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“A SAGA DO OURO” – Avaliação de ocorrências por extração 

irregular de minérios na Bacia Hidrográfica Rio Madeira(RO). 

 

RESUMO – Este trabalho apresenta um levantamento estatístico de ocorrências de 
crimes ambientais de exploração de minério na APA Rio Madeira na Região de 
Porto Velho. A pesquisa foi pautada nas ocorrências dos arquivos do Batalhão da 
Policia Ambiental, por extração irregular de minério. O levantamento foi feito no 
período de janeiro de 2012 a maio de 2016. Neste período foi constatado o 
crescente o aumento de ocorrências ano após ano, e principalmente comparado 
com os períodos anteriores da pesquisa. Acredita-se que o aumento de ocorrências 
deve-se ao fato de que neste período estudado aumentaram a fiscalização, e com 
conseqüentemente o registro de ocorrências. Anteriormente a fiscalização era 
relacionada com o desmatamento pouca ênfase na extração irregular do minério. 
Em 2012 a fiscalização foi redirecionada na extração irregular do minério, fato que 
fez aumentar os registros. Curiosamente, em 2013 não houve autuações, fato que 
levou o Ministério Público questionar e pedir providencia na fiscalização. Neste 
sentido, os anos de 2015 e 2016 foram marcados por um grande aumento de 
registro de ocorrências. Conclui-se que a extração irregular de minério sempre 
ocorreu, mas, ficaram em evidencia a partir da intensificação na fiscalização. 
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ABSTRACT 

This assignment shows a statistic assay of police reports of environmental crime 

concerning mineral exploitation at the Environmental Protection Area- EPA Rio 

Madeira in the Porto Velho Region. This research was based on the police reports 

from the Environmental Police Battalion, about irregular mineral extraction. This 

research was made between 2012 January and 2016 May. During this period it 

was verified that the police reports had increased year after year, mainly when is 

compared with previous researches. It is believed that the increase of registered 

cases is due to that during this period analysed there was also an increase of 

inspection, and consequently the increase of occurrences. In early years the 

enviornmental inspections were related to deforestation and not foccused on 

mineral extraction. In 2012 the environmental inspections were changed to mineral 

exploitation which made increase all the police reports. In 2013 there were no 

police reports concerning mineral extraction, which made the Brazilian Government 

Agency for Law Enforcement ask for some providences. Therefore between 2015 

and 2016 there were a high number of environmental police reports. Finally it is 

conclusive that the irregular mineral extraction always occurred, although it was 

noticed only when the environmental inspection was intesified.      
 

Keywords: mining, gold, Rio Madeira, Porto Velho. 
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 INTRODUÇÃO 

 

O Rio Madeira no Estado de Rondônia é considerado o segundo maior rio de 

toda a região amazônica, ficando atrás apenas do Rio Amazonas. Ele tem sua 

extensão aproximadamente de 1.459 km dentro do território brasileiro, rico em 

biodiversidade, onde abriga diferentes espécies de aves e peixes. A sua extensa 

bacia abrange cerca de um quarto da Amazônia Brasileira. Também é utilizado 

como principal eixo de cargas para a exportação e um elo entre a região norte e 

centro-oeste do país.  

O Rio Madeira também é rico em minerais, tendo como principal minério, 

proveniente do degelo do Andes, o ouro. No princípio da década de 1980 foram 

registradas as primeiras dragas, período no qual se intensificou a exploração 

aurífera em todo trecho que compreende o Alto Rio Madeira.  

Neste período houve um aumento no quantitativo populacional regional, 

decorrente da notícia da existência de aluviões mineralizados de ouro, fato que 

intensificou o fluxo de garimpeiros no Rio Madeira.  

O Rio Madeira é uma fundamental via de escoamento para os mercados 

consumidores do exterior da produção de soja do Centro-Oeste, bem como da 

própria região amazônica, e de vital importância para o desenvolvimento regional 

devido à sua posição estratégica. Praticamente como a única via de transporte para 

a população que vive nas cidades às suas margens, excluindo-se a cidade de 

Humaitá – AM e Porto Velho - RO, que contam com acesso rodoviário.  

O transporte de cargas pelo chamado baixo madeira, ocorre tanto no sentido 

jusante, quando desce o rio, quanto no sentido contrário. 

Neste trabalho faz-se um levantamento estatístico de ocorrências de crimes 

ambientais de exploração de minério na APA Rio Madeira na Região de Porto Velho. 

A pesquisa foi pautada nas ocorrências dos arquivos do Batalhão da Policia 

Ambiental, por extração irregular de minério, na Divisão Operacional do próprio 

Batalhão. O levantamento foi feito do período de janeiro de 2012 a maio de 2016, 

analisado o banco de arquivos da divisão operacional.  

O trabalho foi pautado na avaliação dos fatores que contribuíram para o 

crescimento de ocorrências por extração irregular de minérios na bacia hidrográfica 

do Rio Madeira, na Área de Proteção Ambiental do Rio Madeira (APA) a partir de 

2012. 
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Para tal, foi fundamental fazer um levantamento das ocorrências oficiais por 

extração irregular de minério ocorridas no período de 2012 a 2016 comparando com 

as ocorrências anteriores e  demonstrando os fatores que contribuíram para o 

aumento das ocorrências. 

Neste sentido, se questiona: Quais fatores contribuíram para o aumento de 

ocorrências por extração irregular de minérios na APA Rio Madeira a partir do ano 

de 2012? 

Para responder a esta questão, a pesquisa se baseou na análise de dados 

estatísticos dos arquivos das ocorrências da Policia Militar Ambiental do Estado de 

Rondônia do período de janeiro de 2012 a maio de 2016. Foram feitos 

levantamentos documentais e revisão bibliográfica sobre o tema da extração 

irregular de minérios no Rio Madeira. 
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Capítulo 1  

 

1.1 História da Mineração no Rio Madeira 

 

Até a década de 60 o Estado de Rondônia concentrava sua economia na 

produção da borracha proveniente da seringueira (Hevea brasiliensis). A partir da 

descoberta de jazidas minerais e com os Projetos de Colonização do Governo 

Federal, o Estado vivenciou astronômicos crescimentos populacionais e passou por 

profundas transformações, tanto na economia como na modificação das paisagens 

naturais (BASTOS, 1988). No auge do ciclo da borracha (1877-1880), o Estado 

recebeu grandes fluxos de nordestinos atraídos pelas facilidades que o governo 

propagava; eles saíram do nordeste em busca de melhores oportunidades. Nesse 

período o nordeste era castigado por uma grande seca (GEOGRAFIA, 2014). 

Ainda segundo Bastos (1988), posterior às migrações nordestinas, Rondônia 

descobre em seu seringal os primeiros aluviões de cassiterita (minério de estanho). 

A descoberta do mineral atraiu milhares de pessoas de diversos Estados do País 

que se deslocaram à Rondônia submetendo-se a inúmeros perigos, doenças, 

grandes e longas jornadas de trabalhos, diversas dificuldades e, tendo como 

objetivos adquirir uma posição financeira estável. Nesse contexto da descoberta, o 

que se julgava mais importante e rentável era a extração e venda do mineral. 

Consequências como desmatamento, poluição de recursos hídricos, extinção da 

fauna e flora eram assuntos eminentes conforme preconiza o autor (BASTOS, 

1988). 

Costa (2014) diz que a grande parte dos garimpos de Rondônia nasceu e se 

desenvolveu de maneira desorganizada. Não cresceu, inchou. Deixando muito mais 

problemas para a região, do que colaborando com o seu eventual progresso; as 

questões ambientais não se limitam à fauna, flora e recursos hídricos, giram sempre 

em torno do principal afetado ou beneficiado pelo ambiente, o homem (COSTA, 

2014). 

Já no final desse ciclo, em 1968, com a abertura da BR-29, hoje BR-364, 

iniciou-se no Estado um novo ciclo: o ciclo da agricultura (GARIMPO, 2014). O autor 

esclarece que nesse período, o Estado recebeu inúmeros migrantes do sul do País, 

os quais já estavam saturados e sem muitas perspectivas de crescimento 

econômico, e assim, foram atraídos pela implantação dos Projetos de Colonização 

Oficial do Governo Federal, gerenciados pelo Instituto Nacional de Colonização e 
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Reforma Agrária – INCRA2, os Projetos Fundiários, Projetos Integrados de 

Colonização (PIC), Projetos de Assentamento Dirigido (PAD), Projetos de 

Assentamento Rápido. Todos esses projetos e programas foram criados no intuito 

de descentralizar a população que estava mais concentrada na região sudeste e sul 

do País e povoar todos os Estados, inclusive as regiões pouco habitadas, nesse 

caso a Amazônia Rondoniense (SOUZA e PESSÔA, 2009). 

 

1.2 Rio Madeira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Troncos de árvores que descem o leito do Rio Madeira nos períodos de 

cheia1 

O Rio Madeira, que tem seu nome devido aos troncos de árvores que descem 

seu leito após serem arrancados das margens no período de cheia (Figura 1), tem 

aproximadamente 1400Km² de extensão, todo ele dentro de território brasileiro, 

percorrendo os estados de Rondônia e Amazonas desde sua formação na 

confluência dos rios Mamoré e Beni até sua foz no rio Amazonas, com vazão média 

de 23.000 m³/s (SEDAM, 2001). Está posicionado entre os 20 maiores rios do 

mundo e ficou caracterizado como um rio de águas brancas amareladas e ricas em 

sólidos em suspensão (SEDAM), 2001).  

