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Resumo 

O garimpo promoveu o povoamento e a  formação socioeconômica e cultural de 

diversos municípios da Chapada Diamantina, como Mucugê, Bahia. Contudo, 

essa atividade é mais lembrada pelos problemas ambientais associados a sua 

execução, onde os trabalhadores garimpeiros são estigmatizando pela 

sociedade, que tem visões negaivas a seu respeito. Esse fato motivou a 

realização dessa pesquisa, que se propôs a investigar os saberes tradicionais 

dos garimpeiros bem como suas relações com o ambiente local e o seu legado, 

assim como a paisagem local, o modo de trabalho no garimpo de diamantes e o 

atual estado de preservação da memória garimpeira do município de Mucugê. 

Utilizando uma abordagem qualitativa e exploratória, foram realizadas visitas aos 

museus do município, entrevistas semiestruturadas com antigos garimpeiros, 

onde foi analisado todo conteúdo ligado ao ambiente, modo de trabalho e seus 

conhecimentos tradicionais; pesquisa documental e bibliográfica, além da 

construção de um etnomapa por um antigo garimpeiro. Através dos dados e 

resultados obtidos constatou-se que houve evolução e modernização nas 

ferramentas e no modo de trabalho do garimpeiro, diferentemente do que foi 

apontado por estudos anteriores. Ficou evidenciado a importância dos 

garimpeiros para a transformação da paisagem natural em uma paisagem 

cultural repleta de significados para a população de Mucugê, assim como a 

impotância dos museus e do Arquivo Público de Mucugê para a conservação da 

memória garimpeira e do patrimônio cultural na região. Os garimpeiros 

demonstraram ter um conhecimento relevante sobre as plantas e animais da 

região destacando-se as plantas utilizadas para fins medicinais e para 

alimentação. O etnomapa demostrou a percepção, as subdivisões e as formas 

de utilização do espaço do município de Mucugê, através dele antigas áreas de 

garimpo foram identificadas, suas denominações e compreendeu-se mais 

detalhadamente a ocupação dos espaços pelos garimpeiros. Finalmente, as 

relações entre os garimpeiros de diamantes e o ambiente de Mucugê são 

variadas e sofreram alterações ao longo do tempo, não se resumindo a uma 

relação degradadora ou negativa. Há relações históricas e ambientais relevantes 

bem como saberes tradicionais que conformam um patrimônio cultural e que tem 

sido explorado pela economia local através do turismo.  

Palavras-chave: garimpeiro, diamantes, saberes ambientais, memória, 

Chapada Diamantina 
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1 Introdução 

 

Todo grupo definido ou população possui uma forma singular de perceber, 

interagir, usar e apropriar-se de um determinado espaço geográfico ou dos 

recursos naturais, provocando, muitas vezes, grandes modificações no ambiente 

ao longo do tempo. A intervenção humana  e seus impactos são abordados por 

diversos campos do conhecimento, e o entendimento de sua dinâmica e 

consequências só é possível a partir de uma abordagem interdisciplinar, que 

articule as diferentes contribuições de diferentes disciplinas científicas. Em 

particular, o estudo dos impactos da ação humana sobre o ambiente esta 

localizado na interface entre as diversas ciências naturais e sociais, 

demandando a contribuição e a ação das diversas disciplinas e dos diversos 

tipos de conhecimentos (BRAGA, 2012). Geralmente, os impactos gerados estão 

relacionados à extração de matérias primas que são transformadas em produtos 

comercializáveis e com relevância para a economia. Entretanto, a retirada 

desses materiais preocupa por, muitas vezes, fragilizar a qualidade do ambiente 

e modificar o habitat dos seres vivos do local afetado, podendo levar à extinção 

de espécies, e modificação irreversível da estrutura e funções dos ecossistemas, 

pondo em risco a reprodução social e o bem estar da população. 

A colonização do Brasil se deu inicialmente motivada pela exploração de 

recursos vegetais como o pau brasil e em seguida de recursos minerais 

comercializados principalmente na Europa. Como afirma Prado Júnior (1959), 

encontrar recursos rentáveis no comercio mundial, e em especial, metais 

preciosos foi motivo de preocupação dos portugueses desde o início da 

colonização. No começo as atenções eram voltadas para o pau-brasil porque 

ainda não se tinha encontrado metais preciosos em grande quantidade, mas nos 

últimos anos do século XVII, aconteceram os primeiros achados de importância, 

primeiramente de ouro e posteriormente diamantes, no estado conhecido 

atualmente como Minas Gerais modificando os interesses econômicos dos 

portugueses. 

O garimpo, então, se tornou uma das atividades econômicas mais 

importantes para a nova e maior colônia portuguesa, crescendo em quantidade 

e diversidade de minerais extraídos, contudo, principalmente após o aumento da 
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conscientização mundial a respeito da necessidade de conservação da natureza, 

o garimpo vem sendo vinculado a grandes danos ambientais. Segundo Melo & 

Filho (2006) entre as atividades extrativas, o garimpo é talvez a que mais 

contribui para a degradação do ambiente.  

Com isso, como relata Silva (2006), o garimpeiro se torna um exemplo da 

distorcida configuração moral, eles são vistos apenas como os grandes 

responsáveis pela depredação da natureza e como pessoas rudes e 

desqualificadas. Já Barbosa (1991), afirma que garimpo e garimpeiro aparecem, 

no nosso imaginário, também como agentes de poluição e de destruição de 

sociedades indígenas. 

Isso demonstra que os grupos sociais designados como garimpeiros têm 

sido ocultados ou menosprezados pela sociedade em geral e as instituições. 

Pouco se aborda e pouco se conhece a respeito dos seus saberes, história de 

vida e até mesmo sobre a importância do garimpeiro para a economia brasileira. 

Como lembra COSTA (2002), 

“Quando abordado, o mundo social do garimpo é reduzido a um 
esquema idealizado, em que emerge o tipo romantizado do 
“aventureiro” em descrições distorcidas e muitas vezes 
preconceituosas” (COSTA, 2002, pág. 11). 

 

As pesquisas sobre o garimpo e o garimpeiro no Brasil ao enfatizar 

principalmente os impactos ambientais negativos dessa atividade suprime a 

história e lhe nega o caráter de sujeitos, torna invisível os seus conhecimentos 

tradicionais e a sua contribuição como agentes culturais ativos na construção do 

patrimônio cultural local, regional e nacional. As condições de vida e trabalho dos 

garimpeiros no Brasil também caracterizam uma situação de exclusão social 

causada pela carência de investimentos públicos, principalmente em saúde e 

educação (RODRIGUES FILHO et al.,). 

O garimpo de diamantes na região central da Bahia, conhecida como 

Chapada Diamantina, foi de extrema importância para o surgimento e à 

construção das cidades, assim como a construção da identidade, das tradições 

tendo um papel fundamental na história regional. Essa foi a atividade econômica 

fundante e tradicional da região Chapada Diamantina, em especial dos 

municípios de Lençóis, Andaraí e Mucugê (GUANAES, 2001).  
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Ao longo do século XIX, a extração de diamantes constituiu a base da 

economia local. Mas com o esgotamento destes bens minerais, a região entrou 

num período de ostracismo, até que o turismo trouxe uma nova perspectiva de 

progresso econômico para a região, que se mantém hoje, como uma atividade 

econômica de relevância, em particular para alguns municípios (PEREIRA & 

BRILHA, 2010). 

Mucugê, primeiro município da Chapada Diamantina a registrar a 

existência de diamantes no estado da Bahia, apresenta uma história permeada 

de valores que traduzem vivências dos diferentes grupos sociais que 

compuseram a região, por exemplo, escravos, tropeiros, garimpeiros, coronéis, 

comerciantes de minérios e pedras preciosas. A descoberta de diamantes desde 

o período colonial contribuiu para o povoamento e fixação da comunidade de 

garimpeiros. Apesar da maioria deles ter migrado com o fim da exploração em 

larga escala, alguns permaneceram e construíram relações com o ambiente 

ainda pouco estudadas. Desse modo, GONÇALVES & MENDONÇA (2011) 

relatam que o trabalho dos garimpeiros de diamantes é eivado por significados, 

imaginários e racionalidades que envolvem saberes-fazeres, característicos do 

ser social garimpeiro, envolvendo as sociabilidades construídas historicamente 

através das relações de trabalho no garimpo de diamantes. Entretanto pouco se 

refere na literatura científica os saberes, as memórias e as relações que os 

antigos garimpeiros de Mucugê possuem a respeito do ambiente do município.  

O conjunto de saberes e saber-fazer a respeito do mundo natural, 

sobrenatural, transmitido oralmente de geração em geração pode ser definido 

como conhecimento tradicional (DIEGUES, 2000). O conhecimento tradicional 

se diferencia do conhecimento cientifico por possuir multiplos regimes e se 

basear em percepções enquanto que o conhecimento científico possui regime 

unificado, hegemônico e baseado em conceitos (CUNHA, 2009). 

 A comunidade garimpeira se apresenta como um agente modificador e 

modelador do ambiente, pouco conhecida em diversos aspectos e ao mesmo 

tempo muito importante para a história brasileira. Isso não é diferente em 

município Mucugê esses fatores motivaram a realização dessa pesquisa. A 

compreensão do modo de vida e dos saberes de diversas comunidades  e povos 

tradicionais que existem no Brasil é um primeiro passo para a valorização desses 
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conhecimentos, ao tempo em que dá visibilidade à produção intelectual e cultural 

desses segmento sociais, quase sempre marginalizados. As complexas relações 

entre as comunidades e os sistemas socioecológicos levam a construções de 

ambientes e paisagens com grande valor simbólico e cultural que precisam ser 

estudados, principalmente para a adoção de políticas públicas socioambientais 

adequadas voltadas para estes segmentos sociais.   

Moura e Marques (2007) também afirmam que na Chapada Diamantina 

ainda sobrevivem dezenas de populações humanas relativamente isoladas, mas 

os conhecimentos locais, assim como as necessidades econômicas e culturais 

das populações tradicionais, têm sido desconsiderados na formulação de 

políticas para a região.  

 Quando as populações resistem e permanecem num local de forma fixa, 

suas necessidades de exploração dos recursos naturais inerentes a seu modo 

de vida e sobrevivência raramente são reconhecidas. Ao invés disso, passa a 

ocorrer uma “criminalização” dos atos mais corriqueiros e fundamentais para a 

reprodução sociocultural destas comunidades (ARRUDA, 1999). Segundo 

Giudice & Souza (2011) os debates sobre a evolução e a historia da cultura 

urbana brasileira raramente mencionam as localidades ligadas a mineração, com 

isso podemos questionar a tese de que as cidades surgiram apenas dos avanços 

tecnológicos implantados no campo, ou fazendas.  

Além disso, esse estudo propicia a valorização de uma outra forma de 

olhar a figura do garimpeiro, pois este é visto nessa pesquisa não como um mero 

degradador do ambiente, mas como um sujeito histórico carregado de 

experiências, conhecimentos, valores; um sujeito que interage com o ambiente 

e deixa as marcas da sua existência no mundo e contribui para a construção do 

do patrimônio cultural regional e nacional.  

A partir desse contexto, essa pesquisa buscou compreender as relações 

com o ambiente, as memórias e o legado deixado pelos antigos garimpeiros no 

município Mucugê – BA, tomando como premissa a necessidade de 

compreender os fatos ocorridos a partir do olhar de antigos garimpeiro, sob uma 

perspectiva etnoecológica, com a finalidade de não limitar a visão da atividade 

garimpeira ao seu aspecto negativo e de perpetuar a sabedoria popular dos 

garimpeiros de diamantes através da descrição e modelagem de suas relações 
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com o ambiente. Esse estudo também conta com o suporte oferecido pela 

modelagem ambiental para compreender espacialmente as interações entre o 

garimpeiro e o ambiente. A construção de modelos e sua inclusão nos estudos 

ambientais busca propiciar a visualização de cenários passados, presentes e 

futuros sobre o objeto de estudo, sendo assim um grande instrumento para a 

tomada de decisões. Felgueiras (1999) propõe que a modelagem deve 

considerar que os processos da natureza resultam em interações espaço-

temporais complexas entre os diversos elementos que os compõem, ou seja, as 

propriedades ambientais. 

Pois como afirma Gonçalves & Mendonça (2011), se considerarmos os 

garimpeiros como sujeitos históricos e sociais, que agem sobre o espaço, 

mantém relações na sociedade, tem sonhos e constroem saberes, não podemos 

negligenciar a sua compreensão de mundo a partir do universo do trabalho em 

suas diversas expressões. É importante também para evidenciar o 

conhecimento local dos antigos garimpeiros e para compreender as mudanças 

ocorridas no ambiente local a partir das percepções, usos e necessidades da 

comunidade garimpeira. 

 

1.1 Hipótese  

 

A comunidade de garimpeiros do município de Mucugê construiu e mantém 

conhecimentos tradicionais sobre o ambiente local bem como a respeito da sua 

atividade nos garimpos, o que contribuiu para a produção simbólica e material 

de uma paisagem cultural que são parte do patrimônio cultural regional e 

nacional.  

 

1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo geral  

 

Realizar um levantamento dos conhecimentos ecológicos e memórias dos 

garimpeiros sobre o garimpo bem como as formas de interação entre as pessoas 

que praticavam a atividade de garimpagem e o ambiente em Mucugê - Bahia.  
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1.2.2 Objetivos específicos  

 

- Identificar as mudanças na paisagem produzidas pela atividade do garimpo em 

Mucugê; 

- Registrar as memórias dos garimpeiros a respeito do trabalho e da vivência no 

ambiente de garimpo; 

- Identificar e descrever as relações com o ambiente bem como os 

conhecimentos tradicionais ecológicos dos antigos garimpeiros de Mucugê; 

 

1.3 MARCO TÉORICO 

 

1.3.1 A abordagem etnoecológica  

 

A capacidade do homem em transformar suas relações com a natureza, 

ao mesmo tempo em que transforma a própria natureza, esteve orientada por 

uma tendência de privatização de um bem que é, em princípio, patrimônio de 

todos. 

O surgimento das ciências sociais ocorreu no fim do século XIX e início 

do XX, fundamentados em uma “ideologia de resgate” que propunha que os 

mitos, línguas e práticas das sociedades indígenas fossem registrados antes de 

seu total desaparecimento (LITTLE, 2002). Nesse espaço, a etnoecologia surgiu 

como uma estratégia de aproximação da ciência e do conhecimento tradicional 

(JANCOSKI et al., 2007). 

Toledo (1992) argumenta que a exploração de como a natureza é vista 

por determinados grupos humanos através de suas crenças, conhecimentos e 

propósitos, e de como os seres humanos os utilizam para gerenciar e usar os 

recursos naturais tem sido o foco de investigação e preocupação da 

etnoecologia. 

Alves et al. (2010) aponta que a Etnoecologia é uma abordagem da 

etnociencia que se tornou um dos caminhos para a documentação e valorização 

do saber local referente aos recursos naturais. 

Marques (2001) conceitua a Etnoecologia como sendo o estudo das 
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interações entre a humanidade e o resto da ecosfera, através da busca da 

compreensão dos sentimentos, comportamentos, conhecimentos e crenças a 

respeito da natureza. Sua ênfase esta na diversidade biocultural e o seu principal 

objetivo é a integração entre o conhecimento ecológico tradicional e o 

conhecimento ecológico científico, sendo, portanto um campo de cruzamento de 

saberes. 

Já para Little (2002) a etnoecologia é o estudo etnográfico e comparativo 

dos sistemas específicos que um grupo humano utiliza na interação com seu 

meio biofísico e social. 

Na verdade, a Etnoecologia pode ser considerada como uma disciplina 

híbrida ou como uma área emergente ou ao limite, não só por sua localização 

entre os campos das ciências sociais e naturais, mas porque o seu próprio 

quadro teórico e conceitual ainda está em construção. Suas definições transitam 

entre as que derivam da Ecologia Humana, e da integração de a etnociência com 

a teoria ecológica (TOLEDO & ALARCÓN-CHÁIRES, 2012). 

A Etnobiologia assim como a Etnoecologia, enquanto campo científico 

desenvolve-se a partir de uma gama de enfoques sobre a relação natureza e 

cultura, tornando-a um campo científico multidisciplinar inserido nas Ciências 

Ambientais (COELHO DE SOUZA et al., 2009). E segundo Barbosa et al. (2007) 

ela deve ser uma ferramenta holística capaz de integrar aspectos intelectuais e 

práticos de um determinado grupo social. 

Assim, a etnoecologia vai muito além do simples inventário de nomes 

nativos de plantas ou de práticas produtivas do grupo, já que procura entender 

sua adaptação, os sistemas integrados e a sua lógica própria de transmissão de 

conhecimento e aprendizagem (LITTLE, 2002). 

Por isso apontam Camargo et al (2014) que os estudos etnoecológicos 

são de extrema relevância para compreendermos as interações entre os seres 

humanos e o ambiente natural, pois enfatizam as relações entre as populações 

e o seu ambiente, baseado nas experiências de gerações passadas. 

 

1.3.2 A Etnoecologia e os Saberes Registrados na Memória  

 

As relações que as sociedades humanas estabelecem com o ambiente 
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são expressas através da atribuição de valores e de significados a certos 

elementos que estão presentes neste ambiente, e pelo uso de categorias 

culturais para classificar estes elementos (ALENCAR, 2007). A transmissão 

desse conhecimento se dá, principalmente, por meio da língua, mas também 

pode-se usar a escrita. A memória é então o recurso mais importante da vida 

dos povos (TOLEDO & BARRERA-BASSOLS, 2008). 

Tempo, memória, espaço e história caminham juntos. Conceber o 

passado então compete na busca das memórias e história. Portanto, tal como 

apreender a amplitude do passado é um desafio para o ser humano, ativar a 

memória também o é, pois a memória, além de incomensurável, é mutante e 

plena de significados de vida, que algumas vezes se confirmam e usualmente 

se renovam (DELGADO, 2003). 

A memória permite aos indivíduos se lembrar de eventos passados. 

Sendo assim, as sociedades também têm uma memória social coletiva. Esta 

capacidade é fundamental porque ajuda a compreender o presente e, 

consequentemente dá elementos para o planejamento do futuro e serve para 

superar eventos similares antes, e até mesmo eventos inesperado. Além disso 

ela revela as relações que a humanidade tem estabelecido com a natureza, ao 

longo da história (TOLEDO &BARRERA-BASSOLS, 2008).  

Segundo Andrade (2005) as memórias são importantes registros vividos 

que partem das lembranças e eternizam lugares como referências e cenários 

que visitando ao passado, trazem em si, os mais diversos sentimentos 

documentados e aflorados em narrativas, sonhos e percepções. 

Esses registros impressos na memória, ao longo do tempo, podem se 

constituir em saberes, pois como afirma Pindner (2010), eles são construídos a 

partir de olhares diante do mundo, frutos das expressões sociais e culturais dos 

sujeitos. Os olhares atentos abrangem o cotidiano e a ele dão significados. 

Desse modo, é possível compreender o mundo a partir das leituras feitas pelos 

saberes locais.   

É através da história construída pelo sujeito anônimo que o todo se 

constitui e passa a ser integrado à vida cotidiana, fazendo parte das convenções 

sociais. É através destas convenções que surge uma identidade cultural, que se 

expressa de diversas maneiras, seja no comportamento, nas festas, na fala ou 
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nas tradições (LINKE, 2011). 

As narrativas, tal qual os lugares da memória, são instrumentos 

importantes de preservação e transmissão de heranças identitárias e tradições, 

são registros das experiências retidas ao longo do tempo. Os melhores 

narradores são aqueles que deixam fluir as palavras na tessitura de um enredo 

que inclui lembranças, registros, observações, silêncios análises, emoções, 

reflexões, testemunhos. Sujeitos de visão única, singular, porém integrada aos 

quadros sociais da memória e da complexa trama da vida que revelam a 

humanidade em movimento e o movimento da humanidade (DELGADO, 2003). 

Adams (2000) lembra que apesar das semelhanças culturais, as 

diferentes comunidades dependem de forma diferenciada dos recursos 

ambientais e por isso formam conhecimentos diferentes. Os saberes populares 

constituem um conjunto de conhecimentos que foi produzido e repassado, ao 

longo do tempo, entre familiares, pessoas próximas e comunidades. Esses 

saberes podem ser compartilhados apenas entre um pequeno grupo de pessoas, 

uma comunidade ou serem difundidos por toda uma sociedade (SILVA et al., 

2014).  

Inúmeros estudos desenvolvidos pela etnoecologia têm mostrado, nas 

últimas décadas, a diversidade e a extensão dos saberes e das técnicas 

desenvolvidas por diversos povos para apropriar-se de recursos ambientais e 

adaptá-los a suas necessidades. Esses conhecimentos produzidos enquanto 

saberes práticos, alimentam, em processo contínuo, suas necessidades 

cotidianas e podem ser conferidos pelas formas como são classificados diversos 

campos da natureza (CASTRO, 1998). 

Os conflitos socioambientais são decorrentes, na maioria das vezes, de 

embates territoriais envolvendo a sociedade abrangente e populações 

tradicionais acerca do uso dos recursos naturais. E acabam incentivando a 

pesquisa sobre o papel dos atores sociais e suas relações, o que pode contribuir 

para compreender e interpretar a alteridade e as relações entre diferentes 

“mundos” envolvidos na pesquisa (COELHO DE SOUZA et al., 2009). 

Se considerarmos os garimpeiros como sujeitos históricos e sociais, que 

agem sobre o espaço, mantém relações na sociedade, tem sonhos e constroem 

saberes, não podemos negligenciar a sua compreensão a partir do seu universo 
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de trabalho em suas diversas expressões (GONÇALVES & MAGALHÃES, 

2011). 

 

1.3.3 Os Marcos da Paisagem Cultural 

 

Durante o século XX, os entendimentos de cultura e história passaram por 

significativas modificações que repercutiram no modo de compreensão dos bens 

considerados patrimônios (ZANIRATO & RIBEIRO, 2006).  A cultura é 

compreendida atualmente como sendo construída historicamente, de forma 

dinâmica e ininterrupta. As singularidades presentes entre cada cultura e o 

ambiente em que ela se encontra inserida definem os traços da própria paisagem 

distinguindo-a de outros espaços e ganhando atribuições ao longo do processo 

histórico-social que também residem na memória (PELEGRINI, 2006). 

A paisagem sempre esteve ligada a observação do meio e as referências 

mais antigas de sua documentação estão nas pinturas rupestres. Na 

antiguidade, ela era permeava as concepções de utilidade e da estética 

passando a integrar a geografia na investigação do espaço. Todavia, por ser um 

conceito dinâmico, passou por diversas concepções sempre observando o 

espaço de forma fragmentada até a formulação do conceito de paisagem natural 

que uniu esses fragmentos por entender que a paisagem deve ser vista de forma 

integral incluindo afetividades, vivências, experiências, valores, a cultura 

simbólica, as representações, identidades e territorialidades (RISSO, 2012).  

