeto “’Garimpos, Garimpeiros e 
Garimpagem’: meio ambiente, conhecimento comunitário e preconceito - parte I: garimpo Santa Rita, 
Andaraí-BA” Edital 001/2012 – PROFINI UEFS/Fapesb, resolução Consepe 146/2012. 
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Espera-se com esta dissertação ter gerado uma contribuição para a 

compreensão do garimpo, dos garimpeiros e da garimpagem com draga, das 

relações socioambientais conflituosas subjacentes a este fenômeno de modo que, 

como um “piolho”, se tenha plantado uma inquietação que mova os sujeitos sociais 

inseridos na cena estudada para o diálogo e superação definitiva do conflito que 

abarca outros sujeitos transformadores da natureza, além da comunidade 

garimpeira, tanto em Andaraí – não se restringindo, pois, à Coogan –, quanto em 

outras localidades brasileiras. Esta expectativa revela muito da proposta deste 

trabalho e pontua possibilidades para outros casos “garimpo-ambiente”. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 

  

 

                                                                                                                                                                          

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Sou Samadhi Gil Carneiro Pimentel, estudante do mestrado de Modelagem em Ciências da Terra e do 
Ambiente da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), localizada na cidade de Feira de Santana, 
Bahia. Neste curso, desenvolvo o projeto de pesquisa intitulado “Garimpo Santa Rita, Andaraí-BA: conflito 
socioambiental e avaliação da recuperação de área degradada”. A orientadora deste projeto é a Professora 
Marjorie Cseko Nolasco do Departamento de Ciências Exatas (DEXA) e do Programa de Pós-Graduação em 
Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente (PPGM-UEFS). 

Os objetivos de nossa pesquisa são descrever e analisar a relação do garimpo Santa Rita e dos 
garimpeiros da Cooperativa de Garimpeiros de Andaraí (Coogan) com o meio ambiente, bem como com 
órgãos do governo e outros agentes da sociedade que interferem nesta relação. Com este trabalho espero 
contribuir para que o garimpo se torne uma atividade melhor, com mais sustentabilidade ambiental, social e 
política. Assim, pretendemos que nosso trabalho ajude a solucionar o conflito envolvendo este tipo de 
mineração com os órgãos de meio ambiente e gestores públicos da seguinte forma: 1) apresentando a 
situação do garimpo e analisando a capacidade de recuperação ambiental do mesmo; 2) apresentando aos 
órgãos ambientais e judiciários a visão dos garimpeiros, contribuindo desta forma para políticas públicas 
participativas e inclusivas e 3) avaliando as possibilidades técnicas de uma recuperação ambiental real e 
sugerindo mudanças, se for o caso, para que a mesma seja possível e/ou melhorada. 

Para tanto, pretendemos realizar uma avaliação do desempenho ambiental da recuperação da área 
degradada pelo Garimpo Santa Rita e buscar saber a visão que os garimpeiros tem do processo de 
recuperação de área degradada e de como anda o diálogo ou as tensões com órgãos do governo e outros 
agentes da sociedade que interferem no andamento do garimpo Santa Rita e da Coogan, principalmente no 
que diz respeito a questão ambiental. Neste sentido, precisarei observar o trabalho e a área do garimpo, 
inclusive tirando fotos, e fazer entrevistas. Se possível, gostaria que pudéssemos gravar ou filmar as 
entrevistas. A nossa entrevista pode ocorrer onde se sentir mais confortável. Pode ser, por exemplo, no 
garimpo mesmo, na sede da Coogan ou em sua casa, se preferir. De todo modo, buscaremos resguardar sua 
privacidade e a nossa conversa será confidencial entre mim (pesquisador) e você (sujeito da pesquisa). 

Há, como risco, a possibilidade de nossa pesquisa gerar resultados ambientalmente negativos, o que 
poria o Garimpo Santa Rita em risco de paralização definitiva com a legitimação de um trabalho científico. No 
entanto, devido ao forte preconceito sofrido pelas questões em torno da garimpagem e pelas dificuldades de 
operacionalizá-la, este risco existe independentemente de nossa pesquisa. Justamente por isso, nossa 
proposta visa ressaltar a visão de vocês, dar-lhes voz no sentido de que, mesmo tendo uma avaliação 
ambiental negativa, possam ser compreendidos e diálogos sejam estabelecidos ao invés de repressões. 

Todos os resultados que conseguimos da pesquisa, pretendemos trazer para a comunidade. Os dados 
que estamos coletando terão uma cópia de modo que o armazenamento e destino final sejam tanto no 
Laboratório de Estudos Ambientais (LEA) do PPGM-UEFS quanto na sede da Coogan. Este armazenamento 
será por tempo ilimitado. Se você mais tarde quiser tirar alguma dúvida sobre a pesquisa ou mesmo desistir 
de participar dela, ligue para o PPGM-UEFS, que fica na Universidade Estadual de Feira de Santana, 
localizada na Avenida Transnordestina, s/n, Bairro Novo Horizonte, Feira de Santana-BA, CEP: 44036-900, 
UEFS, Prédio do PPGM. O contato é: Tel./fax: (75)3161-8371. Também pode enviar e-mail para 
samadhi.pimentel@gmail.com e marjorie.nolasco@gmail.com. 