Segundo (Bastos & Lacerda, 2004), os formadores do rio Madeira nascem 

nas áreas acidentadas dos Andes Bolivianos; de acordo com o autor, os demais 

afluentes nascem em áreas rebaixadas do Planalto Central (Serra dos Pacaás 

Novos, Chapada dos Parecis e Serra do Roncador), em altitudes que não 

ultrapassam 800 m. A bacia hidrográfica constituída pelo Rio Madeira e seus 

                                                           
1
 <http://emaisrondonia.com.br/coluna/351/o-rio-madeira-e-o-seu-leito-dourado acessado dia 17/09/2016.> 
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afluentes drenam uma área de 1.420.000 km2, na junção  dos rios Beni e Mamoré, 

na localidade de Vila Murtinho no município de Nova Mamoré (RO) (BASTOS, 1988). 

 O chamado Alto Madeira tem cerca de 360km de extensão e não era 

navegável pois possuía um desnível superior a 70 metros com algumas cachoeiras, 

área onde ocorria a extração do ouro.  A partir de 2008, o projeto de 2 hidrelétricas 

foi iniciado, continuando a não navegabilidade no trecho do alto rio Madeira. No 

entanto, é navegável no trecho chamado de Baixo Madeira com cerca de 1070 km 

de extensão onde funciona a “Hidrovia do Madeira”, uma das importantes vias 

fluviais da América do Sul, que vai desde abaixo da UHE Santo Antônio em Porto 

Velho (RO) até sua foz no rio Amazonas (AM). Se junta ao rio Amazonas em 

volumes d’água quase equivalentes, dependendo da época do ano. 

Seu volume d’água e sua forte correnteza foram decisivas para a implantação 

de duas grandes usinas hidrelétricas (Santo Antônio e Jirau).  

 

1.3 A hidrovia do Rio Madeira 

 

Afluente da margem direita do rio Amazonas, o rio Madeira é uma 

fundamental via de escoamento para os mercados consumidores do exterior da 

produção de soja do Centro-Oeste, bem como da própria região amazônica, e de 

vital importância para o desenvolvimento regional devido à sua posição estratégica. 

Praticamente como a única via de transporte para a população que vive nas cidades 

às suas margens, excluindo-se a cidade de Humaitá – AM e Porto Velho - RO, que 

contam com acesso rodoviário, ainda que não tão satisfatório.  

O transporte de cargas ocorre tanto no sentido jusante, quando desce o rio, 

quanto no sentido contrário. O caminho pela hidrovia do rio Madeira de Porto Velho 

até Itacoatiara (descendo o rio) leva cerca de 70 horas. No sentido oposto, contra a 

correnteza, são necessárias aproximadamente 130 horas. Já o percurso de Porto 

Velho a Santarém, com uma distância de 1603 km, o tempo estimado de viagem é 

de 175h para subir o rio e 109h para descer. Entretanto, o tempo não tem sido um 

empecilho à utilização da via. Fazem parte da hidrovia os rios Madeira, desde Porto 

Velho – RO até à sua foz, na confluência com rio Amazonas, no estado de mesmo 

nome, e o rio Aripuanã, afluente da margem direita daquele. Na hidrovia do Madeira 

estão em operação um porto organizado e seis terminais de uso privativo, todos 

localizados no município de Porto Velho, discriminados no quadro 1. 
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Quadro 1. Lista de estabelecimentos localizados as margens do rio Madeira no 

Município de Porto Velho que fazem uso da Hidrovia do Madeira. 

 

Rio  Nome da Instalação Portuária 

 

 

RIO MADEIRA 

Porto de Porto Velho 

TUP Belmont 

TUP Caimá 

TUP Cargill Agrícola 

TUP Fogás 

 TUP Ipiranga Base de Porto Velho 

 TUP Passarão 

 

 Fonte: ANTAQ  

 

1.4 Rio Madeira e o ouro 

 

O Rio Madeira ficou conhecido em todo país pela exploração de ouro em sua 

bacia, que ganhou propulsão no início da década de 1980 e atraiu milhares de 

pessoas. No auge da exploração, um dia de trabalho no garimpo chegava a render 1 

kg de ouro (SANTOS, 2009), transformando esses valores em reais equivale cerca 

de R$ 100.000,00/dia. Anexando isso aos sonhos, muitas histórias de sucessos e a 

constituição de um modo de vida peculiar em torno da atividade garimpeira. Os 

garimpeiros, por exemplo, permanecem em média 30 dias no rio em cima da draga, 

trabalhando diurnamente.  Para isso, a balsa/draga possui uma estrutura e a 

logística que abarcam mantimentos, cozinheira, dormitórios, TV, telefone, entre 

outros.  

Geralmente o trabalho pesado é interrompido por cerca de sete dias na 

cidade para rever familiares, amigos e até mesmo buscar materiais ou comida 

necessários ao trabalho. 
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 Inicialmente, a grande parte da migração foi impulsionada pela rentabilidade 

proporcionada pelo garimpo:  

A gente começou por causa do ganho, aí foi ficando. Com o passar 
do tempo, nós não temos estudo, não tem como fazer outra coisa 
que ganhe algo próximo.2 

 

Geralmente por não terem formação escolar e na falta de outra forma de 

trabalho que tenha a mesma renda, os garimpeiros permaneceram e foram se 

constituindo pela atividade garimpeira não somente como meio de subsistência. 

 Para Ronaldo, um dos garimpeiros da draga visitada, o modo de 

subsistência, talvez pela renda e por ser o único, faz com que sua relação com o 

garimpo seja uma simbiose tal que ele não se vê fora dali. 

 

Comecei trabalhar no garimpo em 1990, depois parei por uns dois 
anos, mas senti falta. Hoje não vejo minha vida fora daqui. É uma 
espécie de vício3. 

 

Contudo tudo tem o pós e contra, apesar da renda e da relação com o 

trabalho em si, as dificuldades fazem alguns quererem sair deste modo de vida, 

conforme revela Ari, garimpeiro há 25 anos: 

 

[...] pretendo sair esse ano, se Deus quiser, pretendo abandonar 
essa vida. Não pelo trabalho, que dá uma renda razoável, mas pelo 
tempo que a gente fica fora de casa, longe da família. A gente fica 
muito tempo, mas tem que ficar, porque se não ficar não (pausa). A 
profissão é essa, você não pode ficar dois, três dias, e ir embora, 
porque a gente ganha por comissão. Se a draga produz, a gente 
ganha, se ela não produz, a gente também não ganha nada4. 

 

 No início da exploração do ouro na região, também se constituiu um comércio 

exploratório no entorno do garimpo. Pequenas mercearias, bares e casas de 

prostituição flutuantes rapidamente se espalharam pela região. Tudo pago em ouro 

(SANTOS, 2009).  

Os garimpeiros ganhavam substancialmente, sobretudo aqueles que 

trabalhavam em grandes dragas, o ganho também é acompanhado de outros 

desafios, que contribuem para a sua vontade de deixar o garimpo: 

                                                           
² <http://emaisrondonia.com.br/coluna/351/o-rio-madeira-e-o-seu-leito-dourado acessado dia 17/09/2016.> 

3
 <http://emaisrondonia.com.br/coluna/351/o-rio-madeira-e-o-seu-leito-dourado acessado dia 17/09/2016.> 

4
 Idem. 
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 A falta de segurança. A gente não tem segurança nenhuma no 
garimpo. A gente se chegar a se machucar, não tem um seguro de 
vida. A gente não tem (pausa). Se chegar a quebrar um braço, uma 
perna, tem que ter recurso próprio, porque caso contrário não tem 
(pausa). Se quiser pagar o INSS, tem que pagar por livre vontade5. 

 

Ao longe desses desafios, quem realmente e potencialmente 

enriqueceu/enriquece com o garimpo são aqueles que se tornaram donos de draga. 

Responsável pelo investimento inicial de fabricação da draga (estimado em R$ 

600.000,00), este fica com cerca de 80% do ouro extraído e também é responsável 

pela manutenção da draga, o que inclui os mantimentos, o pagamento da cozinheira 

e os gastos com reparos e ajustes.  

Ao passar do tempo, modificações significativas no garimpo vieram: dentre 

elas, a quantidade de ouro extraído diariamente, que dificilmente passa de 100 

gramas/dia em uma grande draga, e os problemas ambientais. Estima-se, que a 

prospecção aurífera de ouro no Rio Madeira tenha lançado no ambiente de 200 a 

300 toneladas de mercúrio em 10 anos de funcionamento (MALM et al., 1997).  