Em vários campos do conhecimento, o termo paisagem vem sendo 

utilizado sob diversas interpretações e inúmeros significados (VASCONCELOS, 

2011), que chegam até mesmo a negar, em certos momentos, seu valor como 

um conceito científico em função de sua polissemia e subjetividade (RIBEIRO, 

2007). Portanto, a paisagem traz consigo a marca das diferentes temporalidades 

de uma relação sociedade-natureza, aparecendo como uma construção social e 

histórica que se dá a partir de um suporte material, a natureza (DO 

NASCIMENTO & SCIFONI, 2010). Esta relação provém dos processos de 

percepção e cognição ambiental, carreia a influência dos aspectos culturais e do 

inconsciente, que produzem sentimentos e significados em relação a uma 

determinada paisagem (RISSO, 2012). 
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O conceito de patrimônio cultural também foi e continua sendo 

apresentado de maneira fragmentada, associado nas distintas áreas do 

conhecimento científico que o contemplam como patrimônio cultural, natural, 

paisagístico, arqueológico e tantos outros (PELEGRINI, 2006). Anteriormente o 

patrimônio cultural era pensado como sendo apenas os grandes monumentos 

artísticos do passado, entretanto a concepção do patrimônio sofreu um grande 

avanço sendo entendido atualmente como o conjunto dos bens culturais, 

referente às identidades coletivas. Desta maneira, múltiplas paisagens, 

arquiteturas, tradições, gastronomias, expressões de arte, documentos e sítios 

arqueológicos passaram a ser passiveis de reconhecimento e valorização de 

forma oficial por organizações governamentais ou não governamentais 

(ZANIRATO & RIBEIRO, 2006). 

Em 1972, a Convenção para Proteção do Patrimônio Cultural e Natural 

organizada pela UNESCO iniciou as discussões sistemáticas que propiciaram o 

reconhecimento das paisagens culturais como patrimônios culturais (RIBEIRO, 

2007). O conceito de Paisagem Cultural Brasileira foi estabelecido com o suporte 

do IPHAN em 2009, como mais um instrumento que contribui para a preservação 

do patrimônio cultural brasileiro e uma ferramenta de gestão integrada do 

território (WEISSHEIMER, 2012). A grande relevância da categoria paisagem 

cultural reside no seu caráter relacional e integrador que permite a valorização 

do material e do imaterial (RIBEIRO, 2007). 

Com o avanço das discussões a respeito da paisagem cultural evidenciou 

que a relação entre o homem e a natureza é inerente ao patrimônio cultural 

rompendo assim as antigas dicotomias existentes em torno do conceito de 

patrimônio: cultural, natural, material e imaterial (VASCONCELOS, 2011). Ao 

analisar questões pertinentes ao patrimônio cultural de uma região, o enfoque 

da paisagem cultural revela um olhar sobre o território pressupondo o 

reconhecimento das relações singulares entre os grupos sociais e a natureza 

(DO NASCIMENTO & SCIFONI, 2010).  
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2 REVISÃO DE LITERATURA: Garimpando nas Bases Históricas  

 

2.1 O Diamante  

  

O diamante é um importante e valioso recurso mineral que tem sido há 

milênios objeto de exploração e comércio (BORGES, 2009).  Foi descoberto na 

Índia por volta de 3.500 a.C. em depósitos aluvionares na região de Golconda 

(SVIZZERO, 2006). Alguns dizem que esse nome deriva do Árabe “adamas” (o 

indomável) e outros de “daemos” (o tentador), por causa das paixões que joias 

fabricadas a partir desta gema tem provocado em todas as épocas (ALVES & 

LEMES, 2010).  

O diamante tem sido utilizado pela nobreza como símbolo de poder tendo 

em vista sua raridade e propriedades notáveis como transparência, brilho e 

dureza extrema. Introduzido nas cortes européias no final da Idade Média, 

passou a ser utilizado como objeto de adorno precioso de rainhas e pessoas 

influentes, prática que se acentuou com o tempo e propiciou o surgimento da 

joalheria moderna (SVIZZERO, 2006). Provinha, até o século XVIII, apenas da 

Índia, o Brasil foi o segundo país do mundo a encontrá-lo (BARBOSA, 1991; 

NOLASCO, 2002).  

O diamante é o carbono puro, sob forma cristalizada. Conhecido desde a 

antiguidade, possui o grau máximo de dureza igual da escala de Mohs, podendo 

cortar qualquer outro material, mas somente o próprio diamante é capaz de 

cortar outro diamante (SALES, 1955). Esse recurso mineral tem sido objeto de 

exploração há milênios, suas propriedades físicas tornam esse mineral próprio 

tanto para a utilização como gema, como para material industrial, movimentando 

assim um comercio de bilhões de dólares por ano mundialmente (BORGES, 

2009).   

Antes de se comercializar o diamante bruto é necessário estabelecer seu 

uso e consequentemente seu preço. A primeira etapa dessa avaliação consiste 

em classificar os diamantes em: gemas, quase gemas e industriais. Para esta 

classificação é utilizado o critério dos 4 C’s, do inglês: carat (peso, em quilate), 

color (cor), clarity (limpidez, brilho), e cut (corte, lapidabilidade) (BORGES et al., 

2009). 
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Os diamantes são formados através da cristalização dos gases de 

carbono no subsolo. Quando não existem as condições necessárias para a 

cristalização perfeita dos gases de carbono, produzem-se diamantes amorfos ou 

de cristalização imperfeita formando o bort, o carbonato ou carbonado 

(GUANAES, 2001) a framesita e as ballas (SVIZZERO, 2006). Entretanto, vale 

ressaltar que os diamantes têm sido observados em vários ambientes geológicos 

evidenciando a existência de processos de formação diferenciados (BORGES, 

2009).   

O “bort” é uma variedade semicristalina, de forma esférica, estrutura 

radiada e tem como principal utilidade lapidar o diamante. O carbonato é negro, 

opaco, sem estrutura cristalina e geralmente poroso, sua principal utilidade é 

para a indústria mais precisamente nos trabalhos de perfuração (SALES, 1955). 

A Framesita é semelhante a carbonato, mas dele se distingue pela quase 

ausência de poros na superfície. Ballas são diamantes raros, de forma esférica, 

sendo constituídos por cristalitos dispostos em textura fibrorradiada (SVIZZERO, 

2006). 

A maior parte dos diamantes naturais contém algum tipo de defeito interno 

representado por clivagens, microfraturas, deslocamentos estruturais e 

inclusões minerais. Esses defeitos são responsáveis pela classificação dos 

diamantes em dois grupos principais: gemológico (isentos de defeitos sob 

aumento de até 10x) e indústria (ricos em defeitos) (SVIZZERO, 2006). 

Portanto o diamante natural-industrial é aquele que, devido às suas falhas 

na cor, estrutura, tamanho ou forma é inadequado para o uso como gemas. O 

diamante industrial é usado para várias funções, mas todas elas baseadas em 

sua elevada dureza (BORGES et al., 2009). 

A grande importância do diamante em meio industrial é definida pela sua 

raridade, alto valor econômico e grande aplicabilidade industrial, como afirma 

Borges et al. (2009), não existe material substituto para a maioria das aplicações 

do diamante, como na perfuração, moagem, corte e acabamento. 
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2.2 O garimpo de Diamantes no Brasil 

 

No princípio do século XVI, o interesse dos países da península ibérica 

estava centrado em extrair minerais como ouro e prata de suas colônias (VEIGA 

et al., 2002). Por esse motivo apesar da colonização portuguesa ter encontrado 

no Brasil uma enorme diversidade de flora e fauna dedicou-se, primeiramente, 

apenas à exploração intensiva de produtos valiosos no mercado internacional 

como o Pau-Brasil, promovendo o adensamento populacional apenas nas 

regiões em que essa exploração era mais bem-sucedida (ARRUDA, 1999). 

A mineração teve início na época colonial no século XVII, quase dois 

séculos posteriores à chegada dos portugueses em território sul-americano 

quando finalmente foi encontrado o ouro (BARRETO, 2001). Nesse momento, a 

Coroa Portuguesa resolveu incentivar a prospecção exclusivamente de ouro e 

como recompensa, além do prêmio e participação no achado, eram conferidos 

títulos de nobreza e cargos militares aos descobridores mais destacados (VEIGA 

et al., 2002). 

Assim, um grande grupo de portugueses que desembarcaram no Brasil, 

formado principalmente por homens jovens e solteiros motivados pela 

possibilidade de rápido enriquecimento através da exploração de metais e 

pedras preciosas tornaram-se exploradores denominados bandeirantes e cujo 

movimento ficou conhecido como “Entradas e Bandeiras”, aos quais cabia a 

árdua tarefa de embrenhar-se na mata confrontando-se com o desconhecido e 

o inesperado em busca de fortuna e de concretizar a posse portuguesa das 

terras brasileiras (SILVA, 2011). 

Foi por volta de 1725 que encontrou-se o primeiro diamante no Brasil, 

durante escavações em um garimpo de ouro na Vila Tijuco, nos aluviões do Rio 

Jequitinhonha, localizado na região central do estado de Minas Gerais 

(SVIZZERO, 2006), mas, oficialmente, foi atribuído a Bernardo da Fonseca Lobo, 

o reconhecimento por descobrir os primeiros diamantes em terras brasileiras, no 

riacho Caeté-Mirim, em Minas Gerais. Entretanto, de início, não se atribuiu muita 

importância a essa descoberta, pois toda atenção dos portugueses estava 

voltada para o ouro (ALVES & LEMES, 2010).  
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Contudo, em pouco tempo, devido a expectativa de se ter uma grande 

quantidade de diamantes na região e do seu alto valor, a Coroa Portuguesa se 

apressou em demarcar o território em que se encontravam os diamantes, 

isolando-o completamente do exterior e denominou-o Distrito Diamantino, 

atualmente município de Diamantina, em Minas Gerais. A exploração foi 

outorgada como privilégio a determinadas pessoas a quem se obrigava a pagar 

uma quantia fixa pelo direito de exploração (PRADO JÚNIOR, 1959). 

Por isso entre os séculos XVII e XVIII, a mineração em terras brasileiras 

concentrou-se, sobretudo em Minas Gerais (OLIVEIRA, 2008). A Carta Régia de 

16 de março de 1731, emitida pelo governador da época, Vasco Fernandes 

Cesar de Menezes, proibia a extração de diamantes fora da região diamantífera 

do estado de Minas Gerais (MATTA, 2006). 

Com essa descoberta, segundo Fausto (1996), a Coroa Portuguesa 

aumentou suas formas de controle, com o objetivo de organizar uma sociedade 

em rápido crescimento e assegurar a percepção dos tributos sobre as novas 

riquezas. Para a exploração e o pagamento de impostos sobre os diamantes 

garimpados, Prado Júnior (1959) revela que a princípio adotou-se o mesmo 

sistema que vigorava sobre o ouro: a livre extração com pagamento do quinto. 

Esse imposto consistia na determinação de que a quinta parte de todos os metais 

extraídos devia pertencer ao rei (FAUSTO, 1995).  

Por ser difícil calcular e separar o quinto de pedras muito diferentes umas 

das outras, em tamanho e qualidade, logo procurou-se outro processo mais 

conveniente ao pagamento do tributo (PRADO JÚNIOR, 1959). Entretanto 

apesar da fiscalização intensa da Coroa Portuguesa, havia um grande comercio 

clandestino que a fiscalização não conseguia controlar (PINA, 2000). Esse tipo 

de comércio era marcado frequentemente por conflitos e disputas de poder e 

riqueza. De acordo com Guanaes (2001), o comércio clandestino acabou 

dificultando e impedindo o registro de algumas descobertas importantes 

realizadas na Bahia. Em 1739, o pagamento do quinto foi extinto e substituído 

pelo arrendamento por contrato que durou 32 anos, até 1771. 

 A partir de 1772, a Coroa Portuguesa resolveu assumir a extração e 

comercialização das pedras. O diamante foi declarado monopólio real e, para 

explorá-lo, foi criada a Real Extração dos Diamantes (SILVA, 2003). Todas as 
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atividades de mineração fora da área demarcada foram proibidas, fazendo com 

que a ocupação da região da Chapada Diamantina só viesse a ser empreendida 

após ser decretada a liberdade de exploração, fato que ocorreu em 1832 

(OLIVEIRA, 2008).  

Com o crescimento da extração, o Brasil tornou-se rapidamente o primeiro 

grande produtor moderno de diamantes, superando a Índia e proporcionando um 

vertiginoso aumento na arrecadação de impostos pela Coroa Portuguesa 

(PRADO JUNIOR, 1959). O Brasil também foi o primeiro produtor do Ocidente e 

manteve a posição de maior produtor de diamante do mundo durante 150 anos, 

até a emergência da África do Sul, contudo, atualmente figura nas estatísticas 

dos países produtores que contribuem com menos de 1% do montante mundial 

(SVIZZERO, 2006). 

A mineração teve, portanto, na vida da colônia, um grande papel. Durante 

três quartos de século ocupou a maior parte das atenções do país (PRADO 

JUNIOR, 1959). Gerando certa articulação entre áreas distantes e que 

inicialmente eram pouco povoadas da Colônia através da comercialização de 

mercadorias e da migração em busca de ouro e diamantes que intensificou o 

povoamento de áreas mais afastadas do litoral, como afirma Fausto (1995), o 

gado e alimentos eram transportados da Bahia para Minas e um intenso 

comércio se estabeleceu entre esses estados. Além do gado vieram do sul 

também as mulas, tão necessárias ao carregamento de mercadorias. 

A Constituição de 1824, promulgada depois da independência, 

determinou o regime dominial no país, por meio do qual se assegurava que os 

recursos minerais eram propriedade do Estado. Estabeleceu-se então que as 

províncias ficariam responsáveis pelo controle de suas respectivas lavras 

(PAIVA, 2012). A Constituição de 1988 foi a primeira que dedicou alguns incisos 

à questão do garimpo, reconhecendo a atividade garimpeira. Para alguns, isso 

reflete a prolixidade dessa Constituição e, para outros, uma necessidade 

resultante da persistência dessa atividade na história da mineração brasileira e 

de conflitos que necessitavam ser sanados pelos novos valores disciplinadores 

da atividade do garimpo. O principal marco regulatório para o setor mineral 

brasileiro é o Código de Mineração, promulgado através do Decreto-Lei 227, de 
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1967, e atualizado pela Lei 9.314, de 1996 (BARRETO, 2001), que o adaptou à 

nova ordem política, econômica, social e ambiental (MATTA, 2006). 

O conceito de garimpo, na língua portuguesa e nas leis brasileiras, tem a 

mesma compreensão de mina, desde que realizada como uma exploração 

individual ou em grupos, artesanal a semi-empresarial e, com exceção de 

pequenos períodos, geralmente ilegal (NOLASCO, 2002). Considera-se 

garimpagem, o trabalho individual de quem utilize instrumentos rudimentares, 

aparelhos manuais ou máquinas simples e portáveis, na extração de pedras 

preciosas, semipreciosas e minerais metálicos ou não metálicos, valiosos, em 

depósitos de eluvião ou aluvião, nos álveos de cursos d’água ou nas margens 

reservadas, bem como nos depósitos secundários ou chapadas (grupiaras), 

vertentes e altos de morros; depósitos esses genericamente denominados 

garimpos (CATHARINO, 1986). 

Às relações entre o Estado e o garimpo oscilavam bastante. Nas fases de 

expansão da economia, geralmente o Estado estimulou a garimpagem. Porém, 

revertido o ciclo econômico, nas fases de recessão ou de desaceleração do 

crescimento da economia, o Estado empunhou política de repressão (MARTINS, 

2013). Consequentemente os garimpeiros eram reprimidos e marginalizados 

pelo Estado na maior parte do tempo, todavia quando descobriam ricas pedras 

despertavam interesse e colaboração do poder público (PAIVA, 2012). 

 

2.3 A Chapada Diamantina 

Chapada é a denominação utilizada no Brasil para as grandes superfícies, 

por vezes horizontais, e a mais de 600 metros de altura (GUANAES, 2006).  

A Chapada Diamantina está situada na região central do Estado da Bahia, 

sendo composta por 33 municípios distribuídos numa superfície de 41.756,10 

km2 (BATISTA, 2007). A Chapada garimpeira corresponde a aproximadamente 

60% desse território, desses a maior parte corresponde ao garimpo de diamantes 

(GUANAES, 2001).  

A Chapada Diamantina forma um conjunto de formas de relevo cuja 

complexa configuração foi sendo moldada através dos tempos, sofrendo a ação 

dos processos tectônicos e erosivos que deram origem aos atuais contornos do 

planalto que se destaca e se impõe (SAMPAIO, 2006). 
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Em linhas gerais, a chapada Diamantina é formada, basicamente, por 

terrenos sedimentares do proterozóico, muito erodidos, e por algumas bacias 

sedimentares do terciário ou quaternário. Predominam na região rochas 

siliciclásticas e rochas vulcânicas félsicas do proterozóico médio, que ocorrem 

os terrenos que constituem as áreas mais altas da região (BRASIL, 2007). 

A Chapada Diamantina é o prolongamento, no Estado da Bahia, do 

Sistema Orográfico do Espinhaço ou Supergrupo Espinhaço e funciona como 

divisor de águas separando as bacias dos rios São Francisco, Contas e 

Paraguaçu. Na borda Leste da Chapada Diamantina encontra-se a Serra do 

Sincorá (SAMPAIO, 2010). O Sistema Orográfico do Espinhaço é formado por 

rochas sedimentares consistem em conglomerados, arenitos, argilitos e 

calcários depositados em uma variedade de ambientes de sedimentação que 

compreendem desertos, rios e seus deltas e estuários. Essas rochas se 

depositaram inicialmente dentro das calhas formadas a partir da ruptura de 

blocos rochosos maiores. Posteriormente, com o preenchimento total das 

calhas, elas continuaram a se depositar, expandindo-se lateralmente para uma 

área consideravelmente mais ampla que a primitiva. É nesse ambiente que se 

depositou os diamantes encontrados pela Chapada Diamantina (PEDREIRA, 

2010). 

A serra do Sincorá é um planalto em estruturas dobradas e horizontais 

com forma alongada e largura média de 20 a 25 km, intensamente modificado 

pela ação erosiva que originou vales alargados, tipo alvéolos. Seu topo é 

ligeiramente aplainado, apresentando estrutura sub-horizontal, típica de 

chapadão (NOLASCO, 2002). As rochas que afloram na serra do Sincorá 

pertencem essencialmente à Formação Tombador de idade mesoproterozóica 

(PEREIRA, 2002). 

A Chapada Diamantina é uma das áreas mais elevadas do Bioma 

Caatinga. O relevo é bastante acidentado, com grandes maciços residuais, topos 

rochosos, encostas íngremes, vales estreitos e profundos, grandes superfícies 

planas de altitude e serras altas, estreitas e alongadas. As altitudes variam em 

geral de 200 a 1.800 m (JUNCÁ, FUNCH & ROCHA, 2005). Com uma área de 

64.303 km², ocupa cerca de 10% da área territorial do Estado da Bahia 

(PEREIRA, 2010). Está localizada no coração das Bahia, onde encontram-se os 
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três pontos mais altos do Estado: O Pico dos Barbados com 2.080m, o Pico do 

Itobira com 1.970m e o Pico das almas com 1.958m.  

O contraste climático deve-se ao fato da Chapada Diamantina barrar as 

nuvens vindas do Oceano Atlântico, resultando nas chamadas chuvas 

orográficas, que ocorrem quando as nuvens barradas pela Serra do Sincorá 

acumulam-se fazendo com que a umidade precipite na forma de chuvas. Tais 

condições  

As três maiores bacias hidrográficas do Estado da Bahia nascem na 

Chapada Diamantina (GUANAES, 2001). Isto é, 90% das bacias dos rios 

Paraguaçú, Jacuípe e do Rio de Contas, de onde surgem centenas de 

cachoeiras espalhadas pela região trazendo a singularidade para este local 

(LEAL et al., 1999).  

Paraguaçu é um nome indígena, seu significado em Tupi é “Mar Grande”, 

“Água Grande” ou Grande. O rio Paraguaçu nasce na Serra do Sincorá, nas 

proximidades das Fazendas Farinha Molhada, Paraguaçu e Brejões, no 

Município de Barra da Estiva, à aproximadamente 1.200 metros de altitude em 

relação ao nível do mar. Em sua travessia, o rio Paraguaçu une com suas águas 

três diferentes universos: as serras e vales da Chapada Diamantina, a aridez da 

caatinga e a opulência histórica do Recôncavo Baiano (PEREIRA & SAITO, 

2012). Ao contrário dos rios do semiárido nordestino, mantém-se perene durante 

todo o seu curso, mesmo quando atravessa largas regiões de pequena 

pluviosidade (BATISTA, 2007). Isso justifica inclusive a preocupação, por parte 

do Governo do Estado, com o ecossistema dessa região (GUANAES, 2001). 

O relevo da Chapada caracteriza-se por ·áreas planálticas e serranas, 

intercaladas pelas depressões periféricas e interplanálticas. A variedade de sua 

conformação decorre de ter sido fundo do mar e praia, há milhões de anos. A 

água que invadia o continente depositava segmentos na região e a areia foi 

formando rochas com veios de diamantes. 

A Chapada Diamantina é, portanto, um enorme conjunto geográfico 

composto de serras, matas, rios e inúmeras cidades, classificadas pelo Governo 

do Estado de acordo com as duas principais atividades econômicas que 

povoaram a região. (GUANAES, 2006).  
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Matta (2006), ao relatar a respeito dos encantos locais, afirma que a 

Chapada Diamantina apresenta um ecossistema singular, expondo notáveis 

paisagens, onde se destacam relevos montanhosos tipo platôs, além de falésias, 

grutas, rios subterrâneos de águas límpidas que fluem para todos os cantos, 

gerando inúmeras quedas d’água. 

A pesar de estar encravada no bioma Caatinga, a Chapada Diamantina 

apresenta um mosaico de fisionomias vegetais associado à diversidade de 

formas de relevo, de clima e de solos da região, abrangendo, além da própria 

caatinga, campos rupestres, cerrados e florestas deciduais (GANEM & VIANA, 

2006). A beleza local pode ser vislumbrada através da vegetação exuberante 

que mistura diversas espécies como: cactos, bromélias, orquídeas e sempre-

vivas (LEAL et al., 1999).  

