
PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO DO 

GARIMPO COM 
RESPONSABILIDADE 

AMBIENTAL E 
CONSCIÊNCIA SOCIAL



CONSCIENTIZAR, EDUCAR E INSTRUMENTALIZAR O GARIMPEIRO PARA QUE ELE SE 
TORNE CAPAZ DE PROMOVER AS MUDANÇAS NECESSÁRIAS PARA TRANSFORMAR O 
GARIMPO ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES AMBIENTAIS, SOCIAIS E DE 
GOVERNANÇA.

‣ OBJETIVO

•  ALIANÇAS GOVERNAMENTAIS  (UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS) CAPAZES DE PROMOVER O BOM 
DESENVOLVIMENTO DO SETOR GARIMPEIRO:  

1. Campanhas Educacionais para desenvolvimento da CONSCIÊNCIA e RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL dentro das áreas de garimpo, através de equipes multidisciplinares formadas por 
agentes do estado e do município, com apoio e orientação da ANORO - GARIMPO 4.0 

2. Criação e implantação do Cadastro Digital Mineiro Garimpeiro junto à ANM, para 
quantificar a população garimpeira e qualificar a RASTREABILIDADE do ouro (PLG)   

3. Implementação da Nota Fiscal Eletrônica no processo de comercialização do ouro, também 
como garantia de qualificação da rastreabilidade do ouro 

4. Estabelecer aproximação das instâncias governamentais - SEMAS estaduais, ANM e MPF/PA - 
para criação de Termos de Ajuste e Conduta voltados à devida adequação do garimpo 
irregular 

• PALESTRAS, AULAS E OFICINAS PRÁTICAS MINISTRADAS POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA 
TRANSMISSÃO DE BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS:  

1. IMPLANTAR TÉCNICAS QUE GARANTAM A DIMINUIÇÃO E, QUANDO POSSÍVEL, A 
ELIMINAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS:  

A. Abertura correta das CAVAS de garimpo em tiras mais estreitas para facilitar 
a COBERTURA DOS BURACOS e a posterior RECOMPOSIÇÃO do solo; 

B. Uso de BARREIRAS DE CONTENÇÃO feitas com folhas de palmeira para 
filtragem da água, seguidas de BACIAS DE CONTENÇÃO para decantação e 
reuso da água, evitando o assoreamento dos rios e igarapés 

C. Uso obrigatório da RETORTA em CIRCUITO FECHADO na hora da queima do 
ouro amalgamado ao mercúrio, seguido da RECUPERAÇÃO e REATIVAÇÃO 
do MERCÚRIO, evitando que seja dispensado no meio ambiente e 
permitindo que seja reutilizado infinitas vezes; 

D. DESCARTE CORRETO dos resíduos sólidos, dos combustíveis, dos óleos 
lubrificantes e afins: RECICLAGEM, USO DE TAMBORES e ATERROS 
SANITÁRIOS; 

2. TRAZER BENEFÍCIOS AMBIENTAIS E SOCIOECONÔMICOS À COMUNIDADE 
GARIMPEIRA.

COMPROMISSO DE LEGALIDADE E 
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO GARIMPO

‣ MEIOS



O Projeto GARIMPO 4.0 trabalha com a EDUCAÇÃO como instrumento de 

trabalho, e acredita na proposta de DESENVOLVIMENTO aliado ao MEIO 

AMBIENTE, num “processo de reconciliação do desenvolvimento com a 

conservação da biodiversidade”. 

Nosso trabalho pode ser visto em nosso site e em nossas redes sociais, com a 

publicação online e em filmes de animação da Cartilha do Garimpeiro, e do 

Manual para Recuperação e Reativação do Mercúrio,  além do trabalho de 

campo que vem sendo desenvolvido no Garimpo do Mamoal, no Município 

de Itaituba, no Pará. 

Nos colocamos à disposição para desenvolver e produzir novos materiais 

educativos com visão integrada aos preceitos técnicos e teóricos da 

Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Mineração dos Estados e 

Municípios.