Modificações na tecnologia empregada, especialmente nas dragas, também 

foram importantes, diminuindo consideravelmente tanto o uso do mercúrio quanto a 

contaminação dos garimpeiros e do ambiente. Diferentemente de outras regiões 

onde o ouro se encontra geralmente associado a alguns minerais ou mesmo no 

formato de pepitas, no Rio Madeira, a disponibilidade do metal é na forma de 

pequenas fagulhas, fato que exige tecnologias diferenciadas para o garimpo, 

inclusive a necessidade de uso do mercúrio. 

 Foi à necessidade de explorar o ouro no formato de pequenas fagulhas que 

impulsionou a utilização das dragas para o garimpo, a partir de equipamentos 

originários do saber científico-tecnológico e da experiência dos sujeitos em modificá-

los conforme suas necessidades. 

É nesses sedimentos/fagulhas carregados pela corrente do Madeira que o ouro 

é transportado desde as cabeceiras dos tributários, mais especificamente do rio 

Madre de Dios, no Peru, até as planícies e várzeas da bacia amazônica no Brasil 

onde os ribeirinhos começaram a explorar nos anos 1970 a 1980 com a 

consequente alteração da paisagem e dos sistemas produtivos (SANTOS, 2009). 

                                                           
5
< http://emaisrondonia.com.br/coluna/351/o-rio-madeira-e-o-seu-leito-dourado acessado dia 17/09/2016.> 
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1.5 Modo operacional de garimpagem no Rio Madeira 

 

  Quando se refere aos termos operacionais, os saberes envolvidos no garimpo 

são basicamente fruto da experiência, construídos na relação com o outro no mundo 

e sendo apropriados conforme a necessidade prática, ou seja, utiliza de modo 

arcaico e ultrapassado para garimpagem. 

As etapas envolvidas no garimpo com dragas de lança, antes da extração 

propriamente dita, são realizadas uma espécie de prospecção do sedimento do rio 

com a finalidade de delinear a região na qual ocorrerá a exploração. 

 Para isso, é utilizada uma sonda a partir da qual se obtêm dados acerca da 

profundidade, caso a profundidade permita a exploração, a draga é “apoitada”.  

De forma geral, a profundidade de exploração ficava em torno de 15 a 20 

metros. Com o represamento de águas para as usinas hidrelétricas, a profundidade 

do rio chega a 30 metros no período das águas altas (cheia), o que exigiu 

adaptações para o aumento do comprimento das lanças de extração. 

 Em seguida os garimpeiros iniciam o bombeamento da água e sedimento do 

fundo do rio para uma amostragem, a partir da qual verificam a presença ou não de 

fagulhas de ouro, conforme a figura. 

 

FIGURA 26: Garimpeiro verificando a presença de fagulhas de ouro na caixa de 

despescagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
< http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc35_4/03-EA-49-12.pdf acessado no dia 17/09/2016.> 
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Com a confirmação da presença do mineral, é iniciado efetivamente o processo 

de extração, que envolve basicamente cinco etapas, estando todas elas associadas 

a aspectos físico-químicos.  

Simplificando, pode-se dizer que a garimpagem é um megaprocesso de 

extração e purificação do ouro, na qual se parte de toneladas de matéria-prima 

(água e sedimento do rio) para se chegar a gramas do produto final (o ouro). 

 No início, tem a ponta da lança, chamada popularmente de “maraca”,que tem 

a função de quebrar o material. Existe um motor-bomba que suga o material, e joga 

nas caixas, onde possui os carpetes. Esse carpete vai segurar o material mais 

pesado, o ouro com o cascalho. 

 A primeira etapa do processo de extração, que se configura pela sucção do 

material do rio, é denominada de “mandada”.  Nesta, uma lança de sucção (espécie 

de furadeira acoplada a uma bomba de sucção), que varia de 20 a 30 metros de 

comprimento, revolve o fundo do rio, quebrando rochas e outros materiais mais 

duros ali presentes, ao mesmo tempo em que suga o material lamacento do fundo 

do rio (uma mistura de água, cascalho e terra na qual também estão contidos ouro e 

mercúrio) para a draga,(figura 3). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 37: Lança de sucção, responsável por revolver o sedimento e bombear a mistura 

de água e areia para a draga.  

                                                           
7
 <http://onortao.com.br/noticias/balsas-de-extracao-ilegal-colocam-em-risco-a-navegacao-no-rio-

madeira,56617.php acessado dia 17/09/2016.> 
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A mistura de sedimento bombeada passa, então, pelo gradeamento, no qual 

pedras maiores e outras impurezas ficando retidas. Em seguida, a mistura escorre 

sobre carpetes ligeiramente inclinados. Devido à densidade do ouro, este (e também 

muita terra) fica retido nas fibras do carpete por sedimentação. O tempo do processo 

de “mandada” é variado, mas em geral dura 24 horas seguidas (Figura 4). 

 

 

                                                                                        

Água passando pelo gradeamento (parte 

superior) e escorrendo pela caixa com os 

carpetes (parte inferior). 

                                                              

Mistura escorrendo nos tapetes 

inclinados. 

 

FIGURA 48: Comparativo do processo de garimpagem em dois momentos distintos. 

 

Há todo momento, o processo exige um operador da lança, que 

continuamente vai britando a “maracá” (espécie de broca presente na ponta da 

lança) no fundo do rio para revolver o sedimento. Os operadores se revezam, 

operador trabalha durante quatro horas por dia no controle da lança. Após as 24 

horas ininterruptas de “mandada”, chega-se a um único momento em que o motor da 

draga é desligado e o silêncio impera, iniciando-se o chamado processo de 

despescagem, que consiste na retirada do ouro dos carpetes. A figura 5 apresenta 

os equipamentos de uma draga. 

                                                           
8
 <http://ouronomadeira.blogspot.com.br/2012/02/garimpeiro-mario-operando-draga.html  acessado no dia 

17/09/2016> 
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FIGURA 5:9 Equipamentos e funcionamento de uma draga 

 

Rapidamente os garimpeiros retiram e enrolam os carpetes utilizados para a 

retenção do ouro (ou pescagem), substituindo-os por carpetes secos. São apenas 

cerca de 30 minutos com o motor desligado e a mandada inicia novamente. Em 

seguida, passa-se à batida dos carpetes.  

Após a retirada dos carpetes empregados para a pescagem do ouro, estes são 

literalmente batidos, o que ocorre na mesa resumidora. Esse processo todo dura em 

média cerca de 45 minutos. 

 Utilizando água, os carpetes são sacudidos intensamente, de modo que o fino 

pó dourado se desprenda das fibras e escorra pela mesa. Esse processo consiste 

basicamente em retirar o ouro dos aproximadamente 50m2 de carpete por onde a 

água escorreu durante o processo de “mandada”, deixando-o agora retido em 

pequenas tiras de carpete presentes em canaletas na extremidade inferior da mesa 

resumidora. Durante a batida, já é possível observar claramente a presença do ouro 

extraído do rio (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 610: Areia retirada dos carpetes ainda com a mistura do ouro 

 

                                                           
9
 <http://www.flutuantedragagemvidal.com.br/, acessado em 27/09/2016> 

10
 Fonte: BPA Rondônia 
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 Após terminarem a batida dos carpetes, o ouro fica agora retido em carpetes 

menores. Estes são também batidos em um tanque adaptado, que funciona para 

reduzir a quantidade de areia junto ao ouro, concentrando-o em uma porção menor. 

A etapa seguinte envolve o processo de amalgamação. “Depois tudo isso, vai 

pro azougador, (equipamento semelhante ao mixer culinário, é utilizado para 

misturar o concentrado com o mercúrio) pelo qual vai separar o ouro da areia, que 

logo após é “queimado”.  

 A mistura, ainda lamacenta de água e terra contendo o ouro, é colocada em 

um tambor que permanece sob agitação em torno de duas horas.  

O bateamento vem em seguida, onde o volume, de cerca de 30 litros é 

reduzido drasticamente, em um processo que vai gradativamente eliminando a água 

e a terra até se reduzir à amálgama de mercúrio e ouro em estado sólido. Quando 

finalmente, a mistura sólida é queimada, não mais ao ar livre tal qual antigamente, 

mas num cadinho, que é basicamente uma retorta (destilador de mercúrio).  

Ao se aquecer a mistura, o mercúrio é evaporado dentro do sistema, sendo 

recolhido novamente no estado líquido em um recipiente contendo água, que não 

permite a volatilização do metal. Todo o sistema é fechado, o que diminui 

drasticamente a contaminação com mercúrio dos garimpeiros e do ambiente.  

O ouro é então pesado, para a avaliação do rendimento do dia, e guardado em 

um cofre (SANTOS 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 711: Ouro separado com a utilização de mercúrio. 

 

                                                           
11

 <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc35_4/03-EA-49-12.pdf  acessado no dia 17/09/2016.> 
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CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTAÇÃO JURIDICA: REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DE 

MINÉRIO 

 

2.1 REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE GARIMPEIRA 

 

 O Congresso Nacional, ante a necessidade de regulamentar e reconhecer a 

atividade garimpeira como fonte econômica importante, instituiu em 2008 o Estatuto 

do Garimpeiro, sancionando a Lei nº 11685, de 02/06/2008 cuja finalidade é 

disciplinar os direitos e deveres dos garimpeiros ou extrativistas minerais. 