A diversidade dos tipos de vegetação na área é resultado de um conjunto 

de diferentes fatores abióticos da região, como os solos, o clima, a topografia e 

a altitude (MATTA, 2006). Deve-se atentar, no entanto, que a vegetação atual é 

produto da longa história das lavras na Chapada Diamantina que remonta a 

séculos de exploração mineral que acabaram trabalhando intensivamente a 

paisagem da região (JUNCÁ, FUNCH & ROCHA, 2005). Sampaio (2006) relata 

que grandes árvores foram derrubadas e o solo erodido pela atividade 

garimpeira, contudo, o fogo tradicionalmente colocado nos pastos pelos 

criadores de gado e agricultores também tem sido um grande inimigo para a 

conservação desse ecossistema. A região é também detentora de uma das 

maiores concentrações de cavernas do mundo, sendo que nas paredes de 

algumas destas cavernas, encontram-se pinturas rupestres, que arqueólogos 

acreditam terem sido realizadas por homens pré-colombianos (LEAL et al., 

1999). 

Segundo Magalhães (2007), a Chapada Diamantina assume um papel 

estratégico na gestão de recursos naturais no Estado da Bahia por conta de sua 

elevada biodiversidade, presença de espécies raras e por ser a principal 

provedora de água para parte do semiárido baiano, o qual ocupa mais de 50% 

da área do Estado. As riquezas exploradas economicamente nessa regiam 

foram representadas ciclicamente pelo diamante, o carbonato, o cristal de rocha, 

as florestas, as sempre vivas e atualmente as atividades mais representativas 
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para a economia da região são a pecuária extensiva, a agricultura irrigada e o 

turismo rural e ecológico (NEU & SEABRA, 2004). 

 

2.4 Aspectos Históricos da Ocupação da Chapada Diamantina 

 

Em linhas gerais a colonização portuguesa dedicou-se à exploração 

intensiva de certos produtos valiosos no mercado internacional, promovendo o 

adensamento populacional apenas nas regiões em que essa exploração era 

mais bem sucedida. Dessa forma, o centro nervoso da economia brasileira 

migrou de região para região ao sabor da substituição de um produto por outro 

(ARRUDA, 1999). 

Datam do século XVI, as primeiras passagens de bandeirantes pela 

Chapada Diamantina em busca de ouro, pedras preciosas, índios para 

escravização, assim como para a ocupação ou, melhor dizendo, tomada dessas 

terras, pois os bandeirantes recebiam da Coroa Portuguesa sesmarias das terras 

indígenas conquistadas. Isso motivou diversas lutas entre os bandeirantes e os 

indígenas que foram massacrados enquanto tentavam defender seus territórios. 

Na segunda metade do século XVI, houve o aumento da doação de sesmarias 

na região formando as primeiras fazendas que eram muito extensas e tinham 

como principal atividade econômica a criação de gado e a agricultura, mas 

simultaneamente também foram construídas diversas aldeias de colonos que se 

transformaram em arraiais geralmente localizados ao longo do curso de rios, 

como o Paraguaçu e o Roncador (BRASIL, 2007).  

Entretanto, após a descoberta de diamantes na região, coube ao garimpo 

intensificar de forma extremamente rápida a ocupação do espaço da Chapada 

Diamantina gerando, em poucos anos, diversos municípios a partir de locais em 

que haviam grandes acampamentos de garimpeiros e uma desordenada 

migração para a região. Consequentemente também foi modificada a principal 

atividade econômica exercida que passou a ser o garimpo (GIUDICE & SOUZA, 

2011).  Do final do século XIX até meados do século XX, o garimpo desenhou 

toda a estrutura sociopolítica e econômica dos municípios da Chapada 

Diamantina. Primeiramente ainda com mão de obra escrava e em seguida com 

o trabalho manual dos garimpeiros, os municípios foram tomando forma e se 



37 

 

erguendo no sertão semiárido da Bahia em meio à riqueza, ambições e 

esperança de melhoria de vida (ANDRADE, 2005). Segundo Guanaes (2001): 

os garimpeiros, tropeiros e aventureiros, vinham do norte de Minas Gerais e os 

comerciantes, investidores que traziam escravos e empregados, eram do 

Recôncavo baiano - principalmente dos municípios de Cachoeira, Santo Amaro 

e São Félix. 

Da segunda metade do século XIX até a década de 1930, a Chapada 

Diamantina foi marcada por diferenças sociais intensas e concentração de poder 

nas mãos de poucos e poderosos coronéis que representavam o poder central 

na Chapada. Referente à história de Mucugê, Horácio de Matos aparece como 

o coronel mais famoso da região (ANDRADE, 2008).  Os coronéis dominavam 

porque eram pertencentes às famílias dos primeiros latifundiários que se 

apossaram da terra, tendo, por isso prestígio, dinheiro e a posse da maior parte 

das terras em que haviam diamantes, o que lhes conferiam poder necessário 

para impor suas vontades políticas, como a nomeação de todo escalão 

administrativo, desde delegados a professores (GIUDICE & SOUZA, 2011). 

Houve na Chapada três tipos de explorações de diamantes: a manual, 

tradicional ou artesanal, a mecanizada irregular e a mecanizada legalizada 

(MATTA, 2006). Mas a diminuição da mineração de diamantes na Chapada 

Diamantina foi tão rápida quanto a sua ascensão (GUANAES, 2001).  

No final dos anos de 1860, os diamantes que haviam se tornado o 

principal produto de exportação da região, dinamizando a economia local, 

começam a escassear. Com a seca de 1868, a vazão dos rios perenes ficou 

muito baixa e os rios temporários secaram. A pouca disponibilidade de água para 

lavar e separar o diamante do cascalho e do ferrujão (carbonato), diminuiu a 

produção (SAMPAIO, 2009). A partir de 1871, o garimpo entra em declínio por 

pelo menos dois fatores: o emprego de métodos de extração mais rudimentares 

que não exploravam os depósitos de baixos e médios teores e a concorrência 

das jazidas sul-africanas (LEAL et al., 1999; MATTA, 2006). A descoberta desse 

mineral na África do Sul promoveu o domínio da União Sul-Africana na produção 

e no comércio de diamantes, porque os diamantes sul-africanos eram superiores 

em qualidade aos brasileiros (SAMPAIO, 2009). 

  A partir de 1880 houve uma valorização do diamante carbonado, usado 
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na fabricação de perfuratrizes, cuja demanda aumentou em função da 

construção do canal do Panamá. Dos anos 1930 em diante, com a queda dos 

preços do diamante, a baixa produtividade e o alto custo de produção, a 

Chapada Diamantina entrou num longo período de estagnação econômica e 

abandono que atingiu o seu pior momento entre o final dos anos 1960 e início 

dos 1970 (BATISTA, 2007). Nessa época restou, como forma de trabalho, a 

coleta de sempre-vivas, planta muito utilizada para ornamentação, que se tornou 

a principal atividade econômica da região entre os anos 1960 e meados da 

década seguinte, chegando a absorver 70% da mão de obra da cidade de 

Mucugê e do Distrito de Xique-Xique de Igatu, do município de Andaraí (BRITO, 

2006). 

 Os garimpos da Chapada Diamantina, que até a Segunda Guerra Mundial 

foi o maior centro de produção de carbonado do mundo, hoje estão desativados 

(SVIZZERO, 2006). Contudo, nas primeiras décadas do século XX, houve uma 

retomada da mineração do diamante devido à sua valorização no mercado 

internacional (BATISTA, 2007).  

Assim, a efervescência civilizatória que caracterizou os municípios da 

mineração com geração de riquezas, grande afluxo demográfico, demanda por 

produtos importados, tentativas repetidas de produção local sempre reprimidas 

pelo poder central, intenso mercantilismo e incremento do setor de serviços não 

garantiu a pujança após a proibição da exploração dos diamantes, como 

consequência a tradição local se arrefeceu levando os povoados a decadência 

(GIUDICE & SOUZA, 2011). Arruda (1999) relata que essa prática no Brasil 

sempre foi frequente. A perda da importância econômica ou o esgotamento do 

recurso em exploração deslocava o eixo do povoamento deixando a região ao 

abandono, restando no mais das vezes núcleos populacionais relativamente 

isolados e dispersos subsistindo numa economia voltada para a autossuficiência. 

Após passar por uma longa fase de ostracismo, a partir dos anos 1980, o 

turismo e a agricultura irrigada trouxeram um novo alento para aquela região 

(PEREIRA, 2010).  Também na década de 80 o garimpo mecanizado foi 

reintroduzido na serra do Sincorá, instalado nos leitos dos rios (PEREIRA, 2002). 

No dia 17 de setembro de 1985, é então criado o Parque Nacional da 

Chapada Diamantina (PNCD) pelo Decerto Federal n° 91.655, com o objetivo de 
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proteger amostras dos ecossistemas da porção nordeste da Serra do Sincorá, 

na Chapada Diamantina, assegurando a preservação de seus recursos naturais, 

proporcionando visitação controlada e reprimindo assim o garimpo na região 

(GANEM & VIANA, 2006). Sendo idealizado em 1982 em resposta a laudos 

técnicos que apontavam a vocação paisagística da região, tais como o 

“Levantamento de Recursos Naturais” do Projeto Radam Brasil no seu volume 4 

de 1981 (GUANAES, 2006). Brito (2006) lembra que a chegada do garimpo 

mecanizado, ocorreu num contexto em que começava a se formar uma 

consciência em torno da questão ambiental, e foi proibido após a ECO-92, uma 

convenção da ONU realizada no Brasil, em 1992, que aumentou a consciência 

e as ações de conservação ambiental no país. 

Neu & Seabra (2004) explicam que o contorno da área do Parque 

Nacional perfaz uma poligonal fechada cujo traçado é iniciado na BR-242, que 

se estende à oeste até o povoado de São João, de onde segue para o sul até o 

povoado de Cascavel; a partir desse ponto, contorna a Serra do Sincorá 

tangenciando o município de Mucugê; então segue pela estrada velha até Igatu, 

de onde o traçado prossegue até Andaraí seguindo a estrada de rodagem; de 

Andaraí a linha limítrofe acompanha o rio Santo Antônio até o povoado de 

Remanso; daí sobe pelo rio São José até o município de Lençóis; de Lençóis 

retorna à BR-242. A demarcação da área do PNCD atingiu propriedades 

privadas que possuem um alto valor comercial dado a extensão das terras, o que 

dificulta tanto a fiscalização da área quanto o pagamento da indenização pelos 

cofres públicos; 3 núcleos populacionais que não estavam incluídos na proposta 

original; e recortou ao meio um extenso núcleo agrícola que teve a metade do 

seu território atingido pelo Parque (GUANAES, 2006). 

O Parque Nacional da Chapada Diamantina abriga uma alta 

biodiversidade, resultado de sua localização geográfica de implantação, que 

associada ao relevo, condicionam um clima peculiar no sertão baiano. Sua 

vegetação está distribuída em diferentes ambientes com grande contraste e 

limites abruptos. Locais sombreados, de temperaturas amenas e alta umidade 

ocorrem próximas a ambientes secos, quentes e ensolarados (CEZAR, 2011). 

Nele encontram-se os picos mais altos da Serra do Sincorá, atingindo 1.700 

metros acima do nível do mar, mais precisamente na serra que recebe o nome 
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de Guiné, situada na escarpa oeste da reserva próxima à vila de Guiné 

(GUANAES, 2006). 

Em 1989, com promulgação da Lei 7.805, em 18 de julho, foi extinto o 

regime de matrícula que dava o direito a extrair, de forma artesanal, substâncias 

minerais garimpáveis deixando os garimpeiros imediatamente na ilegalidade e 

sua atividade irregular e vulnerável às ações fiscais das instituições 

governamentais (MATTA, 2006). As dragas, utilizadas na exploração 

mecanizada, começaram a ser utilizadas para a retirada de diamantes em 1984/5 

segundo Nolasco (2002) entretanto Matta (2006) afirma em sua pesquisa que as 

dragas teriam chegado a Chapada Diamantina no final da década de 1970 no 

mesmo momento em que se iniciava as atividades turísticas na região e no final 

de 1997, findou definitivamente.   

Os garimpos de serra, um dos mais tradicionais, resistiram um pouco mais 

mantendo-se até outubro de 1998, quando uma nova incursão policial foi 

realizada (NOLASCO, 2002), para interditar o garimpo sob a justificativa de sua 

incompatibilidade com a nova ordem econômica e ambiental (MATTA, 2006). 

Nesse momento o IBAMA convidou os garimpeiros de serra a abandonarem as 

atividades de garimpo dentro dos limites do Parque, sob a alegação de estarem 

prejudicando o ecossistema local e praticando uma atividade não permitida 

dentro de um Parque Nacional (GUANAES, 2006). Também foi impedido a caça, 

a coleta de sempre-vivas, o plantio de roças e algumas pessoas foram obrigadas 

a deixar suas terras, uma vez que este tipo de Unidade de Conservação 

(Proteção Integral) não permite a existência de moradores dentro do polígono do 

Parque (PEREIRA, 2010). 

 

2.5 No Meio do Caminho Tinha um Diamante: uma breve resenha histórica 

do município de Mucugê  

 

O município de Mucugê é um dos mais antigos da região da Chapada 

Diamantina (IBGE, 2014), situando-se entre os vales dos rios de Contas e 

Paraguaçu (BRASIL, 2007). Suas terras integravam primitivamente a grande 

propriedade do Sargento-Mor Francisco José da Rocha Medrado, que ali 

desenvolveu a criação de gado. Além disso, o município de Mucugê possui 
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legados históricos e antológicos como o título de primeira cidade das Lavras 

Diamantinas, de cidade que enfrentou a luta do coronelismo no início do século 

XX e de única do sertão baiano a resistir à Coluna Prestes (BRASIL, 2007).  

Nolasco (2002) relata que a data oficial e os motivos que levaram à 

descoberta do diamante na Bahia são bastante discutíveis. Nota-se que não 

existem divergências quanto à época de colonização, associada à primeira 

corrida garimpeira, mas o descobrimento pode ter acontecido bem antes da 

versão mais difundida. Foi atribuído ao garimpeiro José Pereira do Prado 

(Cazuza do Prado), a descoberta de diamantes no rio Mucugê, fato que teria 

ocorrido em 25 de junho de 1844 (IBGE, 2014). Ao passar pelo seu afluente, o 

rio Cumbucas, ele reconheceu o cascalho diamantino pela semelhança com o 

qual trabalhara na chapada Velha, e resolveu averiguar a presença de 

diamantes. Seu afilhado, Cristiano Nunes os achou. Um de seus companheiros 

de viagem, Pedro Antônio da Cruz, foi responsabilizado pela venda desses 

diamantes em Chapada Velha, mas durante a tentativa de venda, foi acusado de 

assassinar algum capangueiro – comprador de pedras. Para se defender, foi 

obrigado a revelar a descoberta feita e, ainda, ensinar o acesso ao local (SALES, 

1955; BRASIL, 2007). 

Na medida em que sucediam outros achados, um número cada vez maior 

de pessoas ia se deslocando da capital do Estado da Bahia, de Minas Gerais, e 

de outros locais em direção à região, ocasionando, assim, o aumento do número 

de garimpos e, por conseguinte da área de exploração, contribuindo para retirar 

da estagnação vilas como Rio de Contas e Barra da Estiva, e proporcionar a 

criação de diversos povoados (PEREIRA, 2010). A partir de então, foi iniciada a 

exploração de diamantes em larga escala, com a migração de grande 

contingente populacional para as bordas dos garimpos, consolidando o 

povoamento de regiões ainda desertas da Bahia (BRASIL, 2007). 

Ao longo do tempo, o espaço geográfico denominado atualmente Mucugê 

passou por diversas trocas de denominação e tamanho de sua área, no início, 

como afirma Matta (2006) a localidade era chamada simplesmente de Santa 

Isabel. Foi então com a Lei provincial 271, de 17 de maio de 1847, que se 

decretou a criação da Vila Santa Isabel do Paraguaçu, desmembrada de Rio de 

Contas (IBGE, 2014). Quarenta e três anos depois, foi elevada à condição de 
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município através do Ato Estadual de 02 de outubro de 1890, com a 

denominação de São João do Paraguaçu, topônimo alterado por Lei Estadual de 

23 de agosto de 1917, para Mucugê (BRASIL, 2007).  

Entretanto, Medrado (1998) mostra diferenças em algumas nomeações e 

de algumas datas nesse processo de titulação e construção do município de 

Mucugê. Segundo ela, em 17 de maio de 1847 é criada a Freguesia de São João 

do Paraguaçu com o povoado de mesmo nome; em 07 de fevereiro de 1948, o 

povoado foi elevado a vila e seu nome foi alterado para Vila Santa Isabel do 

Paraguaçu juntamente com a instalação da primeira Câmara; em 08 de outubro 

de 1890 a vila passou a ser reconhecida como cidade através do ato do Governo 

Estadual de nº 2.452 e em 23 de agosto de 1917 passou a ter a denominação 

de Mucugê que persiste atualmente (MEDRADO, 1998).   No decorrer de sua 

história, Mucugê também teve seu território desmembrado para formar os 

municípios de Maracás (1855), Lençóis (1856), Brejo Grande, Atual Ituaçu 

(1867), Andaraí (1884), Barra da Estiva (1890) e Ibicoara (1962) devido, 

principalmente, aos anseios sociopolíticos gerados pela busca de diamantes 

(IBGE, 2014). 

Pina (2000) aponta que desde a sua origem em 1844, Mucugê teve a 

posição de centralidade regional por ser o centro comercial e produtor de 

diamantes, e de onde partiam as decisões políticas e econômicas através das 

famílias tradicionais que detinham a posse das terras, sendo, portanto, o centro 

de informações e do poder. A cidade está localizada em um vale amplo e plano 

do município, embora envolvido por encostas muito íngremes. Para ajustar-se 

ao vale, a Cidade desenvolveu-se segundo uma matriz em “L”, em cujas 

extremidades estão situadas as duas igrejas locais. Uma das pernas do “L” é a 

Rua Direita do Comércio, que segue paralela ao Riacho Mucugê, e deve ter sido 

o núcleo original da povoação (BRASIL, 2005). 

Num primeiro momento, a atividade mineradora começou a proporcionar 

uma alternativa de renda para pequenos agricultores da região. O tempo livre, 

não utilizado na agricultura de subsistência ou na pecuária, era investido no 

faiscamento de diamantes. Em pouco tempo, houve forte migração para a região, 

pessoas de várias regiões foram atraídas pela promessa de dinheiro fácil devido 

ao boato de abundância de diamantes. Muitos garimpeiros se agregaram à 
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população local, levando a um aumento significativo da população geral 

(SAMPAIO, 2009). A mão-de-obra nos garimpos era composta de escravos e 

trabalhadores livres. Este último na condição de diaristas, mineradores 

autônomos, trabalho familiar ou faiscador (PINA, 2000). As crises econômicas 

que começaram em 1930 com a intensa decaída da exploração de diamante, 

chegando praticamente ao fim da exploração, somadas às crises decorrentes do 

fim do comércio da sempre-viva, nas décadas de 1960 e 1970 culminaram 

novamente em êxodo urbano. A população começou a buscar meios de 

sobrevivência na capital do estado, no norte de Minas Gerais e em São Paulo 

(PEDREIRA, 2010). 

 O município de Mucugê teve o seu conjunto arquitetônico e paisagístico 

tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, com 

base no processo n.º 974 -T – 78, em 26 de setembro de 1980 (MAGALHÃES, 

2007). Pereira (2010) esclarece que, com o tombamento, a cidade de Mucugê 

começou a perder o aspecto de abandono e, uma esperança por novas 

possibilidades de recomeço surgiu para os moradores, a partir do renascimento 

urbanístico propiciado pelo órgão. Essa medida pode ser considerada como 

primeiro passo para viabilizar o surgimento do turismo no município. O 

tombamento do Centro Histórico de Mucugê promoveu o reconhecimento 

nacional do valor de seu patrimônio cultural, histórico e arquitetônico, contudo 

despertou na comunidade mucugeense um duplo sentimento contrastante: a 

insegurança por temer o cerceamento das suas atividades, pois grande parte da 

população ainda sobrevivia do uso direto dos recursos naturais existentes à sua 

volta, em áreas que passaram a fazer parte do PARNA e o orgulho por sua terra, 

o que estava amortecido na população. O acervo arquitetônico urbano de 

Mucugê é constituído por três centenas de casas térreas e uma dezena de 

sobrados, edificados, na maioria dos casos, em adobes ou pedras, em meados 

e final do século XIX. A maioria destas construções é de uso exclusivamente 

residencial (BRASIL, 2005). 

A partir do final da década de 1970 a Chapada Diamantina começou a 

receber um significativo fluxo de visitantes, motivando o aquecendo a economia 

regional (BATISTA, 2007). O município de Mucugê começa então a se 

reorganizar economicamente com o desenvolvimento do turismo, visto pela 
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gestão pública como mais uma alternativa para alavancar a economia local 

principalmente a partir da década de 1990, (PEREIRA, 2010).  Atualmente, o 

município ocupa a segunda colocação no ranking de atração de turistas na 

Chapada, perdendo apenas para o município de Lençóis (BATISTA, 2007). Os 

turistas são atraídos não somente pelas belezas naturais, mas também, pelas 

manifestações histórico-culturais, pesquisas científicas, religiosas e por outros 

eventos que acontecem constantemente (MAGALHÃES, 2007). 

No final da década de 1990, foi criado o Parque Municipal de Mucugê pela 

Prefeitura Municipal de Mucugê, no ano de 1999, com o objetivo de preservar 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e dotados de beleza 

cênica e importância histórica (PEREIRA, 2010b). O parque possui 540 hectares 

onde funciona o Projeto Sempre Viva que protege uma parcela importante do 

patrimônio histórico e das espécies de sempre-vivas que ocorrem no município 

(MAGALHÃES, 2007). Atualmente o município de Mucugê é conhecido 

nacionalmente por conter em seu território importantes áreas de conservação 

ambiental (Parque Nacional da Chapada Diamantina, Parque Municipal de 

Mucugê e RPPN Adília Paraguaçu Batista), por ter um intenso fluxo turístico e 

devido ao seu Polo Agrícola Mucugê – Ibicoara (BATISTA, 2007; BRASIL, 2007; 

PEREIRA, 2013). A RPPN Adília Paraguaçu Batista foi criada em 06 de agosto 

de 2002, com 70 hectares e está situada próxima à sede municipal de Mucugê. 

Localiza-se na margem direita do rio Paraguaçu, na fazenda Capão do Andrade. 

Não há muitas informações disponíveis sobre esta Unidade de Conservação 

(UC), mas a área é coberta por campos rupestres e por vegetação ciliar. 

Também faz limites com o PNCD.  