Se você se acha devidamente esclarecido(a) e concorda em participar voluntariamente, assine esse 
documento em duas vias juntamente comigo. Uma via fica contigo e a outra comigo. 
 
Local e Data: 

 
 
_________________________________ 

Entrevistado 
_________________________________ 

Entrevistado

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM EM CIÊNCIAS DA TERRA E DO AMBIENTE 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA - nº 

 
ENTREVISTADOR: 
NOME DO ENTREVISTADO:      APELIDO: 
LOCAL:         DATA: 
 

1. Identificação do entrevistado 
Idade:      Escolaridade: 
Local de nascimento:    Quanto tempo na região: 
Onde mora:     Contato: 
 
2. Relação com o garimpo 
Há quanto tempo garimpa? 
Família garimpava? Desde quando? 
Como aprendeu a garimpar? 
Porque é garimpeiro hoje? 
É filiado a cooperativa e/ou sindicato? 
Com que frequência trabalha no garimpo? 
Qual a função no garimpo? 
Como é o trabalho no garimpo hoje? 
Como era antes? 
Quanto ganha no garimpo? 
 
3. Processo de trabalho, técnicas e conhecimentos utilizadas no garimpo 
Como selecionam a área para garimpar? 
Quais são as etapas no garimpo relacionado ao uso dos recursos naturais? 
Como maneja os recursos naturais no garimpo em cada uma das fases? 
Quais ferramentas e máquinas usam no garimpo em cada uma de suas fases? 
Como este trabalho transforma o meio ambiente? 
Quais são os sinais de que a natureza está voltando após o fechamento de uma 
catra? 
Que medidas ajudam na recuperação do meio ambiente? 
O que fazem com resíduos após o garimpo? 
O que fazem com os produtos do garimpo? 
O que farão após o fechamento deste garimpo? 
 
4. Conflitos relativos ao garimpo 
Quais são os órgãos do governo que interferem no garimpo? 
Que outras pessoas/instituições interagem com o garimpo de maneira importante? 
Como são essas interferências e interações? 
Como era antes? 
Como poderia ser? 
Como é a hierarquia de organização, autoridade e ganho econômico no garimpo? 
Como acha que seria melhor estabelecida essas relações para você? 
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ANEXO A – Fragmentos do Parecer Final Consubstanciado do Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana (CEP-UEFS) 

disponível na Plataforma Brasil. 

 

Cabeçalho do Parecer: 

 
 
Textos referentes as considerações finais e aprovação: 
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ANEXO B – Lista de plantas do Prad 

Nome Científico Nome Vulgar G. Ecológico 

Cecropia pachustachua Embaúba P 

Cedrela odorata Cedro do brejo NP 

Genipa Americana Ingá, ingá doce NP 

Jacaranda macrantha Caroba- do-mato P(Si) 

Mautitia flexuosa Buriti NP 

Nectandra lanceolata Canela-do-brejo NP 

Pera obovata Pau-de-sapateiro, cacho-de arroz NP 

Protium heptaphullum Amescla, almíscega, breu vermelho P(Si) 

Sebastiana klotzschiana Sebastião  NP 

Tapirira guianensis Pau- pomba P(Si) 

Xylopia emarginata Pindaíba-d’água P(Si) 

Acacia polyphulla Angico verdadeiro P 

Bauhinia forficata Unha-de-vaca P 

Cedrela odorata Cedro do brejo NP 

Ficus insípida Fiqueira-branca P(Si) 

Hymenaea coubaril Jatobá NP 

Inga fagifolia Ingá, ingá-feijão P(Si) 

Lithraea molleoides Aroeira brava P(Si) 

Machaerium aculeatum Bico-de-pato, Jacarandá-de-espinho P(Si) 

Machaerium nictitans Bico-de-pato, jacarandá-ferro P(Si) 

Pseudobombax graniflorum Embiruçu P 

Rheedia gardneriana Bacupari NP 

Sapium glandulatum Leiteiro P(Si) 

Schinus terebinthifolius Aroeirinha, aroeira-pimenteira P 

Terminalia triflora Pau-de-lança, amarelinho NP 

Trichilia pallida Catiguá amarelo, baga-de-morcego NP 

Triplaris brasiliana Pau-formiga P(Si) 

Xylopia brasiliensis Pindaíba, asa-de-barata NP 

P = Pioneira; NP = Não Pioneira e Si = Secundária inicial. 

 