 

 Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei entende-se por: 

 

 I - garimpeiro: toda pessoa física de nacionalidade brasileira que, 
individualmente ou em forma associativa, atue diretamente no 
processo da extração de substâncias minerais garimpáveis; 
 
 II - garimpo: a localidade onde é desenvolvida a atividade de 
extração de substâncias minerais garimpáveis, com aproveitamento 
imediato do jazimento mineral, que, por sua natureza, dimensão, 
localização e utilização econômica, possam ser lavradas, 
independentemente de prévios trabalhos de pesquisa, segundo 
critérios técnicos do Departamento Nacional de Produção Mineral - 
DNPM; e  
 
Art. 30 O exercício da atividade de garimpagem só poderá ocorrer 
após a outorga do competente título minerário, expedido nos termos 
do Decreto-Lei n0 227, de 28 de fevereiro de 1967, e da Lei n0 
7.805, de 18 de julho de 1989, sendo o referido título indispensável 
para a lavra e a primeira comercialização dos minerais garimpáveis 
extraídos.  
 
Art. 40 Os garimpeiros realizarão as atividades de extração de 
substâncias minerais garimpáveis sob as seguintes modalidades de 
trabalho: 
 
 I - autônomo; 
 
 II - em regime de economia familiar; 
 
 III - individual, com formação de relação de emprego; 
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 2.2 DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO 

 

 O Código de Mineração é uma lei federal brasileira, editada pelo Decreto-lei 

nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, que disciplina a administração dos recursos 

minerais pela União, a indústria de produção mineral e a distribuição, o comércio e o 

consumo de produtos minerais no Brasil. Por ser tratar de uma Lei muito extensa e 

com diversos artigos citarei alguns dos principais artigos para efeito jurídicos objeto 

deste referido estudo. 

Art. 14 - Entende-se por pesquisa mineral a execução dos trabalhos 
necessários à definição da jazida, sua avaliação e a determinação da 
exeqüibilidade do seu aproveitamento econômico. 

§ 1º - A pesquisa mineral compreende, entre outros, os seguintes 
trabalhos de campo e de laboratório: levantamentos geológicos 
pormenorizados da área a pesquisar, em escala conveniente, 
estudos dos afloramentos e suas correlações, levantamentos 
geofísicos e geoquímicos; aberturas de escavações visitáveis e 
execução de sondagens no corpo mineral; amostragens 
sistemáticas; análises físicas e químicas das amostras e dos 
testemunhos de sondagens; e ensaios de beneficiamento dos 
minérios ou das substâncias minerais úteis para obtenção de 
concentrados de acordo com as especificações do mercado ou 
aproveitamento industrial. 

§ 2º - A definição da jazida resultará da coordenação, correlação e 
interpretação dos dados colhidos nos trabalhos executados, e 
conduzirá a uma medida das reservas e dos teores. 

§ 3º - A exeqüibilidade do aproveitamento econômico resultará da 
análise preliminar dos custos da produção, dos fretes e do mercado. 
 Art. 15 - A autorização de pesquisa será outorgada pelo D.N.P.M. a 
brasileiros, pessoa natural, firma individual ou empresas legalmente 
habilitadas, mediante requerimento do interessado. 

Parágrafo Único - Os trabalhos necessários à pesquisa serão 
executados sob a responsabilidade profissional de engenheiro de 
minas, ou de geólogo, habilitado ao exercício da profissão. 

Art. 36 - Entende-se por lavra, o conjunto de operações coordenadas 
objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração 
de substâncias minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das 
mesmas. 
  

Art. 37 - Na outorga da lavra, serão observadas as seguintes 
condições: 

I - a jazida deverá estar pesquisada, com o Relatório aprovado pelo 
D.N.P.M.; 
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II - a área de lavra será a adequada à condução técnico-econômico 
dos trabalhos de extração e beneficiamento, respeitados os limites 
da área de pesquisa. 

Parágrafo Único - Não haverá restrições quanto ao número de 
concessões outorgadas a uma mesma Empresa. 
  

Art. 38 - O requerimento de autorização de lavra será dirigido ao 
Ministro de Minas e Energia, pelo titular da autorização de pesquisa, 
ou seu sucessor, e deverá ser instruído com os seguintes elementos 
de informação e prova: 

I - certidão de registro no Departamento Nacional de Registro do 
Comércio, da entidade constituída; 

II - designação das substâncias minerais a lavrar, com indicação do 
Alvará de Pesquisa outorgado, e de aprovação do respectivo 
Relatório; 

III - denominação e descrição da localização do campo pretendido 
para a lavra, relacionando-o, com precisão e clareza, aos vales dos 
rios ou córregos, constantes de mapas ou plantas de notória 
autenticidade e precisão, e estradas de ferro e rodovias, ou, ainda, a 
marcos naturais ou acidentes topográficos de inconfundível 
determinação; suas confrontações com autorização de pesquisa e 
concessões de lavra vizinhas, se as houver, e indicação do Distrito, 
Município, Comarca e Estado, e, ainda, nome e residência dos 
proprietários do solo ou posseiros; 

IV - definição gráfica da área pretendida, delimitada por figura 
geométrica formada, obrigatoriamente, por segmentos de retas com 
orientação Norte-Sul e Leste-Oeste verdadeiros, com 2 (dois) de 
seus vértices, ou excepcionalmente 1 (um), amarrados a ponto fixo e 
inconfundível do terreno, sendo os vetores de amarração definidos 
por seus comprimentos e rumos verdadeiros, e configuradas, ainda, 
as propriedades territoriais por ela interessadas, com os nomes dos 
respectivos superficiários, além de planta de situação; 

V - servidões de que deverá gozar a mina; 

VI - plano de aproveitamento econômico da jazida, com descrição 
das instalações de beneficiamento; 

VII - prova de disponibilidade de fundos ou da existência de 
compromissos de financiamento, necessários para execução do 
plano de aproveitamento econômico e operação da mina. 

Parágrafo Único - Quando tiver por objeto área situada na faixa de 
fronteira, a concessão de lavra fica sujeita aos critérios e condições 
estabelecidas em lei.  

Art. 39 - O plano de aproveitamento econômico da jazida será 
apresentado em duas vias e constará de: 
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I - Memorial explicativo; 

II - Projetos ou anteprojetos referentes: 

a) ao método de mineração a ser adotado, fazendo referência à 
escala de produção prevista inicialmente e à sua projeção; 

b) à iluminação, ventilação, transporte, sinalização e segurança do 
trabalho, quando se tratar de lavra subterrânea; 

c) ao transporte na superfície e ao beneficiamento e aglomeração do 
minério; 

d) às instalações de energia, de abastecimento de água e 
condicionamento de ar; 

e) à higiene da mina e dos respectivos trabalhos; 

f) às moradias e suas condições de habitabilidade para todos os que 
residem no local da mineração; 

g) às instalações de captação e proteção das fontes, adução, 
distribuição e utilização de água, para as jazidas da Classe VIII. 

Art. 59 - Ficam sujeitas a servidões de solo e subsolo, para os fins de 
pesquisa ou lavra, não só a propriedade onde se localiza a jazida, 
como as limítrofes. 

Parágrafo Único - Instituem-se Servidões para: 

a) construção de oficinas, instalações, obras acessórias e moradias; 

b) abertura de vias de transporte e linhas de comunicações; 

c) captação e adução de água necessária aos serviços de mineração 
e ao pessoal; 

d) transmissão de energia elétrica; 

e) escoamento das águas da mina e do engenho de beneficiamento; 

f) abertura de passagem de pessoal e material, de conduto de 
ventilação e de energia elétrica; 

g) utilização das aguadas sem prejuízo das atividades preexistentes; 
e, 

h) bota-fora do material desmontado e dos refugos do engenho. 
  

Art. 60 - Instituem-se as Servidões mediante indenização prévia do 
valor do terreno ocupado e dos prejuízos resultantes dessa 
ocupação. 
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§ 1º - Não havendo acordo entre as partes, o pagamento será feito 
mediante depósito judicial da importância fixada para indenização, 
através de vistoria ou perícia com arbitramento, inclusive da renda 
pela ocupação, seguindo-se o competente mandado de imissão de 
posse na área, se necessário. 

§ 2º - O cálculo da indenização e dos danos a serem pagos pelo 
titular da autorização de pesquisa ou concessão de lavra, ao 
proprietário do solo ou ao dono das benfeitorias, obedecerá às 
prescrições contidas no artigo 27 deste Código, e seguirá o rito 
estabelecido em Decreto do Governo Federal. 

 A constituição Federal nos seu artigo 176 rege sobre a propriedade do solo e 

da autorização para a pesquisa e lavra garimpeira, conforme termos a seguir: 

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e 
os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta 
da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e 
pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do 
produto da lavra. 

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o 
aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" deste artigo 
somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão 
da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa 
constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e 
administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as 
condições específicas quando essas atividades se desenvolverem 
em faixa de fronteira ou terras indígenas. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 6, de 1995) 

§ 2º - É assegurada participação ao proprietário do solo nos 
resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei. 

§ 3º A autorização de pesquisa será sempre por prazo 
determinado, e as autorizações e concessões previstas neste artigo 
não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem 
prévia anuência do poder concedente. 