O Polo Agrícola de Mucugê e Ibicoara começou a ser instalado na década 

de 1990 (BRASIL, 2007). A área do agropolo tem uma posição privilegiada, 

regime hídrico constante com permanente disponibilidade de água, terra arável 

e mecanizável. Essas características juntamente com os investimentos do 

Governo do Estado com a construção da Barragem do Apertado, a instalação da 

agência do Banco do Brasil em Mucugê e construção da BA-142 atraiu 

proprietários rurais de diversas partes do país, que se mudaram para lá com 

suas famílias e lá se instalaram (BATISTA, 2007). Segundo o IBGE (2014) 

batata-inglesa, café, milho, feijão, tomate e melancia são as culturas que ocupam 
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maior área de cultivo em hectares. No município de Mucugê também há 

presença relevantes de outras atividades como agropecuária, extração vegetal, 

silvicultura caça e pesca. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Área de Estudo 

 

O nome do município assim como o nome de um dos rios que passam pelo 

município tem origem na língua Tupi. Mucugê é o nome indígena de um fruto 

semelhante à mangaba, de sabor adocicado, que pode ser consumido “in natura” 

ou sob outras formas e outrora era abundante nessa região. A árvore do Mucugê 

cresce entre rochas, próxima a leitos de rios, pode medir até 10 m de altura e 

produz um látex branco, que chegou a ser pesquisado para a produção da 

borracha durante a II Guerra Mundial. Em princípio a fruta deu nome ao rio e, 

depois da descoberta dos diamantes em 1844, ao “Arraial do Mucugê” 

(MAGALHÃES, 2007). 

O nome científico da árvore do Mucugê é Couma rígida, essa espécie 

pertence à família Apocynaceae (WATANABE et al., 2009). As figuras 01 e 02 

mostram, respectivamente, a árvore e do fruto da espécie Couma rígida. 
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Figura 01: Árvore da espécie Couma rígida          Figura 02: Fruto da espécie Couma rígida 

 

    Foto: Eliane Ramos                                          Foto: Eliane Ramos                                            

 

Conforme dados do IBGE (2014) e das Estatisticas dos Municipios 

Baianos (2014) publicadas pela SEI, o município de Mucugê possui as 

coordenadas geográficas -13º00’19’’ S e 41º22’15’’ O, uma área de 2.455,037 

km², 10.545 habitantes (censo demográfico 2010), altitude de 983 m, está 

inserido no domínio Caatinga e fica a cerca de 444 Km da capital Salvador.  

É composto pela sede e dois distritos (João Correia e Guiné) e faz 

fronteira com os municípios de Ibicoara, Abaíra, Piatã, Lençóis, Andaraí, Boninal 

e Palmeiras (MAGALHÃES, 2007). Localizando na porção central da Bahia e 

inserido na região denominada como Chapada Diamantina que era descrita até 

2002 como uma das 15 (quinze) Regiões Econômicas do Estado da Bahia, 

contudo, segundo a nova classificação para planejamento de políticas públicas, 

a Chapada Diamantina é designada como um dos 27 Territórios de Identidade 

da Bahia. 

Incrustada entre montanhas da Serra do Sincorá (Figura 3), o município 

possui uma temperatura média em torno de 18º a 19º e um clima serrano 

(MAGALHÃES, 2007). Mas a temperatura pode chegar próximo a 0º C, entre os 
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meses de junho e agosto, e, nos meses de novembro a janeiro, superar os 30º 

C (NOLASCO, 2002). 

 

Figura 03: Mapa de localização geográfica do município de Mucugê - BA. 

 

     Autores Eliane Ramos Espirito Santo e Rodrigo Vasconcelos.  

 

Em Mucugê, estão presentes três rios que correm em direção sul-norte e 

diversos córregos, nascentes e riachos que mostram que o município possui 

reservas hídricas importantes para a Bahia. Ao relatar sobre esses rios, Viana 

(2007) lembra que as áreas de preservação do Parque Municipal de Mucugê e 

do Parque Nacional da Chapada Diamantina foram criadas estrategicamente 

para assegurar o abastecimento hídrico da Bahia, por conservarem trechos dos 

rios Piabinha, Cumbuca e Mucugê, os quais alimentam o rio Paraguaçu que 

abastece a maior parte da população baiana. 
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3.2 A trajetória percorrida  

 

Neves (2002) afirma que há inúmeros recursos metodológicos para se 

pensar o passado e as suas implicações no presente, entretanto o recorte 

geográfico pode interferir nos resultados por não estar de acordo com os 

acontecimentos históricos e sociais. Esta pesquisa recorreu a investigação de 

documentos, acervos de museus, entrevistas, visita a campo, a produção de 

etnomapas para retratar as principais relações entre os garimpeiros e o ambiente 

tendo como foco o município de Mucugê.   

Na primeira fase (planejamento) o projeto de pesquisa foi refinado e 

conjuntamente foi realizada uma vasta revisão de literatura onde procurei 

investigar historicamente os principais acontecimentos ligados à atividade do 

garimpo de diamantes no Brasil, na região da Chapada Diamantina e no 

município de Mucugê, através de dados bibliográficos como livros, artigos e 

teses para compor a fundamentação teórica dessa pesquisa. 

Na segunda fase foram colhidos dados através de pesquisa documental, 

entrevistas semiestruturadas, geotecnologias, registros audiovisuais. Para isso 

foram realizadas três viagens de campo até Mucugê, no período de novembro 

de 2014 com duração de 3 dias, maio de 2015 com duração de 3 dias e setembro 

de 2015 com duração de 4 dias. 

Durante cada viagem foi realizada a observação direta do ambiente 

buscando identificar os vestígios e impactos deixados pela atividade do garimpo 

de diamantes no município. Para isso foram percorridas a pé o trecho da BA 242 

na parte que liga a cidade de Mucugê até onde a sede do Projeto Sempre Viva, 

a trilha dos polinizadores, a trilha que dá acesso ao Museu Vivo do Garimpo e 

parte da Estrada Real, a trilha que dá acesso às ruínas de casas de garimpeiros 

presentes no município, a trilha que dá acesso a ao rio Piabinha e Cachoeira do 

Tiburtino e toda parte tombada pelo IPHAN no município. Todas as trilhas foram 

percorridas com o auxílio de um guia turístico especializado, neto de garimpeiro, 

que além de conduzir-me pelas trilhas relatou diversas informações a respeito 

da história, da cultura e de plantas usadas por garimpeiros. Nos pontos 

relevantes para essa pesquisa, fotos foram tiradas com câmera digital com 

resolução de 16.2 megapixels e informações importantes foram anotadas no 
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diário de campo ou registradas em forma de vídeo e as coordenadas geográficas 

foram marcadas com GPS (Sistema de Posicionamento Global).  

Durante as viagens também foi realizada uma pesquisa documental que, 

segundo Lakatos & Marconi (2006) consiste em uma técnica de levantamentos 

de dados a partir de uma documentação indireta. O documento é toda base de 

conhecimento fixado materialmente e suscetível a ser utilizado para consulta, 

estudo ou prova, pode ser contemporâneo ou retrospectivo, considerado 

cientificamente autêntico, ou seja, não fraudado. Por isso pode ser obtido através 

de diversas fontes (PÁDUA, 2005; GIL, 2008), e assumir diversas formas, 

podendo ser previamente classificados como públicos, religiosos e particulares 

(SAMARA & TUPY, 2010). 

A pesquisa documental foi realizada no Projeto Sempre-Viva, no Museu 

Vivo do Garimpo (também chamado de Casa do Diamante), no Museu e Arquivo 

Público Municipal de Mucugê. Nesses locais, o seu acervo foi consultado, 

analisando-se apenas os materiais ligados ao garimpo de diamantes realizado 

no município. Nenhum documento físico ou peça do acervo foi retirado desses 

locais, todas as observações que necessitavam ser feitas foram registradas no 

diário de campo durante as visitas a esses locais, os que necessitavam de uma 

posterior análise foram fotografados. Entretanto no Museu e Arquivo Público 

Municipal de Mucugê o procedimento foi um pouco diferente, pois é proibido tirar 

fotos para não danificar os objetos do acervo por serem antigos, então os 

arquivos digitalizados de imagens e de um processo jurídico foram cedidos e 

copiados, mas também realizaram-se anotações no diário de campo. 

No Museu e Arquivo Público Municipal de Mucugê foram analisados livros 

antigos de autores da própria localidade e de municípios próximos relacionados 

com o garimpo de diamantes realizado na região de Mucugê; bem como algumas 

carteiras de antigos garimpeiros que serviam para identificar o indivíduo que 

trabalhava nos garimpo, comprovar a sua forma de trabalho e para cobrança de 

impostos; fotos de alguns garimpeiros bastante conhecidos no município e de 

objetos de trabalho e ainda um processo jurídico envolvendo um garimpeiro 

ameaçado de morte. Na visita ao Museu Vivo do Garimpo e a sede do Projeto 

Sempre Viva presentes em Mucugê foram analisadas as exposições ligadas ao 

garimpo abertas à visitação. 
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Para conhecer melhor o sujeito que praticava o garimpo recorreu-se à 

investigação de suas memórias, conhecimentos, vivências e história através de 

entrevista arquivada no NUPAS (Núcleo de Pesquisa em Ambiente, Sociedade 

e Sustentabilidade, da UEFS) com um antigo garimpeiro já falecido de Mucugê 

e da realização de novas entrevistas. No NUPAS-UEFS foi analisada uma 

entrevista arquivada nesse laboratório de um garimpeiro referência em Mucugê, 

já falecido, buscando compreender um pouco mais sobre a rotina do garimpo, o 

modo de trabalho, as dificuldades dessa atividade e as lembranças dos antigos 

garimpeiros da região e os conhecimentos adquiridos sobre o ambiente. A partir 

dos dados obtidos nessa fonte, foi formulado um roteiro de entrevista 

semiestruturada, a fim de conhecer as relações dos antigos garimpeiros com o 

ambiente local, assim como de complementar e verificar as informações obtidas 

com as entrevistas arquivadas. 

A entrevista semiestruturada foi escolhida devido ao seu caráter flexível, 

possibilitando a reestruturação das perguntas, adaptação e complementação 

das mesmas durante a própria entrevista para obter um maior detalhamento e 

aprofundamento das informações dadas pelo entrevistado para que se possa 

alcançar os objetivos propostos na pesquisa. Como afirma Quaresma (2005), a 

entrevista semiestruturada permite que o informante tenha a possibilidade de 

discorrer sobre o tema proposto de uma forma mais ampla. O pesquisador segue 

um conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em um contexto 

muito semelhante ao de uma conversa informal complementando com perguntas 

adicionais, durante a entrevista, para elucidar questões que não ficaram claras. 

  Além disso, a entrevista semiestruturada permite abordar assuntos que 

não foram presumidos no roteiro inicial, mas que surgem durante a entrevista e 

se mostram importantes para compreender algum ponto pesquisado. Os 

entrevistados foram escolhidos de acordo com a sua ligação e atividade no 

garimpo da região, buscando-se entrevistar principalmente os antigos 

garimpeiros mais experientes encontrados no município, mas também a 

disponibilidade e permissão dos participantes influenciaram nessa escolha.  

Assim, na primeira viagem a Mucugê, buscou-se identificar os antigos 

garimpeiros de diamantes do município que ainda estavam vivos perguntando 

aleatoriamente a alguns moradores do município o nome dos antigos 
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garimpeiros que ainda estavam vivos e o lugar onde moravam até o momento 

em que os nomes citados começaram a se repetir e novos nomes não mais 

mencionados, posteriormente, durante as entrevistas, também foi questionado 

aos entrevistados o nome dos antigos garimpeiros que ainda estavam vivos para 

ter mais confiabilidade e segurança nos dados previamente obtidos.   

Por essa pesquisa ter lidado em alguns momentos diretamente com seres 

vivos foi observada e obedecida as determinações éticas vigentes no Brasil 

presentes na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Sendo assim, 

atendendo as normas éticas e científicas brasileiras, o projeto de pesquisa foi 

cadastrado no site da Plataforma Brasil, os documentos necessários foram 

anexados e, posteriormente, analisados pelo Conselho de Ética da UEFS.  

Todas as entrevistas foram realizadas após cada participante estar ciente 

dos objetivos dessa pesquisa, para isso foi lido o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE), apresentado de forma clara e linguagem simples detalhes 

da pesquisa e esclarecidos todos os questionamentos dos participantes. Logo, 

em seguida cada participante manifestou seu consentimento em participar dessa 

pesquisa de forma oral. As entrevistas foram então gravadas em câmera digital 

e posteriormente transcritas e arquivadas no NUPAS (UEFS).  Além disso, todos 

os participantes entrevistados nessa pesquisa tiveram seus dados e informações 

pessoais mantidas em sigilo para salvaguardar sua imagem e privacidade. Por 

isso os entrevistados estão identificados através das letras do alfabeto, idade, 

estado civil, sexo e atividade profissional exercida ligada ao garimpo de 

diamantes. 

O roteiro norteador das entrevistas foi pensado de forma a deixar os 

entrevistados confortáveis para relatar oralmente suas memórias a respeito do 

trabalho, do cotidiano e do conhecimento adquirido no garimpo e no ambiente 

local. Todas as entrevistas aconteceram no ambiente acolhedor das residências 

dos entrevistados ou lugares que eles conheciam bem e se sentiam à vontade, 

além disso tentou-se ao máximo conduzir a entrevista de forma a transparecer 

ser uma boa conversa, ao invés de ser um simples jogo de perguntas e 

respostas.  Dessa forma cada entrevistado se sentiu livre e confortável a contar 

a sua história oral permitindo me obter as visões e impressões registradas em 

suas memórias com a finalidade de analisar fatos passados que marcam até hoje 
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o ambiente local através do olhar de quem testemunhou e participou da 

construção dessa história. 

O roteiro norteador das entrevistas encontra-se na parte final desta 

dissertação, em anexo, assim como o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) aprovado conselho de Ética da UEFS. 

Os documentos e as entrevistas foram analisados utilizando as técnicas 

de análise de conteúdo conjuntamente com a sua interpretação. Esse método 

de análise de dados permite a descrição sistemática, objetiva e quantitativa do 

conteúdo da comunicação (LAKATOS & MARCONI, 2006). 

Assim, buscou-se identificar nos discursos dos entrevistados todo 

conteúdo que explicava o modo de vida e de trabalho nos garimpos, os saberes 

aprendidos com o garimpo, assim como as relações e usos de plantas e animais 

presentes nesse ambiente. 

Devido a flora do município de Mucugê ser muito estudada, possuindo 

diversos levantamentos florísticos e faunísticos realizados por pesquisadores da 

UEFS e de outras universidades do estado da Bahia, que se encontram 

publicados em periódicos científicos e disponíveis para acesso. Desse modo, as 

plantas e animais citados durante as entrevistas e também encontradas durante 

as caminhadas em campo foram identificadas, a partir da análise in situ, 

pesquisa bibliográfica e, as encontradas no campo, foram fotografadas, servindo 

também de base para a identificação aproximada das espécies. Coletas de 

espécimes posteriores são necessárias para confirmação dessa identificação 

por especialistas, após submissão e autorização de coleta ao ICMBIO, que não 

pode ser realizada durante a pesquisa.  

O etnomapeamento, outra técnica de pesquisa utilizada, pois como afirma 

SZTUTMAN (2006) o mapeamento participativo realizado com imagens de 

satélite é uma ferramenta que permite o planejamento e integração de diferentes 

iniciativas aparentemente desconexas, trazendo novos olhares sobre temas 

aparentemente corriqueiros, demonstrando o conhecimento acumulado e um 

poderoso instrumento de comunicação. O etnomapeamento ajuda a retratar a 

forma como as comunidades manejam seus recursos, percebem seu território, 

suas relações histórico-culturais, assim como conciliar a sua gestão com as 

necessidades locais (ATAIDE & MARTINS, 2005). 
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Para a confecção do etnomapa foi construído um roteiro norteador com 

perguntas que auxiliaram na sua produção. O etnomapa foi construído com dois 

dos entrevistados dessa pesquisa que se dispuseram a desenhar e nomear as 

áreas de garimpo presentes no município de Mucugê. Ele se configurou como 

uma técnica de síntese e integração de dados nessa pesquisa, sendo 

confeccionado após a realização das entrevistas. Como base para a produção 

do etnomapa foi utilizada uma imagem do Google Earth do município de Mucugê 

de 2015, onde foi sobreposto um papel manteiga em que se desenhou o 

etnomapa. A imagem do google Earth foi tirada por esse satélite no dia 06 de 

julho de 2014, possui coordenadas 13°00’44.61”S 41°22’27.93”O e altitude do 

ponto de visão de 5,76 km.  Essa imagem foi escolhida, em detrimento de outras 

devido a facilidade na acessibilidade e, principalmente, por sua composição de 

imagens, de detalhes e de informações serem bem recebidos pelos 

entrevistados por tornar mais rápido a visualização e compreensão do município. 

O etnomapa foi produzido pelos próprios antigos garimpeiros segundo as suas 

vivencias e os seus conhecimentos. Os símbolos usados nesse etnomapa 

também foram sugeridos pelos próprios entrevistados. Posteriormente o 

etnomapa foi fotografado e seus símbolos, significados, tamanho das 

demarcações propostas, conteúdo e o processo de sua confecção foram 

analisados.   

  Por outro lado, para a confecção do mapa da área de estudo contou-se 

com o apoio das geotecnologias. Utilizando o software ArcGis 9.3, na sua 

interface denominada ArcMap foi adicionada a base de dados a carta topográfica 

com escala 1: 100.000 de Mucugê presente no site do IBGE e uma imagem 

multiespectral do sensor Thematic Mapper (TM) do satélite Landsat-7 para gerar 

o mapa. A projeção utilizada foi a UTM e o datum WGS 1984. A figura 04 indica, 

de forma sintética, as fases dessa pesquisa permitindo uma visualização geral 

das etapas metodológicas dessa dissertação. 
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Figura 04: Fluxograma das etapas da pesquisa. 

 

Autora: Eliane Ramos 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O garimpo construiu, modificou e deixou marcas profundas no ambiente 

e na sociedade, contribuindo para a produção de diversas referências culturais 

presentes até hoje no município de Mucugê, tais como formas de expressão 

(cancioneiro, cordel), modos de fazer (preparo de alimentos como o godô), 

lugares (áreas de garimpo, feira), saberes tradicionais ambientais (plantas 

medicinais etc.). Sendo assim, em toda a parte de Mucugê existem vestígios e 

marcas do trabalho do garimpeiro, conformando uma paisagem cultural, que esta 

pesquisa se propôs a investigar e a descrever.  Primeiramente observa-se que 

o legado do garimpo em Mucugê não remete apenas aos danos ambientais que 

ele causou. E ligar o garimpo nessa região da Bahia apenas à problemática 

ambiental é diminuir a relevância do garimpo realizado nesse município para a 
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construção sociocultural e econômica regional, para a dinamização das relações 

econômicas ao longo dos séculos XIX e XX, bem como para o surgimento de 

diversos municípios da Chapada Diamantina. 

Devido à descoberta de diamantes, Mucugê, embora por um período 

curto, uma grande importância para a economia do Brasil do século XIX. Todavia 

esses aspectos da história regional ainda carecem de maior estudo e divulgação, 

pois muito se sabe a respeito das elites econômicas e culturais da época, porém 

essas elites representam a minoria da diversidade da população. Neves (1998) 

aponta que certamente, a multiplicação de histórias de comunidades – que 

estudem a inserção do homem no ambiente físico, as suas articulações sociais, 

estruturas produtivas, circuitos comerciais, assim como manifestações culturais 

– possibilita analises mais abrangentes e aprofundadas do conjunto 

multifacetário da história nacional. É necessária a realização de estudos locais e 

regionais para se identificar as variáveis mais relevantes para a compreensão do 

processo de formação e desenvolvimento do Estado Nacional enquanto “sistema 

global de relações”, com a ressalva de que a história do Brasil não deva ser um 

somatório de histórias regionais. 

A identificação e a preservação das memórias e dos bens culturais de 

segmentos sociais marginalizados e excluídos desse município são de suma 

importância para o registro dos saberes tradicionais locais, entretanto muito 

desses saberes tendem a desaparecer à medida que seus detentores falecem, 

sem conseguir transmitir seus conhecimentos por completo ou documentá-lo e 

isso também vem acontecendo com a memória dos garimpeiros de Mucugê. Ao 

optar por entrevistar os antigos garimpeiros da região procurou-se além de 

investigar o seu trabalho, valorizar os seus conhecimentos do ambiente local. 

  

 

4.1 Quem era o Garimpeiro de Mucugê? 

  

É importante relembrar que depois dos desbravadores portugueses de 

terras que descobriram a presença de diamantes no Brasil, o garimpo de 

diamante se tornou em um trabalho realizado pelos escravos como afirma 

Machado Filho (1985); Depois da abolição dos escravos, essa atividade se 
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constituiu como uma tarefa de homens livres que passaram a trabalhar em um 

sistema de divisão dos lucros obtidos denominado meia-praça, onde o 

garimpeiro recebia no máximo 50% do dinheiro obtido com a venda dos 

diamantes extraídos e mantimentos básicos. Mais tarde, passou a ser um 

trabalho realizado por conta própria, de forma até mesmo solitária onde o 

garimpeiro ficava com todo o produto do seu trabalho.  Em Mucugê, o 

entrevistado F afirmou que o trabalho do garimpo realizado pelos escravos “... 

quase não teve aqui na região”. Entretanto, a descoberta de diamantes nesse 

município data do ano de 1844, mesmo sendo esse dado pouco confiável, é 

provável que pelo menos durante quatro décadas houve a presença de escravos 

nos trabalhos do garimpo da Chapada Diamantina, todavia essa memória na 

sociedade e nos mais diversos arquivos da região são raros. Pina (2000) 

verificou que os escravos em Mucugê, na época denominada de Santa Isabel do 

Paraguassú, tinham múltiplas ocupações como serviçais domésticos, vaqueiros, 

lavouras, armeiros, pedreiros, ferreiros e também como garimpeiros. Outros 

autores identificam a presença de negros na Chapada Diamantina, entretanto 

suas rotinas de trabalho no garimpo são raramente mencionadas, a maior parte 

dos trabalhos abordam as manifestações religiosas e culturais dos negros e as 

relações de poder relacionado ao sistema de coronelismo (SAMPAIO, 2009; 

PINA, 2000). A presença do negro, cativo ou liberto, no garimpo de Mucugê deve 

ser explorada a partir de uma análise mais ampla da região da Chapada 

Diamantina, tendo em vista os poucos registros referentes à Mucugê 

propriamente. 

De acordo com Silva (1946), o garimpeiro era considerado pelas 

autoridades como um sujeito nômade que nunca se fixava, deslocando-se 

sempre em direção aos lugares onde eram maiores as possibilidades de ganho 

fácil. E por sua natureza nômade os garimpeiros eram depreciados socialmente 

(SILVA, 2012). Entretanto, contrariando essa característica, cidades como 

Mucugê, e outros municípios da Chapada Diamantina, foram fundadas a partir 

fixação de garimpeiros em determinadas áreas de garimpo.  