• Sustentabilidade econômica: implementação do Cadastro Digital Mineiro 

Garimpeiro, a criação e a implantação da Nota Fiscal Eletrônica, 

promovendo a legalidade através da rastreabilidade do ouro, 

incrementando a arrecadação de impostos federais, estaduais e municipais;  

• Sustentabilidade ambiental: ações para recuperação ambiental ao mesmo 

tempo em que se desenvolve a garimpagem; 

• Sustentabilidade social: o garimpeiro nunca recebeu educação ou 

orientação para exercer sua profissão com consciência da sua 

responsabilidade ambiental. Trabalhamos com o envolvimento da 

comunidade garimpeira como um todo, cultivando a conscientização da 

importância do meio ambiente, da valorização da vida e necessidade de 

proteção e conservação da área recuperada;  

• Sustentabilidade cultural: preservar e enaltecer a cultura garimpeira através 

do resgate da memória histórica de cada comunidade, da composição das 

biografias do garimpo, na divulgação de seus modos e costumes, cultivando 

assim o interesse e o respeito de todos. 

MEIO AMBIENTE         SOCIEDADE           GOVERNANÇA



CARTILHA DO GARIMPEIRO LEGAL 

‣ RESUME NOSSO TRABALHO DE IMPLANTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NO GARIMPO 
‣ COM SIMPLICIDADE E OBJETIVIDADE,  PODEMOS TRANSFORMAR O GARIMPO 
‣ OS ENTES FEDERATIVOS SÃO CONVIDADOS A ABRAÇAR ESTA CAUSA!   

• ELA É DISTRIBUÍDA A TODO GARIMPEIRO QUE DESEJA SE TORNAR UM GARIMPEIRO 

LEGAL E TER SEU TRABALHO RECONHECIDO E RESPEITADO. 

• ELA ESTÁ ESCRITA NA LINGUAGEM GARIMPEIRA, PARA GARANTIR QUE AS 

ORIENTAÇÕES SEJAM FACILMENTE COMPREENDIDAS. 

• AS ILUSTRAÇÕES TAMBÉM AUXILIAM NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DOS 

PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS.  

Se voce nao usar a largura do baixao, nao aproveita toda a area.

Se voce nao aterrar a pista, destroi o vale.

cuide da sua casa e do ambiente

AO FAZER A NOVA PISTA
SEMPRE ATERRE A OUTRA. 

SAIBA USAR A PC.
Ao usar a pc, faca a pista estreita - no maximo 

14 metros de largura. Ao mesmo tempo que voce 

escava, deve aterrar a pista ja lagresada com a 

propria terra que voce retirou. Use a largura 

do baixao e nao faca no comprimento. Deixe livre 

a corrida da agua. Assim voce preserva o meio 

ambiente e aproveita melhor o novo espaco.

ORIENTAÇÃO PARA A PISTA ESTREITA : ao abrir 
uma nova pista, a terra retirada deve ser usada para 
aterrar a cava anterior.

ABATADORES: usar folhas de palmeira como 
barreira para filtrar e canalizar a água para trabalhar 
com a “agua rodada”, evitando o assoreamento dos 
igarapés e dos rios.



 Se você não usar a retorta vai perder 
dinheiro e pode ficar doente.O mercúrio 
pode causar doenças graves através da 
fumaça, como: tremores, insônia, agressivi-
dade e demência.   Comer peixe com mercú-
rio também causa muitas moléstias.

SE VOCE NAO USAR A RETORTA VAI 

PERDER DINHEIRO E FICAR DOENTE. 

O merCUrio pode causar doencas 

graves atraVEs da fumACa, como: 

tremores, inSOnia, agressividade e 

deMEncia. Comer peixe com merCUrio 

tamBEm causa muitas moLEstias.

OS CUIDADOS COM A SAÚDE DURANTE O MANUSEIO DO MERCÚRIO, 
ASSIM COMO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE: a técnica de 

reativação do mercúrio é extremamente importante e eficaz tanto para o 
trabalho do garimpo quanto para a preservação do ambiente

OS CUIDADOS COM A SAÚDE DURANTE O MANUSEIO DO MERCÚRIO, 
ASSIM COMO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE: a técnica de 

reativação do mercúrio é extremamente importante e eficaz tanto para o 
trabalho do garimpo quanto para a preservação do ambiente



cuide da sua casa e do ambiente

O CUIDADO COM A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E COM A SAÚDE DEVEM 
SER CONSTANTES: recuperação ambiental, manejo correto dos 

combustíveis, dos óleos lubrificantes e o descarte correto do lixo fazem parte 
das ações necessárias para a construção de um Garimpo Legal.







MEIO AMBIENTE

Através das palestras ministradas e da orientação 
específica para cada área, os garimpeiros passaram a 
adotar piscinas de repescagem feitas com lona: 
preservar o meio ambiente é tarefa de todos nós.