§ 4º Não dependerá de autorização ou concessão o 
aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade 
reduzida. 

 

 

 

2.3 DO CRIME POR EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINÉRIOS 

 

No crime de EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINÉRIOS, ele está previsto no 

Art. 55  e 60 da Lei Federal 9.605/98 de crimes ambientais, que diz o seguinte: 
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Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais 
sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou 
em desacordo com a obtida: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de 
recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da 
autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do 
órgão competente. 

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em 
qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou 
serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos 
órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e 
regulamentares pertinentes. 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, ou multa, ou ambas 
penas cumulativamente. 

 

2.4 DO CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA 

Responde também pelo crime de Usurpação de bens da União e de Estoques 

de combustível, quando explora economicamente sem licença do órgão competente, 

constituindo crime contra a ordem econômica, prevista no Art 2º da Lei Federal nº 

8.176, de 8 de fevereiro de 1991. 

Art. 2º. Constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de 
usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes á 
União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações 
impostas pelo título autorizado. 

Pena: detenção, de um a cinco anos e multa. 

§ 1º Incorre na mesma pena aquele que, sem autorização legal, 
adquirir, transportar, industrializar, tiver consigo, consumir ou 
comercializar produtos ou matéria-prima, obtidos na forma prevista 
no caput deste artigo. 

§ 2º No crime definido neste artigo, a pena de multa será fixada entre 
dez e trezentos e sessenta dias-multa, conforme seja necessário e 
suficiente para a reprovação e a prevenção do crime. 

§ 3º O dia-multa será fixado pelo juiz em valor não inferior a quatorze 
nem superior a duzentos Bônus do Tesouro Nacional (BTN). 
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2.5 DA PARTE ADMINISTRATIVA 

 

No que tange a parte administrativa que é para a aplicação da multas, o 

policial ambiental na lavratura de auto de infração se ampara no Art. 66 do Decreto 

Federal 6514/08, esse artigo tem no seu caput os seguintes termos: 

 

Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar 
estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de 
recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente 
poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais 
competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as 
normas legais e regulamentos pertinentes. Multa de R$ 500,00 
(quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Incorre 
nas mesmas multas quem: - constrói, reforma, amplia, instala ou faz 
funcionar estabelecimento, obra ou serviço sujeito a licenciamento 
ambiental localizado em unidade de conservação ou em sua zona de 
amortecimento, ou em áreas de proteção de mananciais legalmente 
estabelecidas, sem anuência do respectivo órgão gestor. (Redação 
dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008). 

 

 

Nos casos que o infrator estiver executando a lavra em Unidade de 

Conservação, ele também é autuado pela infração de dano á Unidade de 

Conservação, previsto no Art. 91 do Decreto Federal 6514/08. 

 

Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 
ambiente, estabelece o processo administrativo federal para 
apuração destas infrações, e dá outras providências. 
Subseção VI 
 
Das Infrações Cometidas Exclusivamente em Unidades de 
Conservação 
 
Art. 91. Causar dano direto ou indireto a unidade de conservação: 
 
Art. 91. Causar dano à unidade de conservação:  
(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008). 
Multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil 
reais). 
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CAPÍTULO 3 

 

AVALIAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS POR EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINÉRIOS 

 

3.1 PORTO VELHO: EVOLUÇÃO URBANA E ECONÔMICA 

  

 Porto Velho (RO) deve seu surgimento às obras da Estrada de Ferro Madeira 

Mamoré, ocorrida nos anos de 1900 onde a partir da construção dessa estrada 

começaram a surgir seus primeiros benefícios urbanísticos. Foi devido à 

necessidade da construção de galpões, oficinas, porto fluvial e pátio de manobra 

que, de forma desenfreada, começaram a surgir banco, escola, residências, hotel e 

até mesmo um local para a realização de cultos já de diferentes religiões: católica, 

anglicana e batista. A Estrada de Ferro também foi responsável pela energia 

elétrica, água e esgoto. Vale salientar que somente após a criação do Território 

Federal do Guaporé é que foi fundado o SAALT – Serviço de Abastecimento de 

Água, Força e Luz do Território, onde se andou implementando a estação e rede de 

água e luz agora sob a responsabilidade do governo territorial (SILVA, 1991). 

 Com o grande surto de migrações a partir da década de 70, o município de 

Porto Velho (Figura 8) começou a desenvolver-se de forma brusca, e já na década 

de 80 explodiu o progresso com a criação do Estado de Rondônia em 1981. Com a 

pavimentação da BR 364, antiga BR 29, um expressivo número de pessoas chegou 

de diferentes regiões do Brasil. Porto Velho, a capital do Estado, atingiu um recorde 

em seu crescimento no país na década de 80, superando o índice de grandes 

metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. À medida que a 

cidade se desenvolvia, seus índices demográficos aumentavam, a economia de 

Porto Velho até a década de 90 encontrava-se ligada principalmente à extração de 

minérios, como o ouro e a cassiterita, pesca, agricultura e comércio. 

 

 

 

 

 

FIGURA 812: Vista aérea da cidade de Porto Velho, Rondônia. 

                                                           
12

< http://www.17bdainfsl.eb.mil.br/index.php?option=com_content&view=article&id=385:estado-de-

rondonia&catid=65&Itemid=401 acessado no dia 17/09/2016.> 
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3.2  DOS ORGÃOS FISCALIZADORES AMBIENTAIS EM RONDÔNIA 

 

3.2.1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL – SEDAM 

 

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental foi criada através da 

Lei nº 547 de 30 de Dezembro de 1993, com o objetivo de formular e executar as 

políticas voltadas para o desenvolvimento ambiental rural e urbano, fiscalizando e 

normatizando as atividades relacionadas com a qualidade de vida, do ambiente e 

dos recursos naturais e gestão das unidades de conservação do Estado e Licenciar 

todas as atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas e 

potencialmente poluidoras, bem como capazes sob qualquer forma de causar 

degradação ambiental, dentro do Estado de Rondônia.  

 

3.2.2 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA  

O IBAMA surgiu no dia 22 de fevereiro de 1989 pela Lei n. 7.735, com intuito 

de normatizar e completar o fechamento de quatro órgãos governamentais 

relacionados ao cuidado com os recursos naturais – Secretaria do Meio Ambiente, a 

SEMA, a Superintendência da Borracha, SUDHEVEA, a Superintendência da Pesca 

e o IBDF e a SUDEPE. Tecnicamente, o órgão pode ser considerado a junção dos 

quatro. 

Atualmente o IBAMA é um órgão do Ministério do Meio Ambiente, ele cuida 

da conservação, manejo, inspeção e proteção à natureza – fauna e flora – e ainda 

realiza pesquisas a respeito do meio ambiente e confere licenças ambientais para 

iniciativas que possam contribuir com preservação da natureza. Tem como principal 

objetivo a proteção do meio ambiente, e se encarrega pela fiscalização das áreas 

que estão sofrendo com o desmatamento, segue os flagrantes das queimadas, e 

atenta para o contrabando de animais. É também o instituto que divulga e alerta a 

sociedade e os meios de comunicação (jornais, revistas, tevê, rádio e internet), dos 

governos, e até da sociedade para o zelo pelas florestas e rios. 

O próprio papel do IBAMA é cobrar das autoridades e principalmente de 

parlamentares, com o objetivo de que sejam criadas novas leis e dar assistências a 



37 
 

já existentes, assim como estatutos e criação de penas mais rigorosas para os 

delitos ambientais. 

3.2.3 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA 

BIODIVERSIDADE (ICMBio)  

O ICMBio é uma autarquia em regime especial vinculada ao Ministério do 

Meio Ambiente e integrada ao Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Foi 

criado pela lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007 e tem sua estrutura regimental 

aprovada pelo decreto nº 7.515, de 8 de julho de 2011, ele é responsável por propor, 

implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as unidades de 

conservação federais, além de fomentar e executar programas de pesquisa, 

proteção, preservação e conservação da biodiversidade e exercer o poder de polícia 

ambiental para a proteção da biodiversidade em todo o Brasil. Surgiu de uma 

reestruturação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), anteriormente responsável por tais atribuições. 

Entre as principais competências do ICMBio é apresentar e editar normas e 

padrões de gestão de Unidades de Conservação federais; propor a criação, 

regularização fundiária e gestão das Unidades de Conservação federais; e apoiar a 

implementação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

Ele fiscaliza e aplica penalidades administrativas ambientais ou 

compensatórias aos responsáveis pelo não cumprimento das medidas necessárias à 

preservação ou correção da degradação ambiental. Cabe ainda ao Instituto Chico 

Mendes monitorar o uso público e a exploração econômica dos recursos naturais 

nas Unidades de Conservação onde isso for permitido, obedecidas as exigências 

legais e de sustentabilidade do meio ambiente. 