 Em Mucugê, apesar de terem passados por algumas épocas difíceis que 

geraram grande desemprego, falta de dinheiro e migração de muitos moradores, 

vários garimpeiros permaneceram no município formando uma comunidade 
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expressiva. O entrevistado E revelou que no momento mais crítico de migração 

em Mucugê entre 1955 e 1965, o município chegou a ter aproximadamente 

quinhentos moradores, dando um aspecto de abandono ao local, segundo ele  

Tinha mais casa do que habitante, ..., as casas que não tinham 

moradores ficavam fechadas, algumas caiam e a prefeitura fazia 

um muro na frente, ..., os tropeiros paravam aqui pra fazer a feira 

e daí ia pra Andaraí e nessas coisas eles vinham nessas casas 

velhas tirar madeira pra fazer lenha, ..., tirava do assoalho das 

casas pra fazer lenha. (Entrevistado E).   

Assim, uma grande parte dos poucos moradores que ficaram passaram 

por dificuldades financeiras, necessitando da ajuda dos familiares que migraram 

em busca de emprego para cidades maiores como São Paulo. Os garimpeiros 

que persistiram criaram raízes, assim o município atualmente é formado em 

grande parte por descendentes ou parentes de garimpeiros, além de alguns 

antigos garimpeiros que ainda estão vivos. De acordo com o levantamento feito 

durante essa pesquisa há pelo menos 20 antigos garimpeiros ainda vivos e que 

residem em Mucugê. Todos são do sexo masculino, com idade superior a 60 

anos. Devido à proibição da atividade de garimpagem e a conjuntura 

socioeconômica nacional, os filhos e netos de garimpeiros procuraram outras 

profissões, fato que aos poucos faz decair a cultura garimpeira do município, 

além das proibições ambientais importas pela criação do PARNA da Chapada 

Diamantina. Como as atividades econômicas do município são principalmente o 

turismo e a agricultura, muitos familiares e descendentes de garimpeiro 

trabalham atualmente como empregados de fazendas da região, como guias 

turísticos e como servidores municipais da prefeitura.  

Apesar de vários garimpeiros terem ganhado muito dinheiro com o 

diamante no município, de acordo com relatos dos entrevistados, eles não 

enriqueceram ou adquiriram poder político, isso está frequentemente associado 

ao pensamento “vou achar mais” que provocava nos garimpeiros a 

despreocupação com o futuro, a não acumulação de reservas de dinheiro por 

muito tempo, a gastança descontrolada de dinheiro. Além disso eles não 

procuravam adquirir bens duradouros como terras ou fazer investimentos em 

outras atividades. O entrevistado C conta que “ninguém queria comprar essas 

terras, essas terras onde tem hoje essas fazendas antigamente não tinha 
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nenhum valor”. Em outro momento da entrevista ele também relembrou “ah, 

naquele tempo... eu já tive dinheiro para comprar vários carros, lembra... tinha 

era pacote de dinheiro”. O garimpeiro pensava, diante da fartura de diamantes, 

que ao terminar o dinheiro que havia conseguido com a venda desses, só era 

voltar a garimpar que conseguiria mais pedras e teria dinheiro novamente, 

podendo viver assim num ciclo de altos e baixos por toda vida onde a volta ao 

garimpo era determinada desmonetarização ou quando a quantidade tida em 

mãos não era suficiente para suprir os seus anseios. Em momentos de 

dificuldades financeiras ou da demanda por recursos econômicos para atender 

uma necessidade inesperada, o garimpeiro também corria para o garimpo. Então 

a atividade do garimpo era visto como uma fonte de sobrevivência e uma 

estratégia econômica para solvência de dívidas ou aquisição de bens. 

Silva (2012) relata que garimpeiros eram homens constantemente 

descritos como mais audaciosos e perigosos que os demais. Repletos de força 

e ousadia, que eram sempre destacadas como traços distintivos de virilidade, 

sendo por isso visto como brigões, de difícil convivência, portanto eram temidos 

por muitos. Encontrou-se no Museu e Arquivo Público Municipal de Mucugê um 

processo arquivado referente a um ameaça de morte, datado do ano de 1862, 

onde um garimpeiro ao sofrer ameaça de outro cidadão procurou a justiça para 

se queixar e demadar resolução do caso. Este foi resolvido com o pagamento de 

uma fiança para liberação do acusado. Não tendo assim um desfecho tão grave 

ou prolongamento nos tribunais. A figura mostra a primeira folha do processo 

arquivado no Museu e Arquivo Público Municipal de Mucugê. 
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Figura 05: Página do Processo de ameaça de crime contra um garimpeiro  

 

      Foto: Eliane Ramos 

 

Entretanto esse é um registro raro de um caso envolvendo garimpeiros no 

qual se buscou o sistema judiciário da época para resolver esse tipo de conflito, 

o que faz desse documento uma referência importante para esse estudo. 

Guanaes (2001) corrobora com essa consideração ao descrever também em seu 
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trabalho que a grande maioria dos casos de conflitos entre garimpeiros era 

resolvida de forma pessoal e direta, na base da conversa ou da violência física, 

em alguns casos. Questionando os entrevistados a respeito das causas das 

brigas entre os garimpeiros obtiveram-se três motivações: dinheiro, mulher e o 

garimpo, sendo esse dividido entre as relações pessoais entre os trabalhadores 

ou pela disputa de áreas de garimpo. Entre os conflitos citados também por 

Guanaes (2001) estão os enfrentamentos por invasões de áreas de garimpo. 

Essas terras não eram propriedades legitimadas por escrituras, mas eram 

apropriadas informalmente, geralmente marcadas pela presença de uma toca ou 

um rancho do garimpeiro, contudo sem cercas ou muros. O garimpeiro se 

instalava numa toca ou levantava uma pequena casa denominada rancho, 

começava a utilizar o terreno no entorno para garimpar e aos poucos nas 

conversas de boca-a-boca se passava a informação de que aquele lugar era de 

alguém. Por outro lado, o entrevistado C informou que “tinha era muita briga por 

causa de mulher” relembrando que havia  conflitos motivados por disputas ou 

até mesmo por se insinuar a uma mulher comprometida, o que revela muito 

provavelmente a desigualdade demográfica de gêneros em regiões de garimpo, 

onde sempre havia mais homens do que muheres. Esses enfrentamentos físicos 

ocorriam não apenas nas áreas de garimpo, eles se estendiam por qualquer 

lugar. 

As mulheres viviam na área urbana, cuidando do lar, do marido e dos 

filhos enquanto os homens partiam para o trabalho nos garimpos situados no 

município e em regiões próximas, contudo, devido a dificuldade de deslocamento 

entre as áreas de garimpo e a área urbana, a maioria dos homens ao ir para o 

garimpo passavam dias ou semanas sem voltar para casa. O tempo que eles 

permaneciam nos garimpos geralmente era influenciado pela quantidade de 

diamantes encontrados, sendo que a dificuldade em encontrar essas pedras 

fazia o garimpeiro permanecer mais no garimpo na esperança de obter êxito pelo 

esforço empregado e achados em grande quantidade rapidamente abreviavam 

a estada no garimpo. 

Havia em Mucugê homens e mulheres garimpando, mas todas as 

mulheres que garimparam já haviam falecido quando se iniciou essa pesquisa. 

Ao se abordar a respeito do trabalho feminino nos garimpos, o entrevistado A 
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apontou que o objetivo das mulheres no garimpo era primeiramente o 

entretenimento, já o entrevistado C mencionou que “elas não faziam o trabalho 

mais pesado não...lavar, carrega o cascalho, isso quem fazia era o homem, elas 

não aguenta não”. Carregar grandes quantias de cascalho nas costas, sem a 

ajuda de animais e manusear na bateia ou na peneira no rio era a parte do 

trabalho que denotava mais força e provocava muito desgaste físico por isso, na 

maioria das vezes, as mulheres eram encarregadas de catar os diamantes 

depois do cascalho ter sido lavado. Porém o entrevistado G relatou “..., eu 

conheci uma o nome dela era Maria Batata, trabalhava que nem homem” 

mostrando que a maneira de trabalhar e os objetivos de cada mulher no garimpo 

era singular. Mulheres garimpeiras se configuravam como algumas exceções 

nessa atividade predominantemente masculina, a maioria das mulheres ficavam 

em casa por períodos que variavam entre duas semanas e um mês, 

principalmente as que tinham filhos.  

Quanto as suas vestimentas, Sales (1955) relata que ela composta de 

calção ou ceroula, camisa e carapuça, contudo a maioria deles trabalhava sem 

camisa e com calças cortadas ou arregaçadas logo acima dos joelhos e o chapéu 

de palha sempre estava presente. Os garimpeiros possuiam, geralmente, baixa 

ou nenhuma escolaridade. Além disso, as regiões produtoras de minerais gemas 

são marcadas por pobreza e violências nas comunidades (PINHO-TAVARES, 

2013). Entretanto, sonho, intuição e esperança são questões intrínsecas ao 

garimpeiro que sabe que sua vida pode mudar de repente ao se encontrar um 

diamante relata GONÇALVES (2011). 

Questionado a respeito da visão negativa que muitas pessoas tem a 

respeito do garimpeiro que tem sido denominado popularmente como 

preconceito o entrevistado A relatou que “ o garimpeiro era descriminado, o 

garimpeiro era descriminado na sociedade e tal, mas eu não sinto isso não, eu 

sinto orgulho”. Machado Filho (1985) relata que os garimpeiros, muitas vezes, 

eram vistos como bandidos, entretanto não se deveria ter essa visão equivocada, 

pois os erros de cada indivíduo não podem recair sobre toda uma categoria da 

sociedade. 
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4.2 As Marcas deixadas pelos Garimpeiros em Mucugê  

 

A marca mais contudente deixada pela atividade do garimpo em Mucugê 

está presente na modificação da paisagem que, ao longo do tempo foi sendo 

reconstruída pela mão humana. Diegues (2000) afirma que a paisagem é 

realmente um mosaico de hábitats sujeito a intervenção humana branda ou 

intensa. Neves (2002) revela que os primeiros estudos relacionados à paisagem 

realizados na Chapada Diamantina e em Mucugê limitavam-se a narrar e exaltar 

as belezas paisagísticas naturais e físicas. Todavia essa paisagem natural vinha 

sendo redesenhada pela relação do homem com o ambiente desde a presença 

dos primeiros habitantes, mas foi a atividade garimpeira que modificou aquele 

espaço de forma intensa e em um curto período de tempo, tornando sem dúvida 

essa atividade um marco altamente relevante de transformação da paisagem. 

Com isso, a paisagem natural do município deu lugar a uma paisagem cultural 

moldada pelos anseios, práticas e necessidades humanas, onde o viés 

econômico foi o propulsor das principais modificações. Construída por diversas 

gerações, essa paisagem cultural encontra-se povoada de significados e 

codificada por saberes tradicionais que foram desenvolvidos pela comunidade 

de garimpeiros que permitiram sua reprodução sociocultural e adaptação ao 

ambiente da Chapada. Ao longo desse processo marcas foram deixadas, que 

permitem a sua análise histórica, econômica e sociocultural.   

Buscando identificar essas mudanças e os saberes associados, 

primeiramente, verificou-se, através das visitas a campo e das falas dos 

entrevistados, que o garimpo no município de Mucugê não se restringiu a pontos 

isolados, distantes ou a uma mina como em outros tipos de garimpo, 

consequentemente a maior parte de município foi intensamente vasculhado em 

busca de diamantes, incluindo a atual área urbana. Sendo assim, atualmente a 

presença de vegetação nativa em muitos pontos de Mucugê, não serve como 

parâmetro para indicar a ausência de garimpo numa determinada área, contudo 

ela pode mostrar o nível de recuperação da área garimpada e o tempo de 

ausência da prática do garimpo num determinado local.  

Os primeiros indícios no solo das áreas de garimpo foram a grande 

quantidade de pequenas pedras aglomeradas, cascalho e areia branca fina 
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dispostos em vários pontos, muitas vezes, formando pequenos montes em meio 

a vegetação. Nolasco (2002) designa essa paisagem pós-garimpo “como sendo 

uma composição de manchas arenosas ou montoeiras e afloramentos de rocha”. 

Esse rastro ajudou a compreender a dimensão das áreas de solo garimpado e 

sua lógica. As pedras maiores são resultado do início do processo de garimpo 

de diamantes que conste na desagregação da rocha sedimentar, já a areia mais 

fina é obtida na parte do final do processo depois da lavagem do cascalho e da 

catação dos diamantes. Apesar de serem encontrados próximos, é perceptível 

que eles sempre estão bem separados.  Assim os primeiros locais de garimpo 

foram as áreas mais planas, mais fáceis de serem acessadas e próximas aos 

rios que cortam a região. As figuras 06 e 07 mostram, respectivamente, algumas 

dessas evidências como o solo arenoso, esbranquiçado, presença de cascalho, 

altura e declividade destoante do solo encontrado no entorno e pedras pequenas 

acumuladas tendo, muitas delas, a aparência arredondada. 

 

Figura 06: Solo revolvido              Figura 07: Monte de pedras 

 

 Foto: Eliane Ramos                                              Foto: Eliane Ramos 

 

A maior parte das serras possui um aspecto talhado ou fraturado 

horizontalmente dando a falsa aparência de ter sido produto de fenômenos 

naturais, todavia estas marcas ou fraturas foram produzidas também com a 

ajuda da intervenção dos garimpeiros durante o período de exploração de 

diamantes ocorrido na região. A vegetação que as recobriam foram retiradas, 

deixando as rochas à mostra. Essa atitude impactou de forma negativa a 

vegetação, mas também deu singularidade aos morros e serras que foram 
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esculpidas por milhares de garimpeiro a busca de diamantes. Cada serra ganhou 

um formato único, tornando-se um marco histórico da ação garimpeira na 

paisagem. Portanto, a paisagem atual de Mucugê, é resultado de uma forte ação 

antrópica que remodelou a maior parte do ambiente. Essa etapa de subida da 

serra se configura como o segundo momento ou espaço ocupado pelo garimpo 

no município e ocorreu um pouco após o início do vasculhamento das áreas mais 

planas.  A figura 08 mostra as marcas produzidas pelos garimpeiros em uma das 

serras de Mucugê. 

 

Figura 08: Serra esculpida pela ação dos garimpeiros de diamantes as 

margens da BA-142, no município de Mucugê. 

 
 Foto: Eliane Ramos 

 

Além de subir a serra o garimpeiro também as adentrou formando as 

grunas que consistem em cavernas construídas ou ampliadas pela ação humana 

e também perfurou o subsolo formando tuneis em busca dos diamantes que 

estavam abaixo da superfície. Nolasco (2002) classifica essas formações como 

tipos de garimpo subterrâneo.  O entrevistado F relatou a respeito dos túneis que 
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“...tem uns que tem uns duzentos metros”, referindo-se a extensão dos mesmos. 

Esses túneis podem ter apenas uma ou diversas entradas conforme informou o 

entrevistado B e o mapeamento desses túneis ainda não foi realizado, nem todos 

possuem fácil acesso ou são bem visíveis, o que dificulta esse processo de 

espacialização, o que corrobora para um precário dimensionamento efetivo do 

que foi a atividade de garimpo no município. Isso também demonstra a falta e a 

dificuldade em obter dados quantificados a respeito do garimpo em Mucugê, não 

foi encontrado nem estimativas da quantidade de diamantes retiradas da região, 

dos tipos e tamanhos de diamantes que eram mais encontrados ou outras 

informações semelhantes. 

Ao visitar um desses túneis, que está presente próximo ao Museu Vivo do 

Garimpo e não é aberto à visitação, foram observadas algumas características 

marcantes do mesmo. Apesar de começar tendo o diâmetro de pouco mais de 

um metro e de ser escavado no solo, ao descer aproximadamente dois metros 

ele já se afunilava tornando-se mais estreito com aproximadamente 60 

centímetros de diâmetro, sendo mais difícil de ser acessado, por isso não foi 

adentrado mais profundamente, contudo pelo relato do entrevistado pôde-se 

perceber que o mesmo era desprovido de sistemas mecanizados para o envio 

de oxigênio e de luz elétrica. Apenas uma pessoa conseguiria descer por vez e 

não foi possível saber quando ele pode ter sido aberto ou sua extensão. Nolasco 

(2002) relata que esses túneis, minas e grunas foram abertas em muitos casos 

com a utilização de pólvora. Na imagem abaixo (Figura 09) pode-se ver a entrada 

estreita desse túnel presente no subsolo. 
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Figura 09: Abertura de túnel no subsolo em área de garimpo em Mucugê 

 

              Foto: Eliane Ramos         

 

Os entrevistados relataram os principais tipos de perigos ao garimpar 

nesses locais que são a falta de luz, a possibilidade de se perder, 

desmoronamento de rochas e cascalho e acidentes, situações que poderiam 

inclusive levar a morte do garimpeiro. Por isso os entrevistados A e B relataram 

que não era recomendado trabalhar sozinho e que apesar dessa prática ter 

existido, era muito perigosa. 

Nessas serras, entre uma fratura e outra, também encontraram-se 

pequenos buracos denominados de tocas que eram a morada dos garimpeiros. 

São centenas de tocas de garimpeiros espalhadas pelo município e ainda não 

foi contabilizado o seu número total.  

A toca dos garimpeiros é uma moradia simples, constituída de uma 

espécie de cavidade ou recuo entre as rochas na lateral de um morro, serra ou 

local elevado íngreme. O nome toca remete aos buracos que outros animais 

como os tatus fazem para morar. Percebeu-se que essas tocas devem ter sido 

formadas após o local ter sido garimpado a busca de diamante. 
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Figura 10: Uma toca de garimpeiro (a) no município de Mucugê. 

 

 Foto: Eliane Ramos 

 

A toca tem como teto e paredes laterais a própria rocha e na frente, para 

proteger o local contra o frio, a chuva ou de alguns tipos de animais, eram 

montadas pequenas paredes com rochas apenas empilhadas, dando um 

aspecto maior de casa e organização. O tamanho das tocas varia bastante, mas 

geralmente são bem pequenas e o acesso a elas nem sempre é fácil, pois muitas 

estão no alto das serras.  

A respeito do entorno desses locais, Nolasco (2002) revela que os 

garimpeiros plantavam árvores frutíferas em áreas próximas às tocas para suprir 

necessidades básicas juntamente com a caça. Isso demonstra uma atitude ativa 

do garimpeiro na construção de um ambiente que propiciasse a sua 

sobrevivência, permanência nas áreas de garimpo através da apropriação e 

aproveitamento máximo dos recursos disponíveis no local. Algumas tocas 

(Figura 11), estão abertas à visitação fazendo parte do roteiro turístico do 

município. 
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Figura 11: Toca de garimpeira no município de Mucugê aberta à visitação. 

 

 Foto: Eliane Ramos 

 

A história da toca acima revela também a presença de mulheres 

praticando a garimpagem na região, pois essa toca pertenceu a uma senhora 

chamada Dona Inácia, era sua moradia, e aí vendia produtos como alimentos 

bem como garimpava.  

As mulheres que garimpavam não tinham essa atividade como a principal, 

mas como uma tarefa num momento de extrema necessidade para 

sobrevivência. A presença de mulheres exercendo a atividade de garimpeira é 

pequena, mas outros autores também já registraram que as mulheres não se 

intimidavam com os estigmas e as dificuldades dessa atividade. Caleiro e 

Rodrigues (2009) relatam que o trabalho no garimpo, pesado e desgastante, 

exige muita força física, mas isso não impediu que muitas mulheres exercessem 

a função de garimpeira e apesar da jornada exaustiva, elas demonstraram 

orgulho do trabalho que executavam. Em Mucugê, frequentemente as mulheres 
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auxiliavam seus companheiros na busca pelo diamante, mas também há relatos 

de mulheres que faziam esse trabalho sozinhas. 

Nos ambientes mais abertos, os garimpeiros levantaram casas com as 

pedras retiradas das serras. Nota-se que essas construções peculiares eram 

feitas apenas com paredes largas de pedras empilhadas e cuidadosamente 

encaixadas, sem a adição de cimento ou algo similar e o telhado era feito de 

palha seca. Essas casas estão espalhadas por todo o município de Mucugê. A 

maior parte está um pouco distante da área urbana e sua presença serve como 

referência de áreas já garimpadas por estares espalhadas por uma ampla área 

do território, em locais muitas vezes pouco acessados atualmente são de difícil 

contabilização e mapeamento porque demandaria um grande esforço de uma 

equipe de pesquisa. 

 

Figura 12: Ruínas de uma casa de garimpeiro no município de Mucugê. 

 

  Foto: Eliane Ramos 

 

 

Em alguns locais esse tipo de casa formou uma vila, que atualmente 
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encontra-se em ruínas. A vegetação ao retomar o seu espaço esconde aos 

poucos esses vestígios do tipo de ocupação do território na região e a ação do 

clima e do tempo destroem naturalmente essas construções. Algumas casas 

possuem muros de pedras com aproximadamente um metro de altura. Ao 

questionar a função desse muro o entrevistado D relatou que “ali era pra colocar 

os animais”. Esses animais eram geralmente para o consumo e para o 

transporte.   As próprias trilhas encontradas em Mucugê e que, atualmente, são 

utilizadas como trilhas turísticas foram abertas pelos garimpeiros para chegar as 

suas respectivas áreas de garimpo. E o nome de muitas cachoeiras no município 

se refere ao nome do mais ilustre ou pioneiro a garimpar naquele ponto, como a 

cachoeira do Tiburtino, ponto turístico muito visitado, que tem esse nome por 

causa do garimpeiro Tiburtino. 

Entretanto a interação entre o homem e as rochas do garimpo não estão 

restritas ao passado. Elas foram incorporadas a arquitetura, a paisagem e as 

tradições culturais do município, estando presentes no calçamento das ruas, 

muros, praças, casas, mesas e artesanatos que mostram a relação estreita 

remanescente dos tempos de garimpo entre os moradores e as rochas que são 

aproveitadas de diversas formas. Fazer construções de casas e outros objetos 

de pedra tornou-se algo cultural no município, além disso, a permanência de 

grandes rochas, principalmente na parte em que as casas tocam as serras 

incorporando essas rochas a arquitetura e decoração das casas, assim como à 

paisagem do município faz parte da cultura em Mucugê. As figuras 13, 14, 15 e 

16 mostram alguns tipos de agregação dessas rochas a paisagem do município. 