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GARIMPO 4.0 
NO MAMOAL - ITAITUBA



Ministramos Cursos Intensivos e acompanhamento técnico para 
promover o uso correto da RETORTA: desse modo evitamos poluir o ar 
com mercúrio ao mesmo tempo em que cuidamos da saúde do 
garimpeiro

USO CORRETO E 
OBRIGATÓRIO DA RETORTA

Uso de Máscara e Luvas no 
manuseio da RETORTA Fechamento correto da RETORTA



OFICINA PRÁTICA PARA APRENDIZAGEM DA TÉCNICA DE 
RECUPERAÇÃO E REATIVAÇÃO DO MERCÚRIO

Orientação e Oficinas intensivas para que o garimpeiro aprenda a recuperar 
e reativar o mercúrio: o mercúrio não é dispensado no ambiente e pode ser 
utilizado quantas vezes for preciso. O Projeto Garimpo 4.0 criou um KIT 
PARA  REATIVAÇÃO DE MERCÚRIO e um manual para orientação de uso. 

COMO SIGNATÁRIOS DA CONVENÇÃO DE MINAMATA,  
 "proteger a saúde do ser humano e o meio ambiente das emissões 

antropogênicas de mercúrio através de técnicas que sejam eficazes para 
prevenir e, quando possível, reduzir a emissão do mercúrio no ar, na água e 

na terra.”



LIXO RECICLÁVEL, LIXO 
ORGÂNICO E LIXO NÃO 

REAPROVEITÁVEL 

Distribuição de BAGS para que 
o lixo reciclável possa ser 
recolhido. Desse modo, o 
Garimpo se torna mais limpo e 
organizado, e passa a contar 
com o retorno financeiro 
derivado da venda do material.

O LIXO ORGÂNICO é 
utilizado para composição de 
ADUBO.  

O LIXO NÃO 
REAPROVEITÁVEL DEVE SER 
CORRETAMENTE ATERRADO. 



Modelo de SALA DE AMALGAMAÇÃO para ser implantado no 
Garimpo: orientação sobre o projeto e a construção.

• RECUPERAÇÃO AMBIENTAL: 
Reflorestamento e Agropecuária • Criação de viveiros de espécies 

nativas 
• Reflorestamento com viabilidade 

madeireira 
•Recuperação da Floresta por 

serrapilheira 

•Agricultura: atividades agrárias 
compatíveis com o solo e 
desenvolvimento de agricultura 
familiar 

Estudo de campo e orientação dadas por 
Engenheiro Florestal



O estudo da área permite 
orientar o garimpeiro 
sobre qual será a melhor 
forma de recuperar o 
ambiente e minimizar o 
i m p a c t o a m b i e n t a l 
gerado.

Áreas que já iniciaram o processo de recuperação ambiental com plantio de ipês.

• RECUPERAÇÃO AMBIENTAL: 
Orientações sobre limpeza das 
minas de água e qualidade da 
água a ser ingerida. 



SOCIEDADE 

• Organização da Comunidade para uma administração consciente e 
responsável 

• Boas práticas no manejo do Lixo 
• Centros de Ensino 
• Orientação para Gestão Participativa na preservação e conservação 
preservação do meio ambiente recuperado e da comunidade como 
um todo 

• Preservação da história e da memória Garimpeira 
• Solidificar o papel do garimpo e do garimpeiro como  força 
propulsora de novas matrizes econômicas 

GERAÇÃO DE RENDA REVERTIDA PARA A COMUNIDADE 
PENSANDO EM GERAÇÕES FUTURAS 

• Venda de lixo reciclável 
• Preservação dos viveiros 
• Preservação da área reflorestada 
• Preservação da floresta 
• Colheita e replantio 
• Artesanato  



Ouro faz parte da Terra. 
Nasceu naturalmente  
há 4,4 bilhões de anos.

Faz parte da natureza 
e não se decompõe.

Plástico foi desenvolvido 
artificialmente  
a partir de 1.862.

Leva entre 50 a 400 anos 
para se decompor.

Papel surgiu em 105 d.C.  
e o papelão em 1.856.

Em apenas 18 meses  
o papel se decompõe 
na natureza.

Consciência ambiental  
é compreender o meio ambiente 
em sua totalidade  
e as consequências de nossos atos 
no cotidiano.