 

 

3.2.4 BATALHÃO DE POLICIA AMBIENTAL DO ESTADO DE RONDÔNIA – BPA 

O Policiamento Florestal da PMRO foi criado através do Convênio nº 

164/PGE/84, firmado entre IBDF - Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal e 

o Governo do Estado de Rondônia, com a interferência da Polícia Militar do Estado 

de Rondônia, órgão encarregado de sua execução. 
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As atividades desempenhadas pelo Batalhão de Policia Ambiental são de 

caráter preventivo/repressivo, visando coibir as infrações relativas à Fauna e Flora e 

a degradação do Meio Ambiente, agindo em alguns casos isoladamente e em outros 

em ação conjunta com órgãos Federais e Estaduais mediante convênio 

principalmente com a SEDAM. 

Atualmente o BPA atua em todos ilícitos ambientais, reprimindo-os e também 

trabalhando na prevenção de crimes ambientais, utilizando para isso a presença e 

trabalhos de Educação Ambiental, com atendimento ao público em caráter geral. 

 

 

3.3 Das Fiscalizações pelo Batalhão de Polícia Ambiental 

 

 O Batalhão de Policia Ambiental possui a área de todo o Estado de Rondônia 

para fiscalizar, nos diversos tipos de ilícitos ambientais (desmatamento, extração 

irregular de madeira, transporte irregular de madeira, poluição sonora, poluição 

hídrica, queimadas, pesca ilegal, extração irregular de minérios e etc.), com isso 

possui destacamento em alguns pontos estratégicos em todo Estado, nas cidades 

de Vilhena, Ji-Paraná, Alta Floresta, Machadinho do Oeste, Distrito de Jacy-Paraná 

e sua SEDE que fica em Candeias do Jamari. 

 Não bastasse sua grande demanda para atendimento de fiscalizaão, o 

Batalhão de Policia Ambiental ainda atua com parcerias de outros órgãos 

fiscalizadores ambientais, como por exemplo: FUNAI, ICMBio, IBAMA e SEDAM, 

que realizam operação em todo território estadual e reservas, visando coibir e 

reprimir toda a prática de crimes ambientais. 

Nos últimos anos o BPA tem intensificado suas fiscalizações na área que 

compreende a região de Porto Velho/RO, tendo como o principal foco, a Área de 

Proteção Ambiental Rio Madeira que é constante a prática de crime ambiental por 

extração irregular de minérios e pesca ilegal, tendo como resultado diversas 

apreensões e autuações. 
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3.3.1 Abordagem Policial Ambiental em ocorrências de crimes por extração irregular 

de minérios. 

 A abordagem policial ambiental no Estado de Rondônia possuí uma norma a 

ser seguida e cumprida por todos os policiais militares pertencente ao Batalhão de 

Policia Ambiental, ela é regulamentada através da Norma Geral de Ação de Agosto 

de 2007, criada pelo então Comandante Major PM Josenildo Jacinto do 

Nascimento, que têm a finalidade de normatizar os serviços internos e externos do 

Batalhão de Polícia Ambiental, estabelecendo regras relativas às responsabilidades 

e ao exercício das funções de seus integrantes. É nela que cada ocupante de cada 

guarnição se orienta para com suas as funções e responsabilidade. 

A abordagem policial ambiental no combate ao crime de extração irregular de 

minério preza desde o inicio pela segurança de cada policial, com coletes balísticos 

e salva vidas e com todos ocupantes da embarcação. Geralmente são utilizadas 

duas embarcações para realizarem abordagem nas dragas, garimpos e etc., tendo 

em vista que na maioria dos casos, é difícil acesso por rodovias ou a pé. 

 Iniciada a fiscalização com embarcação são realizadas abordagens nas 

dragas ou garimpos com intuito de verificar a legalização para operação, essa 

abordagem inicia-se com apresentação da equipe e conseqüentemente é explicado 

o motivo de toda fiscalização, com revista no local e pessoal, tendo em vista o risco 

de ter arma de fogo no local, e um confronto direto com uso de arma de fogo; depois 

de realizada a revista, é solicitada toda documentação pertinente para operação da 

draga ou garimpo ao responsável no local, tais como:  

 

 Apresentação de licença de instalação e operação expedida pelo órgão 

responsável ambiental; 

 

 Licença de uso do solo expedida pela prefeitura do Município; 

 

 Alvará de pesquisa mais guia de utilização ou autorização do Registro 

do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM). 
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As figuras 9 e 10 mostram as ações conjunta da Polícia Ambiental e SEDAM 

na operação de fiscalização das atividades no rio Madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9: Operação da Policia Ambiental juntamente com a Secretaria de 

Desenvolvimento Ambiental – SEDAM. Fonte: Divisão Operacional – BPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10: Embarcação utilizada pelos policiais ambientais. Fonte: Divisão Operacional - 

BPA 

 

3.4 Do Registro de Ocorrência 

Depois de realizado todo procedimento citado acima e constatado 

irregularidade do empreendimento é feito o enquadramento penal do crime cometido 

e confeccionado um Boletim de Ocorrência Ambiental – BOA, com base na 

legislação ambiental em vigor, vale salientar que o crime de extração de minério está 

previsto no artigo 55 e 60 da Lei Federal de Crimes Ambientais nº 9.605 de 1998. 
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Esse registro de ocorrência é realizado na Delegacia de Policia Federal, por 

ser tratar de crime federal, nesse caso, quando há caso de flagrante o conduzido é 

encaminhado ao delegado de plantão para que tome todas as medidas penais 

cabíveis. 

O Boletim de Ocorrência Ambiental é o procedimento pelo qual são inseridas 

todas as informações da ocorrência, tais como: nome de infrator, endereço, telefone, 

filiação, números de documentos e o mais importante é como foi atuação policial em 

todo decorrer da fiscalização. 

Abaixo as figura 11 e 12 ilustram um modelo de Boletim de Ocorrência 

Ambiental – BOA, para melhor entendimento. 
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FIGURA 11: Parte frontal do BOA. Fonte: Divisão Operacional – BPA 
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FIGURA 12: Continuação do BOA. Fonte: Divisão Operacional- BPA. 

3.4.1 Do Termo de Apreensão e Depósito 

 

 Em seguida é confeccionado um Termo de Apreensão e Depósito – TAD, 

pelo qual é apreendido todo o material prova do crime (minério, bombas, dragas e 

etc.), devido o Batalhão e o Estado geralmente não possuir meios materiais para a 

remoção da draga e todo material carga existente no local do crime, o material 

apreendido fica depositado na pessoa do infrator como fiel depositário (que é a 

atribuição dada a alguém para guardar um bem durante um processo judicial, e está 

prevista no artigo 159, do Novo Código de Processo Civil e suas atribuições artigo 

160 e 161 do mesmo código) em que prevê: 

 

Art. 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, 
seqüestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a 
administrador, não dispondo a lei de outro modo. 
 
Art. 160. Por seu trabalho o depositário ou administrador perceberá 
remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, 
ao tempo do serviço em as dificuldades de sua execução. 
Parágrafo único. O juiz poderá nomear um ou mais prepostos por 
indicação do depositário ou do administrador. 
 
Art. 161. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos 
que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que 
lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente 
despendeu no exercício do encargo. 
Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente pelos 
prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e 
da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. 
 
Quantias em dinheiro, papéis de crédito, pedras e metais preciosos 
são preferencialmente depositados no Banco do Brasil, na Caixa 
Econômica Federal, em Banco estatal, ou não os havendo, em outra 
instituição de crédito. É o que dispõe o artigo 840. 

 

Conseqüentemente é lavrado um auto de infração em desfavor ao infrator e 

logo após o infrator é conduzido para Superintendência da Policia Federal e 

apresentado ao Delegado de Plantão para providências cabíveis. 

 

5.4.5 Da aplicação de multas e prazos no crime de extração irregular de minério 
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 O Batalhão de Policia Ambiental do Estado de Rondônia possui um convênio 

e parceira com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, 

homologada através do DECRETO N. 16.399, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, 

referente às ações que visam a coibir as infrações contra o Meio Ambiente no 

Estado de Rondônia. 

 Esse convênio rege sobre as aplicações de multas pelos policiais militares 

ambientais, tendo em vista que a SEDAM não possui efetivo suficiente em seu 

quadro de Fiscais para atender a todos os trabalhos de fiscalização no âmbito do 

Estado de Rondônia, em face da demanda que ora se apresenta. 

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM autorizada a 

desenvolver, através de esforço conjunto com a Secretaria de Estado de Segurança, 

Defesa e Cidadania – SESDEC, por intermédio do Batalhão de Polícia Ambiental – 

BPA/PMRO, medidas que possibilitem coibir as infrações contra o Meio Ambiente no 

Estado de Rondônia, observando a Legislação Ambiental em vigor nas esferas 

Municipal, Estadual e Federa, conforme o Art 3º do Decreto acima mencionado. 