 

   Figura 13: Rua e muros de pedras                Figura 14: Muro de pedras 

Foto: Eliane Ramos Foto: Eliane Ramos 
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Figura 15: Mesa feita de pedra         Figura 16: Arco de pedra na praça 

            

 Foto: Eliane Ramos                                    Foto: Eliane Ramos 

 

O impacto mais negativo do garimpo em Mucugê foi provocado nos rios e 

nas suas margens. Nolasco (2002) relata que o garimpo manual era realizado 

ao longo do canal dos rios, ampliando para as suas margens assim, as matas 

ciliares foram parcialmente destruídas e os depósitos fluviais foram 

remobilizados e postos à disposição do trabalho dos rios.  

Os entrevistados afirmaram que era preciso “roçar” o mato para chegar 

às áreas de garimpo e para deixar à mostra o solo que seria revolvido em busca 

dos diamantes. Ou seja, a vegetação foi retirada para que a garimpagem 

pudesse ser realizada e como nos rios se encontravam muitos diamantes todos 

os rios eram vasculhados pelos garimpeiros.  

A recuperação da vegetação ao longo do tempo é dificultada e mais lenta 

pelo tipo de solo das áreas de garimpo. Segundo GANEM & VIANA (2006), os 

solos dessa região onde era realizada a garimpagem são em geral dos tipos 

câmbios e litolícos, caracterizados por serem pedregosos, rasos, pobres em 

nutrientes, muitos susceptíveis a erosão e impróprios para a agricultura. 

Já a quebra e remoção de rochas impactou a profundidade, a forma e 

limites dos rios e a velocidade do curso d’água de forma não mitigável. Na figura 

17 se mostra essa evidencia das marcas do garimpo num trecho do rio Piabinha, 

em Mucugê. 
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Figura 17: Rio Piabinha, Mucugê – BA 

 

                        Foto: Eliane Ramos  

 

  A necessidade de água nos garimpos era intensa para a lavagem do 

cascalho como afirma Sales (1955). Com isso eram feitos aquedutos e barragens 

para se transportar a água para os locais secos e mais distantes dos rios 

(NOLASCO, 2002), assim como para se ter água nos tempos secos. 

 Os entrevistados afirmaram que esses aquedutos eram feitos de pedras, 

sem uso de canos nem bombas, a água era transportada naturalmente pela 

declividade das serras e do terreno.  As barragens também construídas pelos 

garimpeiros formavam pequenos lagos que acumulavam água para a lavagem 

do cascalho durante o trabalho nos garimpos distante dos rios. Ainda encontra-

se em Mucugê diversos aquedutos rodeando as serras e lagos formados pelas 

barragens (Figura 18). 
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Figura 18: Pequena barragem formando lago feito por garimpeiros, em Mucugê 

– BA 

 

Foto: Eliane Ramos         

                      

Outra marca bastante presente resultado do auge do garimpo em Mucugê 

é a Estrada Real. A Estrada Real foi a primeira forma de ligação oficial entre o 

interior da Bahia e Minas Gerais e consequentemente com o sudeste do Brasil, 

construída por ordem da Coroa Portuguesa logo que se iniciou o garimpo. Em 

Mucugê, encontra-se ainda de forma bem preservada essa estrada feita de 

pedras pelos escravos e garimpeiros. Alguns trechos estão escondidos pela 

vegetação, entretanto à margem da BA 142 observa-se um trecho da Estrada 

Real bem sinalizado, porque do acesso ao Museu Vivo do Garimpo e por fazer 

parte de uma trilha turística (Figira 19). 
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Figura 19 A e B: Parte situada às margens da BA-142, da Antiga Estrada Real 
que ligava Mucugê ao estado de Minas Gerais. 

  
Foto: Eliane Ramos 

 
Chamada também de estrada velha pelos moradores do município, a 

Estrada Real não era apenas uma estrada para locomoção de pessoas, animais 

e mercadorias entre a Bahia e Minas Gerais, mas era essencialmente uma 

estrada que servia para o controle pela Coroa Portuguesa dos diamantes 

retirados nos garimpos da região de Mucugê.  

Costa (2009) afirma que governo da metrópole criou a Estrada Real, por 

meio de Ordem Régia, para que todos os diamantes produzidos deixassem a 

região apenas por caminhos oficiais, que a partir de então passaram a ser 

vigiados. Portugal determinou ainda que fossem erguidos registros ou postos de 

controle nos pontos em que as Estradas Reais cruzassem as fronteiras entre 

capitanias para as necessárias cobranças de impostos pela circulação de 

mercadorias e de escravos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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Figura 20: Parte da Antiga Estrada Real em estado mais conservado que ligava 

Mucugê ao Estado de Minas Gerais. 

 

 
 Foto: Eliane Ramos 

 

Em todas as partes de Mucugê a menção ao garimpo e aos garimpeiros 

bem como suas histórias sendo contadas e recontadas, a cidade não esconde 

suas origens e demonstra um grande apreço pelas suas raízes no passado 

garimpeiro. Há uma relação muito profunda da cidade com os garimpeiros que 

fincaram suas raízes, construíram uma identidade com o território e 

enriqueceram a cultura regional. Há um sentido de patrimônio ou referência 

cultural atribuída aos garimpeiros que se configura através de homenagens do 

poder público como uma praça em sua homenagem (Figura 21). 
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Figura 21 – Praça dos garimpeiros, em Mucugê 

 
Foto: Eliane Ramos 

 

Muitas vezes o garimpeiro e o seu trabalho são vistos de forma 

equivocada e ligados somente à degradação ambiental, entretanto toda 

atividade humana produz alguma modificação do ambiente, mais ou menos 

intensa, e não é diferente com o garimpo. Outro fato que deve ser levado em 

conta é que para cada tipo de extração de rochas, pedras preciosas e minerais 

há especificidades na maneira de trabalhar, nos materiais utilizados e nos 

impactos causados. Gonçalves & Mendonça (2011) argumentam que o trabalho 

dos garimpeiros de diamantes é eivado por significados, imaginários e 

racionalidades que envolvem saberes-fazeres, característicos do ser social 

garimpeiro, envolvendo as sociabilidades construídas historicamente através 

das suas relações de trabalho. Demonstrando que o garimpeiro não pode ser 

resumido a um mero destruidor da natureza. 
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4.3 A Importância dos museus para a preservação das memórias do 

garimpo em Mucugê  

 

Apesar de ser uma cidade pequena em relação ao número de habitantes, 

a grande importância do garimpo para o município e região, juntamente com a 

necessidade de conservação dos seus recursos naturais e da biodiversidade 

local que apresenta muitas espécies de plantas endêmicas, como a encontrada 

e descrita por Giulietti (1996), syngonanthus mucugensis, tem despertado a 

consciência da necessidade de preservação dos seu patrimônio natural e 

cultural, fazendo de Mucugê um município com ações de conservação 

ambiental, cultural e da história regional.  

O registro da história e do patrimônio cultural local relacionado ao garimpo 

de Mucugê está organizado em três museus do município: o Museu Vivo do 

Garimpo que retrata, principalmente o modo de trabalho dos garimpeiros com 

todas as ferramentas de trabalho que eram utilizadas, as maquinas de lapidação 

de diamantes e os modos de sobrevivência dos garimpeiros; o museu do Projeto 

Sempre Viva localizado dentro do Parque Municipal de Mucugê, um espaço com 

múltiplas utilidades aberto à visitação de  exposições de objetos, imagens e 

painéis que retratam um pouco da história dos garimpeiros da região, de insetos 

e espécies de sempre vivas, além de ser uma base para pesquisadores e 

pesquisas científicas apresentando laboratórios equipados, um pequeno 

herbário e alojamentos que servem as diversas pesquisas realizadas no 

município, dentre as quais se destaca a de espécies endêmicas de sempre vivas 

que ocorrem na região que foram responsáveis pelo surgimento e manutenção 

desse Projeto e o Museu e Arquivo Público Municipal que guarda diversos 

objetos em exposição, além de importantes documentos e livros que registram a 

história do garimpo, dos moradores e da formação do município.  
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Figura 22 – Placa indicando o       Figura 23 – Entrada Da Casa do Diamante  
  Museu Vivo do Garimpo         

                      
 Foto: Eliane Ramos                               Foto: Eliane Ramos 

 

 

Figura 24 – Museu e Arquivo Público Municipal de Mucugê 

 
                                         Foto: Eliane Ramos 
 

A mobilização e participação da população de Mucugê vem sendo 

fundamental na formação dos acervos dos acervos dos museus. A maior parte 

dos objetos das exposições foram doados por antigos garimpeiros, moradores 

ou encontrados pelos funcionários dos museus, abandonados em antigas áreas 

de garimpo. Através dessa colaboração tem sido expresso o desejo popular de 
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conservar a história do garimpo da região construída, muitas vezes, pelas 

próprias mãos dos doadores e por seus antepassados, expressou o entrevistado 

F. Por consequência, fica evidente que há uma forte colaboração da população 

de Mucugê com os museus, fazendo com que a maior parte da população local 

já os conheça ou já os tenha visitado em algum momento. Isso tem 

proporcionado uma grande troca de saberes entre a população, os 

pesquisadores e os visitantes e a construção de conhecimentos científicos a 

partir do conhecimento tradicional com forte apoio e auxílio da população, 

principalmente dos antigos garimpeiros, pescadores, antigos coletores de 

sempre vivas, assim como dos descendentes das pessoas que praticavam essas 

atividades. Essa característica peculiar de Mucugê revela o que não é comum 

em muitas cidades, mas que certamente faz parte do anseio de qualquer museu: 

ter o envolvimento da população na construção, no aprimoramento, na 

permanência, enfim no cotidiano do museu e não apenas na apreciação de suas 

exposições.  

Os três museus retratam partes da história do garimpo na região, 

entretanto, em certos momentos, a maneira de organização e a dispersão de 

peças sobre um mesmo assunto em diferentes museus faz com que cada 

exposição não consiga evidenciar completamente a trajetória de um assunto 

proposto como o modo de vida ou o trabalho dos garimpeiros. Isso ocorre porque 

os três museus acabam tendo exposições que se sobrepõem, com muitos 

objetos em comum, fragmentando a compreensão de um processo ou tema 

proposto.  

As ferramentas utilizadas nos garimpos manuais são um exemplo dessa 

fragmentação.  Em todos os museus há, em quantidades e tipos diferentes, 

instrumentos de trabalho dos garimpeiros, sendo que o Museu Vivo do Garimpo 

apresenta a maior quantidade e diversidade e o Museu e Arquivo Municipal a 

menor. Porém essas ferramentas não estão dispostas de forma a mostrar a 

sequência ou as etapas do trabalho do garimpeiro para a extração manual dos 

diamantes, além disso, cada exposição traz apenas uma parte desses objetos 

levando o visitante a ter que ir aos três museus para ver todas as ferramentas, 

provocando ao mesmo tempo uma certa frustração e uma sensação de estar 

sempre vendo o mesmo devido a várias dessas ferramentas estarem presentes 
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em todos os museus. 

Dessa forma é possível visualizar as ferramentas, mas para tentar 

entender o momento da sua utilização ou compreender como era realizado o 

processo de retirada de diamante nos garimpos é preciso questionar a fundo os 

funcionários e visitar os três museus. 

De forma geral podemos dividir em três as etapas do trabalho no garimpo: 

escavar, carregar e lavar. Sales (1955) e Nolasco (2002) descrevem 24 

ferramentas que eram utilizadas no garimpo manual são elas: alavanca, broca, 

o socador de broca, marrão, marreta, marretão, cunha, bucha, enxadas, 

almocafo, enxadeta ou enxadinha, sonda, farracho, frincheiro, frinchas, bateia, 

carumbé ou calumbé, ralo, ralão-fino, ralo-de-apuração, pequenito ou 

desbrutador, barril, saco de gruna e candeia. Para escavar era utilizado: 

alavanca, broca, o socador de broca, marrão, marreta, marretão, cunha, bucha, 

enxadas, almocafo, enxadeta ou enxadinha, sonda, farracho, frincheiro, frinchas. 

Para carregar o cascalho utilizava-se o carumbé ou calumbé e saco de gruna. 

Para lavar era necessário a bateia, ralo, ralão-fino, ralo-de-apuração, pequenito 

ou desbrutador. E a candeia era utilizada para iluminar garimpos em locais 

fechados como nas grunas. No Museu do Garimpo Vivo, dentre essas 24 

ferramentas, apenas não se observou, durante as visitas realizadas nessa 

pesquisa, a broca, o socador de broca e os ralos (ralo, ralão-fino, ralo-de-

apuração, pequenito ou desbrutador) que, segundo Sales (1955) eram objetos 

feitos de folhas de flandres e usado na separação do cascalho por granulometria.  
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Figura 25 – Alguns instrumentos de trabalhos pelos garimpeiros de Mucugê 

pertencentes ao acervo do Museu do Garimpo Vivo. 

 
 Foto: Eliane Ramos   

 

Esses instrumentos aparecem, em todas as fontes escritas que 

abordavam o garimpo pesquisadas durante esse trabalho, designados como 

rudimentares, passando um falsa impressão de não haver evolução e mudanças 

no trabalho do garimpeiro como abandono e incorporação de novas ferramentas. 

Um exemplo disso é a afirmação de AMADE & LIMA, (2009) ao relatar que a 

atividade garimpeira é vista como degradadora do ambiente por ser predatória e 

rudimentar, além de não dispor de um planejamento das operações de extração 

do minério. Não obstante percebeu-se nessa pesquisa que há sim evolução no 

modo de trabalho e nas ferramentas de trabalho dos garimpeiros que permitiram 

aumentar a quantidade de extração de diamantes ao longo do tempo e isso está 

bem evidenciado no conteúdo das entrevistas. 

O entrevistado D relatou que “antes se usava a bateia..., ela é mais 

pesada, depois passou pra peneira..., é um conjunto de quatro peneiras de 

malhas diferentes, mas se quiser pode usar so três..., o que se faz na bateia em 
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uma semana da pra fazer na peneira em menos tempo”. Isso evidenciou que a 

troca de ferramentas aconteceu para agilizar o trabalho, diminuir o peso 

manipulado, pois a bateia é muito mais pesada que a peneira e aumentar o 

rendimento do trabalho, já que com a peneira diminui o risco de perder o 

diamante por não conseguir visualizá-lo durante a catação do mesmo. 

Essa preocupação também tem ajudado a fazer com que o turismo na 

região seja não apenas um momento de lazer, mas também um momento de 

aprendizado. É crescente o turismo científico e educativo no município, diversas 

universidades e escolas do ensino fundamental e médio visitam a cidade para 

conhecer um pouco mais da história dos garimpeiros e consequentemente a 

história da Bahia e do Brasil. 

O Museu Vivo do Garimpo é um espaço situado dentro do Parque 

Municipal de Mucugê e faz parte do Projeto Sempre Viva, criado na década de 

1990. Esse espaço de múltiplas finalidades une laboratórios de pesquisas 

científicas com exposições a respeito da história do município de Mucugê, dos 

garimpeiros e do modo de vida e trabalho do garimpeiro artesanal. A arquitetura 

do Museu segue o estilo rústico da época mais reluzente do garimpo, lembrando 

do lado de fora ser uma casa de garimpeiro misturado, ao estilo contemporâneo 

no seu interior que preservou e incorporou na arquitetura as grandes rochas 

naturais que havia no local como é frequente em diversas casas do município. O 

piso do estacionamento e do lado de fora da entrada são revestidos com pedras 

e o piso do interior do espaço de cimento vermelho que também remontam ao 

estilo arquitetônico de épocas passadas que ainda são preservados em diversos 

locais do município.  

O Projeto Sempre Viva que deu origem ao Museu visava inicialmente a 

conservação dessa família de plantas que deu nome ao projeto, as sempre vivas. 

Essa necessidade surgiu após a proibição da atividade no garimpo no município 

deixando os garimpeiros sem trabalho e renda fazendo-os migrar para a coleta 

de sempre vivas que eram praticamente a única família de plantas com grande 

interesse lucratividade comercial presente no município.  Como quase todos os 

habitantes de município passaram a depender da coleta de sempre vivas para 

obterem renda e assim sobreviverem, logo elas começaram a diminuir de 

quantidade aparecendo, então, o risco de extinção das espécies de sempre vivas 
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da região. Assim surgia novamente um conflito entre os antigos garimpeiros que 

se tornaram coletores e a conservação da natureza. Para dar fim a esse conflito 

foi utilizada a mesma tática para proibir o garimpo na Chapada Diamantina, 

criando-se o Parque Municipal de Mucugê e o Projeto Sempre Viva que está 

presente na sede do parque a única diferença para o Parque Nacional da 

Chapada Diamantina que visou acabar com o garimpo de diamantes e 

consequentemente dos danos subsequentes dessa atividade era a promessa de 

criar uma maneira que permitisse o cultivo e a comercialização das sempre vivas 

sem prejudicar sua existência em seus habitats naturais. Batista (2007, p. 16) 

destaca que os objetivos desse projeto são: 

− assegurar a sobrevivência da sempre viva nativa na região, de   

grande valor comercial, promovendo seu cultivo para 

proporcionar alternativa econômica à população, 

prioritariamente às famílias de ex-coletores, bem como o 

repovoamento dos campos onde esta espécie foi dizimada; 

− preservar os recursos naturais e históricos (ciclo diamantífero) 

do município de Mucugê, através da criação de uma unidade de 

manejo sustentável. 

Há também um alojamento para que os pesquisadores fiquem durante a 

sua estadia no município porque todos eles residem fora do município.  

A coleção da exposição é composta por diversos painéis que contam os 

fatos históricos mais marcantes, por um grande conjunto de instrumentos 

utilizados no garimpo artesanal do diamante e com uma réplica de uma casa de 

garimpeiro. Nas figuras abaixo, mostra-se dois desses painéis. 
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Figura 26 – Painel “Os garimpeiros”                     Figura 27 – Painel “O Glossário”                                                            

                   

Foto: Eliane Ramos                                                        Foto: Eliane Ramos 

 

Os painéis sevem para mostrar mais detalhes e curiosidades, de forma 

que o visitante pode escolher entre olhar e ler os painéis sozinhos ou 

acompanhar os painéis com a explicação dos monitores. Eles estão distribuídos 

em diversos pontos da sala do museu e são organizados numa sequência que 

revela a história do garimpo e dos garimpeiros na região ao longo do tempo, ou 

seja, eles obedecem a uma ordem cronológica dos fatos ocorridos, possuem 

uma linguagem simples e algumas imagens raras da época onde se havia uma 

grande quantidade de garimpeiros no município. 

Os instrumentos de trabalho dos garimpeiros que se encontram no Museu 

Vivo do garimpo são originais e a sua maioria foi doada por antigos garimpeiros. 

A próxima figura mostra um pouco dos instrumentos de trabalho dos garimpeiros 

presentes no museu. 
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Figura 28 – Exposições presentes no Museu Vivo do Garimpo 

 

Foto: Eliane Ramos         

 

Do lado de fora, na parte dos fundos do museu foi construída uma réplica 

da casa dos garimpeiros para mostrar a simplicidade do modo de vida dos 

antigos garimpeiros, como mostra as figuras 29 e 30.  

 

Figura 29 – Entrada da réplica da casa   Figura 30 – Interior da réplica da casa 

   

 Foto: Eliane Ramos                                             Foto: Eliane Ramos         
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A casa denominada rancho era feira de pedras e com telhado de palha 

formado por um único cômodo subdivido em “canto de dormir” e “canto de 

cozinhar”. Canto significa o espaço do cômodo próximo a parede usado para 

dormir e para cozinhar. O local de dormir era uma esteira revestida com palha e 

que servia também como sofá ou cadeira. O local de cozinhar era feito em cima 

de algumas pedras formando um local mais alto e plano que sustentavam a lenha 

queimada para o cozimento dos alimentos em latas, panelas de ferro ou panelas 

de barro e que era também chamado de fogão a lenha como pode ser visto na 

figura abaixo. 

 

Figura 31 – Interior da réplica da casa, “canto de cozinhar” 

 
            Foto: Eliane Ramos                                      

   

As figuram mostram a falta de conforto e o uso de materiais simples para 

a sobrevivência. As casas apesar de pequenas abrigavam a família do 

garimpeiro, por isso durante a noite outras esteiras poderiam ser colocadas no 

chão para acomodar todos os familiares. 
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Figura 32 – Fogareiro improvisado numa toca de garimpeiro 

 
                         Foto: Eliane Ramos         

 

No Museu Vivo do Garimpo também há um espaço para a venda de 

lembranças artesanais e livros que ajudam a manter o museu e seus projetos. 

A Casa do Diamante, como o próprio nome pode pressupor, aborda mais 

detalhadamente sobre os diamantes, desde a sua formação até os processos de 

lapidação. Ela está situada dentro do Parque Municipal de Mucugê há, 

aproximadamente, dois quilômetros do Museu Vivo do Garimpo, sendo que para 

chegar até ela passa-se pela antiga Estrada Real. A Casa dos Diamantes foi feita 

numa antiga toca de garimpeiro que foi reformada para abrigar um francês que 

morou ali durante muito tempo e depois foi cedida para abrigar o museu 

passando por uma nova reforma.  

A Casa do Diamante possui painéis que relatam o processo de formação 

dos diamantes no interior da Terra, de qual rocha os diamantes são 

provenientes, os principais tipos e países produtores de diamantes, as formas e 

os tipos de diamantes produzidos pela lapidação, além disso, possui réplicas de 

alguns tipos de diamantes como mostra a figura 33. 
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Figura 33 – Replica de diamantes lapidados expostos na Casa do Diamante 

 
Foto: Eliane Ramos  

                                     

Os painéis ajudam o monitor a explicar os eventos detalhadamente e as 

réplicas deixam os visitantes fascinados com a riqueza histórica do município. 

O acervo dos instrumentos de trabalho dos garimpeiros de Mucugê 

presentes na Casa dos Diamantes no Museu Vivo do Garimpo é maior e mais 

completo que o presente no Museu do Projeto Sempre Viva contendo inclusive 

as roupas e sapatos usados pelos garimpeiros e os instrumentos de iluminação 

usados nos garimpos subterrâneos. 

Há também, nesse museu as máquinas originais que eram usadas para a 

lapidação dos diamantes. A parte da lapidação não era realizada pelos 

garimpeiros, pois exigia técnica, estudo e precisão para dar formas ao diamante 

e os garimpeiros não dominavam essa técnica como me explicou o entrevistado 

F. Todos os entrevistados que foram garimpeiros expressaram que não tinham 

o interesse em aprender a lapidar. Acumular o trabalho de extração com o de 

lapidação não seria compensatório para a maioria, pois o esforço físico 

demandado sobrecarregaria os garimpeiros. Além disso, a lapidação segue 

regras geométricas internacionais e os garimpeiros teriam que estudar e dedicar 

muito tempo para aprender as técnicas e não havia escolas ou centros de 
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formações para isso o que também era um empecilho para se tornar lapidador. 

Outro fator relevante é o fato de a grande responsabilidade do lapidador, pois 

ele precisa ser cauteloso para não danificar ou perder o diamante.  

 Os lapidadores eram estrangeiros, principalmente judeus e árabes de 

países como Turquia e Israel, mas também havia uma grande quantidade de 

lapidadores franceses, já as máquinas eram todas fabricadas e fornecidas pelos 

ingleses relata o entrevistado F. Isso explica a grande quantidade de 

estrangeiros na época de diversas nacionalidades, o que gerou até a construção 

de um cemitério com estilo Bizantino, um pouco afastado do centro da cidade, 

em 1856, para atender principalmente aos ricos e estrangeiros que morreram 

devido a uma grave epidemia de varíola que se deu no município e região. 

 O processo de lapidação consiste basicamente em serrar, tornear e 

lapidar o diamante. Faz parte do acervo da Casa do Diamante as máquinas do 

século XIX que eram manuseadas pelos estrangeiros no processo de lapidação 

na região elas estavam em Andaraí e foram adquiridas pela Prefeitura de 

Mucugê para o museu. Através dessas maquinas pôde-se observar que o 

processo de lapidação também sofreu evolução com o melhoramento das 

máquinas e diminuição dos seus tamanhos a fim de diminuir as perdas no 

tamanho do diamante lapidado.   Na figura 34 encontra-se a máquina onde 

serrava-se o diamante, que consiste no primeiro passo do processo de 

preparação para a lapidação realizada na época. 
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Figura 34 – Máquina de serrar diamantes de fabricação inglesa presente na 

Cada do Diamante, em Mucugê 

 
                               Foto: Eliane Ramos        

 

Essa é a primeira etapa do processo de lapidação e consiste em dividir o 

diamante em partes menores. O diamante é fixado paralelamente e abaixo gira 

um disco de cobre impregnado com pó de diamante que serra o diamante maior. 

A segunda etapa consiste em tornear o diamante na máquina exposta na figura 

seguinte. 
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Figura 35 – Máquina de tornear diamantes de fabricação inglesa presente na 

Cada do Diamante, em Mucugê 

 
                       Foto: Eliane Ramos        

 

O torneamento serve para dar os primeiros contornos da forma do 

diamante. Por último o diamante é levado até a máquina mostrada na figura 

abaixo para lapidar as faces dos diamantes. Mol (2013) afirma que a lapidação 

consiste no polimento do diamante, sendo a etapa final de um processo abrasivo 

que busca obter superfícies com rugosidade mínima. 
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Figura 36 – Máquina de lapidação de diamantes de fabricação inglesa presente 

na Cada do Diamante, em Mucugê 

    
 Foto: Eliane Ramos        
 

Faz parte da exposição um modelo de máquina de serrar e tornear 

diamantes semi-mecânica que foi lançada, no século XX, contudo não chegou a 

ser utilizada em Mucugê, apenas é utilizada para observação dos visitantes da 

Casa dos Diamantes do Museu Vivo do Garimpo. Ela estava em Salvador antes 

de ser adquirida para o museu e serve para demonstrar a evolução no processo 

de lapidação. 
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Figura 37 – Máquina de serrar e tornear diamantes presente na Cada do 

Diamante, em Mucugê 

 
                         Foto: Eliane Ramos        
 

 Atualmente, nenhuma dessas máquinas é usada no mercado 

internacional pelos lapidadores, pois elas desperdiçavam até 60% dos 

diamantes, revela o entrevistado F. 

Através do passeio pelas figuras anteriores pode-se perceber que o 

processo de lapidação era muito dispendioso e técnico logo os lapidadores 

individuais ou o dono da lapidação ganhavam muito mais do que os garimpeiros 

porque geralmente também acumulavam a função de mercadores e vendedores 

do produto final inclusive no exterior. 

O acervo da Casa dos Diamantes é bem maior do que o exposto nas 

figuras acima são mais de uma centena de peças identificadas através de 

pequenas placas que trazem também informações do tipo de uso dessas peças. 

Além disso, na Casa dos Diamantes também é possível visitar uma toca 

original dos garimpeiros que fica bem próxima. Devido ao contato com os 

pesquisadores, vem sendo feito das antigas trilhas que foram abertas pelos 

garimpeiros e passaram a fazer parte das trilhas turísticas, trilhas de divulgação 

científica de diversas espécies de plantas, incluindo algumas endêmicas, através 

da sua sinalização com placas que contém seu nome científico, e trilhas que 

divulgam onde há a maior probabilidade de encontrar certos animais como a 

trilha dos polinizadores.  
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Figura 38 – Placa indicando o começo da Trilha dos Polinizadores, nas 

margens da BA 142 e termina nas proximidades da Casa do Diamante. 

 
                                      Foto: Eliane Ramos 
  

Os Museus de Mucugê tem sido fundamentais para a preservação da 

memória, cultura e saberes dos garimpeiros que viveram nessa região. São 

espaços não apenas de contemplação, mas também de aprendizado. Como 

afirma Marandino (2009), a preocupação educativa esteve desde muito tempo 

presente nos museus baseado-se principalmente na reflexão de que, através 

das exposições, é possível conhecer conceitos, conteúdos, procedimentos, 

valores, concepções e políticas científicas.  

Os museus de Mucugê são muito atrativos, porque combinam 

conhecimento cientifico com saber popular, história local e nacional, diversão, e 

lazer proporcionado pelas caminhadas nas trilhas e banhos de cachoeira.  
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4.4 Conhecendo o que o garimpeiro conhece 

 

Os garimpeiros aprenderam a utilizar os recursos naturais da região para 

atender às suas necessidades. Durante a pesquisa foi pedido aos entrevistados 

que citassem o nome de plantas e animais ligados à vida dos garimpeiros e 

explicassem o seu uso, assim foram citados 9 animais sendo 7 citados nas 

entrevistas e 2 encontrados na pesquisa documental nos museus, 21 nomes de 

plantas e um recurso mineral.  

Os animais citados nas entrevistas foram o mocó (roedor), a onça preta 

(mamífero), os peixes Uiú, judiá, piaba, traíra e molé. Todos eram utilizados na 

alimentação, mas também a caça e a pesca foram consideradas como atividade 

de entretenimento dos garimpeiros, sendo o mocó e a onça preta provenientes 

da caça e os peixes da pesca artesanal com anzol e linha. Contudo as caças já 

não mais permitidas na região e, além disso, esses animais já não tem mais sido 

vistos em Mucugê. A diminuição dos mocós e das onças pretas tem sido 

relacionadas à caça intensa e as queimadas. O entrevistado C explicou que “o 

povo caçava mocó, ia pros matos, tinha gente que matava até 20 num dia e tinha 

era muito e agora não mata e não tem”, a dificuldade, demora e a pouca 

quantidade ou diversidade de carne que chegava a Mucugê através dos tropeiros 

aliado ao apreço pela caça gratuita utilizada como fonte de alimento para o 

garimpeiro e sua família pode ter contribuído para o declínio das populações de 

mocó, todavia está não foi a única causa. As queimadas também têm impactado 

as populações desses e de outros animais da região. O entrevistado C explica 

como as queimadas em Mucugê tem ocorrido e se diferenciado ao logo do tempo 

quanto ao tamanho e proporção.   

Antigamente não tinha esse fogão igual tem agora não, 
agora não bota mais fogo aí o mato cresce por igual, ..., e 
quando pega fogo não tem quem apague, num instante 
queima tudo. Antigamente tinha muita gente na serra, aí 
botava fogo num pedacinho pouco, aí naquele ano já não 
queimava naquele lugar já queimava adiante e os mocó 
come é do queimado né, essas folhas secas ele não come 
e aí ele não acha mais nada pra comer. (Entrevistado C).  

 

Pode-se perceber que o manejo do fogo era parcialmente controlado, 

porque era realizado em pequenas áreas onde os garimpeiros ou pequenos 
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agricultores queriam “limpar” para facilitar o acesso as áreas de garimpo, para 

fazer pastos e pequenas plantações de subsistência. Havia um certo 

“planejamento” que permitia conter o fogo e o restabelecimento da vegetação 

nas áreas queimadas ao mudar a cada ano as áreas que seriam queimadas. 

Porém, atualmente, quando ocorrem queimadas na região, geralmente perde-se 

o controle do fogo que acaba destruindo imensas áreas ao se alastrar por locais 

de difícil acesso, que dificultam seu combate. A prática das queimadas no 

período seco também contribui para o descontrole do fogo e prejudica o 

combate, pois a vegetação mais seca se incendeia com mais rapidez, 

propagando o fogo velozmente e a falta de água leva a ter que ser usado outras 

técnicas de combate como abafar o fogo que, a pesar de serem eficazes, são 

mais lentas, assim como necessita de mais pessoas nesse trabalho.  

Isso indica que o fogo, em Mucugê, era utilizado como técnica de manejo, 

e como técnica ele pode ajudar a manter a biodiversidade ou, em alguns casos, 

aumenta-la, o que é evidenciado por vários trabalhos científicos e relatado por 

Guanes (2002) quando verificou em sua pesquisa que essa técnica herdada dos 

indígenas era muito importante e muito utilizada no cultivo na região do Vale do 

Pati, Mucugê, para o plantio e controle do roçado. Portanto, o descontrole das 

queimadas ocorridas na região evidencia que as pessoas que realizam essa 

prática não possuem ou não estão utilizando o conhecimento dessa técnica da 

mesma forma que seus antepassados e outros moradores mais antigos faziam, 

o que demonstra a perda de um conhecimento ou saber popular, mas não dessa 

prática. Consequentemente, o uso da prática que também pode ser descrita 

como permanência de um costume desligado do conhecimento, isto é, do saber 

fazer é o que tem contribuído para o problema ambiental que se instalou na 

região e que tem sido motivo de grande preocupação, principalmente, na 

conservação da biodiversidade devido ao risco de extinção de espécies 

endêmicas na região, ou seja, somente encontradas nesse ambiente e de 

espécies que ainda podem não terem sido descritas. 

Passa desapercebido para muitas pessoas e até pesquisadores, mas o 

modo de fazer as mais diversas tarefas ou trabalhos das comunidades populares 

e tradicionais é permeada e embebida de um saber, muitas vezes complexo, 

construído por várias gerações possuindo uma “metodologia” de execução com 
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passos bem definidos. A compreensão desses passos aliado ao seguimento 

correto dos mesmos é o que garante o alcance com sossego dos objetivos 

cotidianos dessas comunidades. Por isso, se o conhecimento não for passado 

com riqueza de detalhes e reproduzido aos olhos do mestre que verifica se a 

tarefa foi realmente aprendida, pode gerar consequências desastrosas.  

Os rios que passam por Mucugê foram descritos pelos entrevistados 

como tendo pouca diversidade de espécies peixes utilizados na alimentação, a 

pesca nesses rios era, praticamente, restrita ao consumo individual e familiar. 

Na Área de Proteção Ambiental (APA) de Marimbus e Iraquara, municípios 

próximo a Mucugê, Moura & Marques (2007) encontraram 20 espécies de peixes 

descritas por pescadores demonstrando que a diversidade peixes varia bastante 

mesmo em regiões tão próximas como esses dois municípios baianos. Mas em 

municípios próximos como Andaraí foram citadas maiores diversidade de peixes, 

entende-se que um fator que pode colaborar para esse fato é a presença do rio 

Paraguaçu passando por municípios próximos à Mucugê como Andaraí, além 

disso em áreas mais conservadas e menos trabalhadas pelo garimpo a 

diversidade de peixes pode ser maior. Todavia com a implantação da Barragem 

do Apertado para assegurar a irrigação no Polo Agrícola Mucugê – Ibicoara, 

algumas espécies de peixes têm sido introduzidas ou reintroduzidas no 

município como a traíra e o molé que foram soltos na barragem.  Questionado 

um entrevistado sobre quais dos peixes citados nessa entrevista era mais 

saboroso ele respondeu que “o Uiú você não sabe o que é não. O Uiú é um peixe 

curtin e ele não tem dente igual a traíra e a carne dele é meia vermelha, tem 

espinha mais é menos que a traíra, a traíra tem espinha demais” (Entrevistado 

C). Dentre os citados por Moura & Marques (2007) o único peixe citado em 

comum a essa pesquisa em Mucugê foi o Uiú. Em sua pesquisa Moura & 

Marques (2007) relataram que o Uiú pertence a espécie Hoplerythrinus 

unitaeniatus (Spix, 1829), além disso verificaram que esse peixe tem como 

habitat rios e não são vistos em lagoas. Outros dois animais foram encontrados 

durante a pesquisa documentada no Projeto Sempre Viva: o chifre de veado 

utilizado contra mordida de cobra e o chocalho de cascavel usado no problema 

de insuficiência renal.  

Quanto as plantas, foram citadas 21 que estavam diretamente ligadas ou 
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eram fundamentais à vida nos antigos garimpos de Mucugê. De acordo com o 

seu tipo de uso, elas foram separadas em seis categorias alimentação, 

combustível, higiene, medicinal, ornamentação e utensílio. Apenas duas plantas 

foram classificadas como pertencentes a mais de uma categoria devido aos seus 

tipos de uso serem distintos.  A tabela 02 contém o nome popular, a família a 

que pertencem, os tipos de uso e as categorias em que essas plantas foram 

enquadradas. 

 

Tabela 02: Plantas relacionadas à vida nos garimpos de Mucugê  

 

Nome 

popular  

Família 

Botânica 

Tipo de Uso  Parte 

Utilizada 

Categoria  

Arroz 

vermelho 

POACEAE Alimentação Fruto Alimentação 

Cabeça de 

negro 

CACTACEAE Alimentação Caule Alimentação 

Café RUTACEAE Bebida Fruto Alimentação 

Cana  Alimentação Caule Alimentação 

Candombá VELLOZIACEAE Iniciar fogo Folhas Combustível  

Canela de 

Ema 

VELLOZIACEAE Pincel de pintura e  

acender fogo 

Folhas e 

caule 

Utensílio e 

Combustível 

Capim POACEAE Substituía os colchões  Folhas Utensílio  

Cura facada  Cicatrizar ferimentos Folhas  Medicinal 

Feijão  FABACEAE Alimentação Fruto Alimentação 

     

Pataqui  Lenha  Caule Combustível  

Imbé ARACEAE Utensílio para guardar 

diamantes  

Raiz Utensílio  

Mucugê APOCYNACEAE Alimentação Fruto Alimentação 

Gervão  Problemas nos rins Folhas Medicinal 

Palma  CACTACEAE Alimentação Caule Alimentação 
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Sempre 

Viva 

ERIOCAULACEAE Vender para ornamentar Flores e 

caule 

Ornamentação 

Três folhas FABACEAE Escovar e Branquear 

dentes 

Folhas Higiene 

Umburana 

de Cheiro 

BURSERACEAE  Folhas Medicinal 

Unha datã  Dor de estômago  Folhas  Medicinal 

Velaminho   Folhas Medicinal 

Xique-xique CACTACEAE Alimentação Caule Alimentação 

 

Dentre as plantas citadas pelos garimpeiros entrevistados, a categoria 

alimentação foi a que teve o maior percentual de citação (34,80%), seguida pela 

categoria combustível que representou 30,43% das plantas citadas. Esse 

resultado demonstra duas grandes necessidades iniciais para viver em um 

ambiente de garimpo: a alimentação e o combustível que era usado para 

alimentar o fogo no preparo do alimento, nas lamparinas ou candeias que 

serviam para iluminar as grunas e à noite as tocas.  

A iluminação dos ambientes fechados onde se garimpava, ou seja, grunas 

e túneis eram peculiares. Nesses ambientes a fumaça produzida pelo fogo não 

podia ser tóxica para não causar a morte dos garimpeiros por asfixiamento, por 

isso era utilizado, segundo os entrevistados, o azeite de mamona que com o 

passar dos anos ficou mais escasso e foi substituído por azeite de oliva puro ou 

óleo de soja, velas e mais recentemente chegou a se utilizar lanternas. Além da 

preocupação com a intoxicação havia a necessidade de levar uma quantidade 

suficiente para a fonte de combustível não acabar antes do garimpeiro sair 

desses locais, pois como informou o entrevistado B, ocorreram casos em que 

garimpeiros quase morreram por ficarem no escuro. Na escuridão eles perdiam 

a orientação e não conseguiam encontrar a saída porque havia túneis que eram 

uma espécie de labirinto com várias entradas ou saídas e alguns caminhos que 

não levavam a lugar algum. 

O número de plantas citadas como alimento revela a pouca diversidade 

da dieta do garimpeiro, que era composta, basicamente, pelo arroz vermelho 

temperado que, devido ao seu modo de preparo e por ser uma comida do 
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cotidiano do garimpeiro, passou a ser conhecido como arroz de garimpeiro, o 

feijão que já era cozido com carne, a rapadura feita de cana-de-açúcar que servia 

de sobremesa e o café em grãos, porque na época a torrefação e moagem dos 

grãos de café era feita em casa. Esses alimentos eram trazidos pelos tropeiros 

que circulavam pelos municípios vendendo alimentos e eram inicialmente 

entregues aos garimpeiros pelos donos do garimpo onde eles trabalhavam como 

parte do “trato”, ou seja, do acordo firmando entre os garimpeiros e os donos do 

garimpo que garantia esses alimentos e parte do dinheiro (40% ou 50%) gerado 

com a venda dos diamantes encontrados, sistema conhecido como meia-praça. 

Com a decadência desse sistema, os garimpeiros passaram a trabalhar de forma 

independente e a comprar diretamente seus alimentos com os tropeiros. Nolasco 

(2002) afirma que geralmente ao redor ou perto das antigas tocas de garimpeiros 

havia muitas plantas frutíferas. Provavelmente, a pouca diversidade de alimentos 

incentivou o plantio de plantas que dessem frutos para assegurar e reforçar a 

alimentação. Outra consequência da pouca diversidade e quantidade de 

alimento foi a adição de algumas espécies de cactáceas na alimentação como a 

palma, o xique-xique e o cabeça de negro.  

A tabela 03 mostra a frequência relativa das categorias de plantas citadas 

durante as entrevistas. 

 

Tabela 03: Frequências das Plantas Citadas Pelos Entrevistados 

 

Autora: Eliane Ramos 

8,23,2

1,4
1,2

0 0

Frequências das Plantas Citadas Pelos 
Entrevistados

Alimentação Combustível Higiene Medicinal Ornamentação Utensílio
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O entrevistado E informou que os tropeiros eram fundamentais para o 

município, pois eram eles que traziam de longe os produtos, principalmente 

alimentícios, comercializados na feira de Mucugê, onde também pernoitavam e 

depois seguiam rumo a feira de Andaraí. Já o entrevistado C lembrou que além 

de não haver tanta diversidade de produtos como atualmente eles demoravam 

a chegar, por isso as pessoas tinham que buscar alternativas e o garimpeiro 

buscava na flora e fauna locais muitos recursos para sobreviver no ambiente, 

gerando muitos conhecimentos a respeito do ambiente local, destacando-se o 

uso de plantas e de animais. Ele aborda isso dando um exemplo “antigamente 

não tinha essas coisas que tem agora não, olha essas latas de coisas, que vem 

os leite era difícil, ..., e ai, ..., eles tinha loja e dava pra gente uma lata vazia que 

era pra levar de comer pro garimpo” e ainda complementa dizendo que tinha 

pessoas que chegavam a roubar latas e outros objetos que hoje são 

desprezados e descartados como lixo. Nessa conjuntura, os garimpeiros 

aprenderam a lidar com as dificuldades da época e construíram muitos saberes 

para atender as suas necessidades cotidianas.  

Uma dessas necessidades era guardar e esconder os diamantes de uma 

forma segura e pouco chamativa. Os entrevistados relataram duas formas de 

esconder os diamantes: em garrafas e no picuá. Entretanto as garrafas eram 

para quem tinha uma grande e expressiva quantidade de diamantes, a maior 

parte dos garimpeiros guardava seus diamantes eram em picuás que nessa 

pesquisa foi incluído na categoria utensílio. O picuá é vantajoso por ter um 

tamanho pequeno, medindo aproximadamente 8 centímetros de extensão e 1 

centímetro de diâmetro, ser extremamente leve e muito durável, o que permite 

esconde-lo em inúmeros locais de forma rápida, carregá-lo sem praticamente 

impor esforço físico em bolsos, bolsas ou até mesmo na palma de uma mão, 

facilitando o transporte com discrição. Ele também evitava que o garimpeiro 

perdesse os diamantes, principalmente os menores que possuem milímetros de 

diâmetro ou menos de um quilate. A figura 39 mostra dois tipos de picuá, o 

primeiro original e tradicional fabricado a partir da planta denominada Imbé, de 

cor amarronzada, e o segundo estilizado, fabricado em metal e com tampa 

plástica, em comemoração ao ano 2002, mas também foi observado picuás 
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feitos completamente de tubo plástico. 

 

Figura 39 – Picuá original de Imbé e estilizado de metal 

 
       Foto: Eliane Ramos         

 

O picuá é uma espécie de porta diamante feito primeiramente de forma 

manual e artesanal pelo próprio garimpeiro. Em Mucugê usava-se uma planta 

denominada Imbé (Philodenddrom saxicolum) (Figura 40). Da família Araceae, 

essa planta possui raízes adventícias, os garimpeiros cortavam pedaços 

pequenos da planta formando um cilíndrico, secavam, retiravam o miolo para 

deixar oco e faziam tampas com o próprio Imbé e um pedaço de qualquer 

madeira para fechar as extremidades. 
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Figura 40 – Planta denominada localmente de Imbé 

 
 Foto: Eliane Ramos         

 

Ao abordar a forma de produção, representação ou significado do picuá 

para os garimpeiros de diamante do Estado de Minas Gerais Gonçalves & 

Mendonça (2011) constataram que no município de Coromandel, os garimpeiros 

faziam o picuá manualmente a partir de um pedaço de bambu, canela de lobo, 

semente de jequitibá, chifre ou cano com o fundo e a tampa de madeira. Em 

nenhum momento foi citado a planta Imbé que aparece repetidamente nas 

entrevistas realizadas em Mucugê. Já nas entrevistas realizadas em Mucugê, 

não foram citadas outras plantas, além do Imbé, utilizadas para fazer o picuá. 

Essas diferenças apontam para algo que ocorria frequentemente com os 

garimpeiros, que é constante necessidade de adaptação ao ambiente através do 

uso dos recursos disponíveis no local em que se está presente. Nota-se, 

portanto, que o picuá era feito com plantas que se encontravam com facilidade 

não ambiente e por isso em diferentes regiões o picuá é feito com materiais 

diferentes. Atualmente, também há picuá fabricado a partir de materiais como 

alumínio. 