 

Art. 3° Para atingir os objetivos citados nos artigos anteriores, 
incumbe a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Ambiental 
e suas Subunidades Operacionais, além das definidas no Parágrafo 
único do artigo 219 da Constituição Estadual: 
 
 I – efetuar o Policiamento preventivo e repressivo atinente ao 
controle e combate ao desmatamento e queimadas; 
 
 II – efetuar operações de policiamento ostensivo planejadas de 
acordo com o órgão ambiental para coibir atividades não autorizadas, 
fiscalizando o exato cumprimento de licenças e autorizações 
expedidas pela SEDAM;  
 
 
III – efetuar operações planejadas em acordo com o órgão ambiental 
do Estado, bem como coibir as invasões e furtos de madeiras nas 
Unidades de Conservação, cumprindo a legislação e normas em 
vigor; 
 
 
 IV – efetuar o policiamento ostensivo regular, promovendo a 
proteção de todas as formas de vegetação permanente definidas 
pela legislação em vigor; 
 
 
 V – desenvolver a atividade de Polícia Administrativa, através da 
Lavratura do Auto de Infração n. II e demais documentos 
Administrativos delegadas pela SEDAM, quando se fizerem 
desacompanhados de Fiscais do órgão; e  
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VI – propor a SEDAM dentro dos prazos, a previsão anual de 
recursos orçamentários destinados a suprir as necessidades do 
Comando do Batalhão de Polícia Ambiental e as suas Unidades 
Subordinadas.  

 

Constatado a ocorrência de infração administrativa ambiental, será lavrado o 

auto de infração, pelo qual deverá ser dada ciência ao autuado, assegurando-se o 

contraditório e ampla defesa (Art. 96 do Decreto 6514/08).  

Vejamos a figura 13 um modelo de auto de infração, aplicado na Área de 

Proteção Ambiental Rio Madeira, por Policial Militar Ambiental. 
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FIGURA 13: Auto de Infração aplicado pelos Policiais Ambientais. Fonte: Divisão  

Operacional BPA. 

 

 

3.4.2 Da defesa do autuado 

 

No tocante a defesa do autuado, ele poderá no prazo de 20 (vinte) dias, 

contado a partir da data de ciência da autuação, oferecer defesa contra o auto de 

infração, tendo com isso um desconto de trinta por cento do valor corrigido da 

penalidade, amparado nos termos do art.4º da Lei nº 8.005, 1990. A defesa do auto 

de infração poderá ser protocolizada em qualquer unidade administrativa do órgão 

ambiental que promoveu a autuação, ela deverá ser formulada por escrito e deverá 

conter os fatos e fundamentos jurídicos que contrariem o disposto no auto de 

infração e termos que acompanham (Art.113 á 117 do Decreto 6514/08). 

Art. 113.  O autuado poderá, no prazo de vinte dias, contados da 
data da ciência da autuação, oferecer defesa contra o auto de 
infração.  

§ 1o  O órgão ambiental responsável aplicará o desconto de trinta por 
cento de que trata o art. 3º da Lei nº 8.005, de 22 de março de 1990, 
sempre que o autuado decidir efetuar o pagamento da penalidade no 
prazo previsto no caput.  

§ 2o  O órgão ambiental responsável concederá desconto de trinta 
por cento do valor corrigido da penalidade, nos termos do art. 4º da 
Lei nº 8.005, de 1990, para os pagamentos realizados após o prazo 
do caput e no curso do processo pendente de julgamento.  

Art. 114.  A defesa poderá ser protocolizada em qualquer unidade 
administrativa do órgão ambiental que promoveu a autuação, que o 
encaminhará imediatamente à unidade responsável.  

Art. 115.  A defesa será formulada por escrito e deverá conter os 
fatos e fundamentos jurídicos que contrariem o disposto no auto de 
infração e termos que o acompanham, bem como a especificação 
das provas que o autuado pretende produzir a seu favor, 
devidamente justificadas. 

Parágrafo único.  Requerimentos formulados fora do prazo de defesa 
não serão conhecidos, podendo ser desentranhados dos autos 

conforme decisão da autoridade ambiental competente.  

Art. 116.  O autuado poderá ser representado por advogado ou 
procurador legalmente constituído, devendo, para tanto, anexar à 
defesa o respectivo instrumento de procuração.  
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Parágrafo único.  O autuado poderá requerer prazo de até dez dias 
para a juntada do instrumento a que se refere o caput. 

Art. 117.  A defesa não será conhecida quando apresentada: 
I - fora do prazo; 
II - por quem não seja legitimado; ou 
III - perante órgão ou entidade ambiental incompetente.  
 

3.5 Área de Proteção Ambiental Rio Madeira 

           A Área de Proteção Ambiental é uma área geralmente extensa, com certo 

grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou 

culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das 

populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade 

biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso 

dos recursos naturais. 

A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas, 

podendo ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma 

propriedade privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental. As condições 

para a realização de pesquisas científicas e a visitação pública nas áreas sob 

domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade, enquanto nas 

propriedades privadas, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa 

e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais.  

A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão 

responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos 

públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se 

dispuser em regulamento. 

No dia 06 de junho de 1991, foi criada pelo então Governador do Estado de 

Rondônia o Senhor Osvaldo Piana Filho, através do DECRETO Nº 5.124, a ÁREA 

DE PROTEÇÃO AMBIENTAL RIO MADEIRA, que compreende o trecho do Rio 

Madeira, iniciando pela montante das corredeiras de Santo Antônio, hoje barragem 

da UHE Santo Antônio, até abaixo do Igarapé Belmont.   

Art. 1º  -  É declarada como área de proteção especial do Governo 
de Rondônia, o trecho do Rio Madeira, compreendido a montante 
das corredeiras de Santo Antônio até abaixo do Igarapé Belmont, 
conforme o Memorial Descritivo e o mapa anexo a este Decreto.  
Denominação: Área de Proteção Ambiental do Rio Madeira.  Área 
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total aproximada: 6.741 hectares; perímetro: 65.080 metros.  
Memorial Descritivo:   "Partindo do Ponto " P-1", de Coordenadas 
Geográficas 8º 37' 30" de latitude Sul e 63º 56' 04" de Longitude 
Oeste, situado a margem esquerda do Rio Madeira no sentido a 
jusante, segue-se em linha reta, numa distância aproximada de 4.780 
(quatro mil, setecentos e oitenta) metros até o Ponto " P-2 ", de 
Coordenadas Geográficas 8º 37' 30" de Latitude Sul e 63º 53' 26" de 
Longitude Oeste, situado à margem esquerda do Rio Madeira no 
sentido a jusante; deste, segue-se em linha reta, numa distância de 
5.000 (cinco mil) metros atravessando sobre o Rio Madeira e o 
Igarapé Belmont até o Ponto " P -3, de Coordenadas Geográficas 8º 
40' 11" de Latitude Sul e 63º 53' 26 de Longitude Oeste, situado a 
margem esquerda do Rio Madeira no sentido a jusante; deste, 
segue-se em linha reta numa distância de 2.000 (dois mil) metros, 
atravessando o Igarapé Belmont até o Ponto " P-4 " de Coordenadas 
Geográficas 8º 40' 11" de Latitude Sul e 63º 54' 33" de Longitude 
Oeste, situado a margem direita do Rio Madeira sentido a jusante; 
deste, segue-se m linha reta atravessando Igarapé Belmont, numa 
distância de 6.100 (seis mil e cem) até o Ponto "P-5", de 
Coordenadas Geográficas 8º 43' 29" de Latitude Sul e 63º 54' 33" de 
Longitude Oeste, situado a margem direita do Rio Madeira, no 
sentido a jusante; deste, segue-se em linha reta, numa distância de 
1.200 (um mil e duzentos) metros até o Ponto "P-6" de Coordenadas 
Geográficas 8º 43' 29" de Latitude Sul e 63º 55' 11" de Longitude 
Oeste, situado sobre a margem seca do lado direito do Rio Madeira 
no sentido a jusante; deste, segue-se sobre a margem seca do Rio 
Madeira, em seu lado direito sentido jusante, numa distância de 
7.000 (sete mil) metros até o Ponto "P-7 de Coordenadas 
Geográficas 8º 47' 22" de Latitude Sul e 63º 55' 29" de Longitude 
Oeste, situado sobre a margem seca do lado direito do Rio Madeira 
no sentido a jusante; deste, segue-se em linha reta, numa distância 
de 1.300 (um mil e trezentos) metros, atravessando o Igarapé Bate 
estacas  até o Ponto "P-8" de Coordenadas Geográficas 8º 48' 03" de 
Latitude Sul e 63º 55' 29" de Longitude Oeste, situado sobre a 
margem  direita do Rio Madeira no sentido  jusante; deste, segue-se 
em linha reta atravessando o Igarapé Baste Estacas  numa distância 
de 900 (novecentos) metros até o Ponto "P-9" de Coordenadas 
Geográficas 8º 48' 03" de Latitude Sul e 63º 55' 57" de Longitude 
Oeste, situado  a margem  direita do Rio Madeira no sentido a 
jusante; deste, segue-se por uma linha reta, numa distância de 1.500 
(um mil e quinhentos) metros até o Ponto "P-10" de Coordenadas 
Geográficas 8º 48' 50" de Latitude Sul e 63º 55' 57" de Longitude 
Oeste, situado a margem  direita do Rio Madeira no sentido a 
jusante; deste, segue-se por uma linha reta, passando pelo Igarapé 
Mato Grosso, numa distância de 2.900 (dois mil e novecentos) 
metros até o Ponto "P-11" de Coordenadas Geográficas 8º 48' 50" de 
Latitude Sul e 63º 57' 00" de Longitude Oeste, situado a margem  
direita do Rio Madeira no sentido a jusante; deste, segue-se em linha 
reta, atravessando o Rio Madeira, numa distância de 3.900 (três mil e 
novecentos) metros até o Ponto "P-12" de Coordenadas Geográficas 
8º 46' 41" de Latitude Sul e 63º 57' 00" de Longitude Oeste, situado a 
margem  esquerda  do Rio Madeira no sentido a jusante; deste, 
segue-se em linha reta, numa distância de 2.800 (dois mil e 
oitocentos) metros até o Ponto "P-13" de Coordenadas Geográficas 
8º 46' 41" de Latitude Sul e 63º 56' 02" de Longitude Oeste, 
localizado a  margem  esquerda do Rio Madeira no sentido a jusante; 
deste, segue-se em linha reta, numa distância de 17.200 (dezessete 
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mil e duzentos) metros até o Ponto "P-1", ponto de Partida e 
fechamento deste perímetro" 

A área de proteção é aproximada de 6.741 hectares com um perímetro de 

65.080 metros conforme imagem anexada na Figura 1413. 