Outra planta muito utilizada pelos garimpeiros popularmente chamada de 

três folhas (Figura 41), essa planta da família Fabaceae era utilizada para 

limpeza e branqueamento dos dentes, sendo por isso, adicionada na categoria 
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higiene. Numa época em que não havia pasta de dentes, os garimpeiros usavam 

essa planta para higienizar a boca, provavelmente por ser facilmente encontrada 

na região, por suas folhas serem fáceis de manipular e o seu cheiro e gosto 

agradáveis ao paladar. Em outros locais do Brasil, se encontra outros exemplos 

de plantas que eram utilizadas para a limpeza dos dentes como as folhas de 

eucalipto. 

 

Figura 41 – Planta denominada popularmente de Três folhas 

 
 Foto: Eliane Ramos         
 

Para acender o fogo mais rapidamente junto com a lenha era utilizado 

uma planta da família Velloziaceae, chamada popularmente de canela-de-ema 

(Vellozia seubertiana), por ser de fácil combustão ela servia para ajudar a lenha 

e o fogo ascender mais rápido. Medrado (1998) também revela que, no princípio 

da exploração de diamantes na região, essa planta era utilizada como um 

sinalizador de local com presença de diamantes. Essa planta se desenvolve 

muito bem em solo rochoso e pouco profundo.  
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Figura 42 –Canela-de-ema em Mucugê. 

 
 Foto: Eliane Ramos         
 

Outra utilidade da canela-de-ema era para o uso como pincel na pintura 

de casas e muros. Por ter diferentes usos ela foi colocada nas categorias 

combustível e utensílio. Para se fabricar o pincel era arrancado um pedaço do 

caule da planta, retirado as folhas e aberto um dos lados em vários pedaços. 

Depois disso mergulhava-o na tinta e pintava-se a parede.  

 

Figura 43 – Canela-de-ema transformada em pincel 

 
                                               Foto: Eliane Ramos         
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Os entrevistados relatam que para pintar as casas era usada uma argila 

chamada tubatinga ou tabatinga, por ser muito abundante na região, de fácil 

extração e possuir diversas tonalidades de cores que variam entre o amarelo e 

o vermelho forte. Para utilizá-la, eles retiravam pedaços de tubatingas e 

misturavam com água para diluí-la até chegar na consistência e tonalidade 

desejada formando uma tinta natural que era aplicada nas paredes. Seu preparo 

é rápido e simples, pois essa argila se despedaça facilmente e não há a 

necessidade de adicionar outras substâncias químicas. A diversidade de 

tonalidade de cores também permitia que as pessoas escolhessem, formasse 

novas tonalidades através da mistura de tubatingas com cores diferentes. Na 

figura 44 está exposta essa argila encontrada no município de Mucugê. 

 

Figura 44 – Argila Tabatinga de diferentes tonalidades, em Mucugê – BA  

 
 Foto: Eliane Ramos                                              
 

4.5 Etnomapamento: Ligando a história ao espaço 

 

Diante de um espaço marcado por tantas transformações e de tantos 

significados, repletos de marcadores da paisagem que não estão dispostos em 

mapas geográficos convencionais buscou-se formular um etnomapa que 

mostrasse a percepção que os garimpeiros possuem a respeito do seu próprio 

município, assim como alguns conhecimentos adquiridos ao longo do tempo. 

Não foi possível realizar uma oficina para a produção desse etnomapa 

com vários garimpeiros, como é visto em outros trabalhos em comunidades de 

pescadores e de indígenas por exemplo, devido, principalmente, à dificuldade de 
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locomoção de alguns garimpeiros causadas pela idade, às relações pessoais 

entre os mesmos, à resistência em desenhar e consequentemente o tempo, pois 

seria muito dispendioso fazer um etnomapa com cada garimpeiro. Os 

entrevistados B e D se dispuseram a confeccionar o etnomapa e pelos 

argumentos expressados acima o etnomapa apresentado nessa pesquisa foi 

feito apenas com esses dois colaboradores. Para organizar os dados que 

deveriam estar presentes no etnomapa utilizou-se um roteiro de perguntas 

norteador que encontra-se em anexo. Como base para o etnomapa foi utilizada 

uma imagem do Google Earth, de 2015, onde foi sobreposta um papel manteiga 

onde foi realizado os desenhos (Figura 45, 46). 

 

Figura 45 – Etnomapa em processo de construção pelos antigos garimpeiros. 

  
      Foto: Eliane Ramos      
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Figura 46 – Fluxograma do Processo de Construção do Etnomapa 

 
 Autora: Eliane Ramos 

 

A primeira pergunta que foi realizada abordou a localização das áreas de 

garimpo e logo pôde-se perceber que o garimpo foi realizado por todo o 
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município contrapondo outros garimpos que se concentram para explorar poucos 

pontos de um determinado município. O entrevistado C já tinha apontado esse 

fato quando concedeu entrevista ao falar sobre a área urbana ao dizer “isso aqui 

já foi tudo trabalhado” para relatar que até mesmo o local onde hoje estão 

atualmente a parte mais habitada do município, com ruas calçadas foi outrora 

garimpado na busca pelos diamantes. As áreas de garimpo citadas no etnomapa 

foram: Gobira, Sibéria, Moreira, Sucuiuiu, Capa Bode, Beiçudo, Chácara, Capão, 

Boa Vista, Adão e Matinha, contudo os rios Cumbuca, Piabinha e Mucugê em 

quase toda a sua extensão também foram apontados como áreas de garimpo. O 

entrevistado D expressou claramente e por diversas vezes que as subdivisões 

das áreas de garimpo no município eram complexas e extremamente numerosas 

além disso cada garimpeiro não conhecia todas as denominações, pois sabia 

mais das áreas em que um dia já havia garimpado e, certamente, muitas dessas 

subdivisões das áreas de garimpo já haviam sido perdidas devido a morte dos 

detentores desse conhecimento. Um desses exemplos foi a área denominada 

capa-bode que segundo relatou o entrevistado D “ali é uma área muito grande, 

tem muitos nomes, eu não sei todos não, aí quem sabia era os mais antigos”. 

Foram citados nessa pesquisa 32 nomes de áreas de garimpo pelos 

entrevistados sendo 14 citadas no etnomapa e 18 não citadas. As áreas além 

das citadas nesse etnomapa foram: Mato Grosso, Sumutum, Piçarras, Toco-

preto, Funis, Córrego-fundo, Porteiras, Mata Fome, Pimenteiras, Lacrau, 

Samambaia, Cabeludo, Cristais, Lapão, Continguiba ou Contidiba, João 

Caetano, Cachoeira do Tiburtino e poço do Zé Leandro. 

Muitos dos nomes dessas áreas de garimpo e de determinados locais 

como a Cachoeira do Tiburtino, que está localizada no rio Cumbucas dentro do 

Parque Municipal de Mucugê, e que hoje é um ponto turístico, fazem referência 

ao garimpeiro que mais se destacou perante a comunidade extraindo diamantes 

naquele local. O entrevistado F informou que “Tiburtino foi um garimpeiro que 

trabalhou nas imediações e no lago que tem o mesmo nome”. Essa denominação 

com o seu nome demonstrava que aquele local lhe pertencia, mesmo que não 

oficialmente nos registros de terra ou imobiliários, e que os outros habitantes 

reconheciam aquele local como sendo de propriedade de uma determinada 

pessoa. Outro exemplo está próximo à Cachoeira do Tiburtino, subindo o rio 
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Cumbucas, onde se encontra o poço de Zé Leandro, segundo o entrevistado F 

“Zé Leandro foi um garimpeiro que sobrevivia produzindo diamante no lago 

acima da cachoeira do Tiburtino”.  Por causa desse complexo sistema de 

subdivisões torna-se importante identificar através de um etnomapeamento mais 

aprofundado e com um maior número de garimpeiros, a evolução do sistema de 

apropriação dessas áreas de garimpo, que ao serem abandonadas também 

eram passiveis de serem ocupadas por outros garimpeiros. 

 

4.5.1 A construção da legenda 

Os símbolos e as suas cores (Figura 47) também foram escolhidos pelos 

entrevistados que construíram o etnomapa. As ruinas das casas de garimpeiros 

foram representadas por um desenho de uma casa com o telhado semiaberto de 

cor marrom, as lapas ou rancho de garimpeiro foram representadas por um 

desenho de uma casa com o telhado fechado de cor vermelha, a presença de 

áreas garimpo de diamantes foram representadas por dois trapézios 

entrelaçados de cor laranja, as sempre-vivas foram representadas por um 

desenho semelhante ao sol de cor verde, as trilhas foram representadas por 

linhas de cor verde, os locais de caça por um losango de cor cinza com um traço 

em uma das pontas,  as folhas verdes com pecíolo marrom designaram locais 

com a presença de plantas medicinais, os rios por linhas de cor azul e as pontes 

por desenhos semelhante a escadas deitadas em cima do rio de cor cinza grafite. 

Os locais que foram intensamente modificados foram representados por árvores 

separadas por um círculo e os diferentes tipos de solo foram tiveram como 

símbolo vários pequenos pontos para o tipo cascalhaozinho, um cubo de gelo 

cinza escuro para o solo chamado popularmente de gelo e o do tipo cascalhão 

por um triangulo aberto na base. 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 – Legenda do Etnomapa 
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Autora: Eliane Ramos         

 

4.5.2 O garimpo nas águas dos rios e riachos 

O garimpo realizado nos rios foi citado como a área de maior dificuldade 

de acessar e de garimpar devido à profundidade, as correntezas e ao fato de 

muitos garimpeiros não saberem nadar, por isso o entrevistado C afirmou que 

“muita gente já morreu tentando atravessar os rios” abordando sobre a 

periculosidade do trabalho nesse tipo de garimpo. Outro ponto de dificuldade 

apontado eram os locais de solo de barro por que o cascalho ficava abaixo desse 

solo chegando a ter mais de 2 metros de profundidade em alguns locais. 

Através do etnomapa pode-se perceber que as ruínas das casas de pedra 

dos garimpeiros estão dispostas por todas as áreas de garimpo do município, 

assim como as lapas que são pequenas casas contendo a rocha da encosta da 

serra como teto ou parede do fundo da casa e ao redor são levantadas paredes, 

demonstrando mais uma vez a grande dimensão do garimpo no município. 

As sempre-vivas também estão dispostas por quase todos os locais, 

contudo foi apresentada uma baixa ou quase não ocorrência delas nos garimpos 

do Gobira e do Moreira. Esse fato pode estar relacionado com a preferência 

dessas plantas por solos rochosos e de pequena profundidade e nos garimpos 

citados devido a presença de um solo mais desenvolvido e consequentemente 

mais profundo as sempre-vivas não se desenvolvem bem nesse ambiente. 

Algumas espécies de sempre-vivas do gênero Syngonanthus são apontadas por 

Giulietti (1996), como endêmicas nos campos rupestres da Chapada 

Diamantina, sendo a Syngonanthus mucugesis, atualmente conhecida também 
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como Comanthera mucugensis, uma espécie encontrada apenas no município 

de Mucugê, restrita aos altos das serras e montanhas. Durante as visitas a 

capmpo também observou-se essa espécie de sempre-viva apenas em solos 

pouco desenvolvidos e rochosos. Logo após a proibição da extração de 

diamantes no município, a coleta desta e de outras espécies de sempre-vivas 

que estão presentes no município tornou-se uma importante atividade 

econômica para aqueles que dependiam do garimpo. Foi muito difícil determinar 

locais onde haviam trilhas de garimpeiros por causa da grande quantidade, o 

entrevistado D afirmou “isso aí tem em todo lugar” por isso só foram apontadas 

duas trilhas que margeiam os rios Mucugê e Rio Preto e uma trilha que dá acesso 

tanto ás áreas do Beiçudo e quanto a do Capão.  

 

5 Considerações Finais 

 

A busca e o resgate da importância do garimpeiro de Mucugê para a 

história, a cultura, o saber popular norteou esta pesquisa que identificou diversas 

relações entre o garimpeiro e o ambiente, demonstrando que não há apenas 

uma relação degradadora como tem sido salientado nas pesquisas realizadas 

com esse segmento social. 

Os garimpeiros deixaram em Mucugê muito mais que seus instrumentos 

de trabalho, eles contribuíram intensamente para a formação da população e 

cultura local, assim como para a construção da paisagem e com a formação e 

perpetuação de diversos conhecimentos ambientais.   

Os garimpeiros de diamantes são, potencialmente, grandes 

transformadores do ambiente e não apenas meros degradadores. É preciso, 

então, desconstruir a visão que incentiva o repúdio ou menosprezo ao 

garimpeiro, já que toda atividade humana transfroma ou modifica o ambiente, 

ressignificando-o. Além disso, há séculos, o garimpo e a mineração são 

fundamentais para a economia da maioria das sociedades humanas, pois a 

maior parte dos produtos utilizados pelo homem requer o uso direto ou indireto 

de algum mineral em sua fabricação. Nessa perspectiva, compreende-se que 

também é necessário o combate a desvalorização social para com essa 

atividade que tem gerado a pouca discussão dos direitos, principalmente, 
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trabalhistas, previdenciários e territoriais dos garimpeiros, além da invisibilidade 

das demandas e necessidades dos praticantes dessa atividade. 

Outro fato evidenciado, ao falar-se de garimpo, é a necessidade de 

destacar qual é o mineral que está sendo abordado, pois cada tipo de mineral 

extraído requer técnicas e materiais ligeiramente diferentes que provocam 

problemas ambientais distintos. Assim como, deve-se diferenciar as diferentes 

consequências na intensidade de danos ambientais do garimpo manual para o 

garimpo mecanizado. Porque a falta de compreensão dessas diferenças pode 

produzir imagens negativas que não cabem a todos os tipos de garimpo e, por 

consequência, uma visão distorcida do garimpeiro. 

O garimpo de diamantes na Chapada Diamantina e, em especial em 

Mucugê, o município estudado nessa pesquisa, revelou ser mais que uma 

atividade econômica, o garimpo é parte da cultura regional. Ao se ampliar a 

pesquisa a partir de uma abordagem interdisciplinar verificou-se que o garimpo 

faz parte também da cultura e da construção socioeconômica do Brasil, por ter 

sido a atividade que atraiu imigrantes, impulsionou a entrada dos colonizadores 

no interior das terras brasileiras, fixou e formou populações em diversos lugares, 

formou diversos municípios além de sustentar durante algum tempo a coroa 

portuguesa e a economia brasileira. Portanto, a cultura garimpeira também traz 

consigo elementos diferenciados que conformam a identidade cultural e territorial 

dos vários municípios da Chapada Diamantina e de outras regiões onde o 

garimpo artesanal foi expressivo, que poderia designá-lo o reconhecimento de 

patrimônio cultural imaterial. 

Ainda é pouco explorada a importância cultural do garimpeiro assim como 

os seus conhecimentos para lidar com o ambiente, esse estudo contribuiu para 

demonstrar que os garimpeiros possuem uma gama variada de conhecimentos 

tradicionais. Seus conhecimentos sobre plantas, animais, manipulação do fogo, 

construção de moradias, adaptação de materiais, além de vários outros foram 

fundamentais para a sua sobrevivência nos séculos XIX e XX. Plantas 

medicinais, alimentícias e de fácil combustão foram as mais representativas 

nessa pesquisa, demonstrando que os antigos garimpeiros conhecem muito a 

respeito da flora local. Todavia estão guardados nas memórias formando um 
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patrimônio cultural que corre o risco de ser extinto antes mesmo de ser 

completamente conhecido.  

Percebeu-se, portanto, a grande necessidade de mais estudos que 

abordem essa comunidade garimpeira, pois constatou-se que alguns 

conhecimentos podem ter sido perdidos, devido à proibição da atividade 

garimpeira no município, e porque a estrutura econômica, trabalhista, cultural e 

social tem passado por mudanças que tendem a retirar o garimpo e o garimpeiro 

do centro das discussões em detrimento ao turismo, da agricultura mecanizada 

e às necessidades ligadas a essas atividades. Nesta pesquisa encontra-se 

apenas alguns aspectos dos conhecimentos presente na comunidade garimpeira 

de Mucugê, porque ao longo de sua realização foram se abrindo tantos novos 

horizontes que mostraram outros tipos de relação que se faz necessário mais 

tempo para se aprofundar em cada uma das relações tecidas pelo garimpeiro e 

o ambiente.  

O garimpeiro da região de Mucugê buscou se fixar no território para 

construir nesse local um ambiente favorável à sua permanência e não apenas 

para explorar o diamante. Contudo com a baixa nos preços dos diamantes, a 

falta de outra atividade econômica forte na ocasião da crise de preços e a 

proibição da coleta de sempre-vivas e do garimpo foi o que causou a migração 

de muitos garimpeiros em busca de um lugar que pudesse oferecer trabalho e 

renda, mesmo que as condições de vida não fossem melhores. Outro fator que 

expulsou o garimpeiro do seu território foram as políticas ambientais de 

preservação dos anos 80s, com a criação do Parque Municipal de Mucugê e o 

Parque Nacional da Chapada Diamantina que não continham um plano de 

transição dos moradores da área do parque para outros lugares e outras 

atividades econômicas causando conflitos que novamente marginalizaram os 

garimpeiros. Assim os parques serviram como um objeto de repressão dos 

garimpeiros e motivo para expulsão de habitantes ou, em alguns casos, de 

restrição do seu modo de vida daqueles que conseguiram permanecer no 

entorno do Parque Nacional da Chapada Diamantina. 

O etnomapamento teve grande relevância para demonstrar a forma de 

subdivisão e utilização dos espaços no município de Mucugê através do olhar 

dos antigos garimpeiros. Eles mostraram que os espaços eram mais 
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subdivididos do que o esperado, além disso essa divisão foi sendo modificada 

ao longo do tempo, o que torna interessante a construção de etnomapas que 

demonstrem a evolução dessa divisão do espaço utilizado pelos garimpeiros. 

Todavia as entrevistas demonstraram que muitos dados a respeito dessas 

subdivisões foram perdidos com a morte dos mais antigos garimpeiros por eles 

serem os únicos detentores desse conhecimento. 

Por tudo isso, esse trabalho sugere uma melhor organização dos acervos 

dos museus e interação entre eles para que suas exposições não se 

sobreponham tanto. Mais espaço nos museus dedicado as memórias dos 

garimpeiros da região, onde o próprio garimpeiro possa expressar suas 

experiências de vida.  Assim como, a produção de materiais didáticos, como 

cartilhas, que desmistifiquem a figura negativa do garimpeiro no Brasil. Um maior 

estudo a respeito das formas de divisão do espaço dos garimpos, detalhando 

sua evolução ao longo do tempo, e, por conseguinte, um maior refinamento do 

etnomapa produzido nessa dissertação. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: O Garimpeiro E O Ambiente No Município De Mucugê, Bahia, Brasil: 

Uma Abordagem Etnoecológica 

Pesquisadora Responsável: Eliane Ramos Espírito Santo 

Orientador: Fabio Pedro S. F. Bandeira 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Programa de Pós-

Graduação em Modelagem Em Ciências Da Terra e Do Ambiente da Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS). 

Telefone para contato: 75 8841-7545 

Nome do voluntário: ___________________________________________________ 

Idade: _____________ anos   Sexo: (F)   (M)      Escolaridade: ________________ 

Convido o senhor (a) a participar do projeto de pesquisa O Garimpeiro E O 

Ambiente No Município De Mucugê, Bahia, Brasil: Uma Abordagem Etnoecológica de 

responsabilidade da pesquisadora Eliane Ramos Espírito Santo.  

Essa pesquisa pretende analisar como era a relação entre o garimpeiro e o meio 

ambiente para que se possa entender as marcas deixadas no ambiente pelo garimpo e 

as marcas deixadas pelo garimpo na história das pessoas e dessa comunidade. 

Gostaria de fazer uma entrevista com o senhor - onde o senhor me responderá 

a algumas perguntas sobre a atividade do garimpo nessa região - e utilizar essa 

entrevista na minha pesquisa. Essa entrevista vai ser gravada para que ela possa ser 

analisada depois com mais detalhes, mas o seu nome não será divulgado na pesquisa 

garantindo assim, a sua privacidade. 

A sua participação nessa pesquisa é totalmente voluntária e o senhor (a) poderá 

se retirar da pesquisa quando quiser, sem prejuízos. 

Para esclarecer qualquer dúvida, o senhor pode me telefonar ou enviar e-mail. 

O senhor pode permitir essa entrevista e a utilização dela nessa Pesquisa assinando 

nesse termo ou declarando essa permissão no início da gravação da pesquisa. 

Desde já agradeço pela sua atenção. 

Eu, _______________________________________, RG nº __________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito. 

      _____ de ____________ de _______ 
 

_________________________________ 

 



127 

 

QUESTIONÁRIO NORTEADOR DA ENTREVISTA 

 

1. A quanto tempo o (a) senhor (a) mora aqui em Mucugê? 

2. Qual foi o motivo do senhor vir a trabalhar no garimpo? 

3. Como se fazia a garimpagem? 

4. Como era o trabalho de garimpeiro no dia-a-dia?  

5. Quais ferramentas eram usadas no garimpo? 

6. Tinha alguma dificuldade ou parte ruim no trabalho? 

7. Qual era os nomes das áreas ou lugares que o senhor (a) garimpou? 

8. O garimpo era feito durante todo o dia, todo tempo ou em meses 

específicos? 

9. O que se fazia nas horas vagas ou quando não se podia garimpar? 

10. Vocês tinham outras atividades além do garimpo? 

11. Como era a natureza na região?  

12. Qual era a comida e quem a fazia nos garimpos? 

13.  Os garimpeiros caçavam ou pescavam? 

14. Quais eram as plantas e os animais mais usados e para que eles 

serviam? 

15. Como ficou a situação do garimpeiro depois da proibição do garimpo? 

16.  Qual a importância do garimpo para você e para essa cidade? 
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QUESTIONÁRIO NORTEADOR DO ETNOMAPA 

 

01. Onde estão as áreas antigas garimpo? Esses lugares tinham nome? 

02. Que tipo de vegetação ainda há nas antigas áreas de garimpo?  

03. Onde se coletavam as sempre-vivas? 

04. Que tipos de animais haviam nas antigas áreas de garimpo? 

05. Onde era realizada a caça e quais animais era caçado? 

06. Onde havia trilhas usadas pelos garimpeiros para chegar as áreas de 

garimpo? 

07. Como era o solo nas áreas de garimpo?  

08. Como eram as rochas áreas de garimpo?  

09. De onde eram retiravam água? 

10. O que era usado para localizar áreas boas para o garimpo? 

11. Havia lugares que não dava para garimpar? 

12. Quais mudanças que o garimpo produziu na paisagem? 

13. O que as mulheres podiam fazer ou faziam no garimpo? 

 

 