 

 

 

 

 

Figura 14: Imagem da drenagem do Rio Madeira evidenciando a APA do Rio Madeira.  

A APA Rio Madeira assim denominada é tutela do Poder Público, além da 

Fauna e da Flora, os monumentos naturais que compõem o conjunto paisagístico, 

bem como as manifestações arqueológicas, paleontológicas, restos de 

paleomeríndios, de qualquer natureza, que estejam circunscritas na área 

mencionada.  Para a utilização da área como potencial turístico, cultural e cientifico, 

dependerá de autorização da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental - 

SEDAM.   

Por ser tratar de uma ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL é expressamente 

proibido as atividades minerais e/ou garimpeiras de qualquer natureza, no trecho do 

Rio Madeira e suas margens, pelo qual é objeto de proteção, sujeitando-se os 

infratores as penas da Lei.   

3.6 Extração Irregular de Minérios no Rio Madeira 

 O Rio Madeira oculta sob suas águas turvas e truculentas a ilusão de um 

favorecimento financeiro rápido e fácil e com baixo custo por parte dos que investem 

na exploração ilegal de minérios. Diversas pessoas saem do conforto do seu lar, 

                                                           
13

 <https://uc.socioambiental.org/uc/5458 acessado no dia 19/09/2016.> 
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para arriscar a vida em cima de balsas e dragas, que muitas vezes são precárias, 

sem um mínimo de segurança em busca de ouro no leito do Rio Madeira. 

A “Saga do Ouro” título dado a esse trabalho, pelo fato que desde início da 

década de 80 quando iniciou a corrida do ouro no Rio Madeira, quando o ouro foi 

descoberto no leito do rio, junto com a cassiterita, atraindo garimpeiros de todo 

Brasil e eles arriscavam e ainda arriscam a própria vida no trabalho nas balsas e 

dragas que era e ainda são extremamente perigosas. Nos anos 80 não possuíam o 

mínimo de equipamentos de segurança, tendo em vista o sistema arcaico de 

exploração que, embora um pouco melhoradas, ainda vigora até nos dias de hoje, 

assim transformando esse trabalho em uma verdadeira saga. Além do risco de vida, 

outro fator que favorece o trabalho arriscado é que na maioria das vezes o trabalho 

é informal e ilegal, assim acarretando também a probabilidade de serem presos e 

autuados. A figura 15 mostra a “fofoca” (aglomerados de balsas e/ou dragas) 

próxima a ponte sobre o rio Madeira na cidade de Porto Velho (RO). 

FIGURA 15: “Cidade flutuante” -  Imagens das dragas ocupando todo o leito do rio. Fonte: 

Divisão Operacional - BPA 

 

Recentemente, o Rio Madeira especificamente na região de Porto Velho se 

transformou em uma verdadeira cidade flutuante, sendo ocupado por milhares de 

balsas e dragas que operam diuturnamente removendo areia, lama, cascalho e 

principalmente o ouro. Esta ocupação de forma desenfreada também trás 

transtornos para navegação, que por sua vez ocupa um papel muito importante para 

o desenvolvimento da região. 
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O Batalhão de Policia Ambiental também é responsável pela fiscalização 

ambiental no Rio Madeira, coibindo de forma preventivamente e repressivamente a 

praticas de crimes ambientais praticados daquela região. 

 

3.7 Da composição dos bancos de dados 

O levantamento estatístico objeto desde trabalho tem início no ano de 2012 

até maio de 2016, foi analisado o banco de dados de registro de ocorrência do 

Batalhão de Policia Ambiental, Sede em Candeias do Jamari, na Divisão 

Operacional. O banco de dados é composto de informações de cada ocorrência 

registrada, no caso em tela, foram verificadas as ocorrências por crimes de extração 

irregular na APA Rio Madeira. 

Este levantamento estatístico é realizado com analise de banco de dados, 

este é composto por informações relativas à apreensão, nele são inseridos dados 

como: nome do autuado, endereço da autuação, material apreendido e etc. Esse 

banco dados tem o papel principal de organizar os registros de ocorrências por 

região e fazer um comparativo de índices de criminalidades por ano. 

Para cada crime é criado uma planilha e alimentada conforme o crescimento 

de registro de ocorrências. 

Basicamente o banco de dados é o “cérebro” da Divisão Operacional do 

Batalhão de Policia Ambiental, através dele, são feitos comparativos com indicação 

de reincidência de crime e a continuidade do fato. De modo que o banco de dados 

também possui um papel de oferecer aos operadores uma materialidade dos crimes 

e um indicativo para futuras áreas de fiscalização. 

Portanto, é indiscutível a necessidade de haver uma agregação de 

informações entre os bancos de dados policiais, com as informações 

geoeconômicas e criminais, visando a um melhor planejamento técnico operacional 

que atue inteligentemente, em conformidade com o contexto criminógeno e social de 

cada região.  
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Todavia, se os gestores não analisarem as informações sob o prisma de uma 

perspectiva interorganizacional, ou seja, diante de uma análise que interprete 

informações constantes nas diversas bases de dados de setores de várias 

organizações, certamente os objetivos traçados não serão atingidos.  

Desta forma, faz-se necessário que os gestores da segurança pública, no 

caso em tela a Divisão Operacional, analisem criteriosamente as informações e de 

posse de tais informações, deve-se verificar quais as modalidades de policiamento 

que mais surtirão efeito nas respectivas áreas de interesse da segurança pública. 

3.8 Do levantamento estatístico do ano de 2012 á maio de 2016. 

 No ano de 2012 foi verificado o registro de 15 (quinze) ocorrências por crime 

de extração irregular de minérios, tendo 02 (duas) pessoas conduzidas e 

flagranteadas para a Delegacia de Policia Federal, esse número mínimo de pessoas 

conduzidas em comparação ao número de ocorrência, dá-se ao fato do flagrante 

delito ou até mesmo os meios para condução do individuo (Quadro 2). Neste ano as 

operações na APA RIO MADEIRA foram em conjunto com a Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, que ficou responsável pela parte 

administrativa da ocorrência (confecção de auto de infração e Termo de Apreensão 

e Depósito). 

Quadro 214: Dados estatísticos de ocorrências ambientais na região da APA Rio 

Madeira. 

REGIÃO DA APA RIO MADEIRA (MINÉRIO) 

ANO 
OCORRÊNCIAS 
REGISTRADAS 

DRAGAS/  
BALSAS 

MOTORES/ 
BOMBAS 

AUTOS 
CONFECCIONADOS 

VALOR EM REAIS 
PESSOAS 

CONDUZIDAS 

2012 15 MATERAL APREENDIDO PELA SEDAM 2 

2013 0 0 0 0 R$ 0,00 0 

2014 3 6 0 13 R$ 80.500,00 10 

2015 81 107 161 91 R$ 2.363.557,30 132 

2016 19 26 44 22 R$ 1.456.000,00 28 

TOTAL 118 139 205 126 R$ 3.900.057,30 172 

                                                           
14

 Divisão operacional do Batalhão da Polícia Ambiental de Candeias do Jamari. 
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 Já no ano de 2013 o banco de dados não possui dados relativos à ocorrência 

por extração irregular de minérios, fato esse ocasionado pela intensificação de 

fiscalização por combate ao desmatamento, tendo em vista o aumento de 28% de 

desmatamento na Amazônia, dado do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial 

(INPE), colocando Rondônia no 5º lugar nacional, responsável por 933 quilômetros 

quadrados de desmatamento (Quadro 2).  

Os dados apontam que foram desmatados 5.843 quilômetros de floresta no 

período de agosto de 2012 a julho de 2013 na Amazônia legal. Número 27,8% 

maior do que no período anterior, quando foram 4.571 Km2 de área derrubada. 

Contudo essa intensa fiscalização obteve êxito, pois Rondônia conseguiu 

reduzir o desmatamento no ano posterior (2014), com diminuição de 27% de faixa 

desmatada conforme dados do INPE (Figura 16). 

 

 

 

 

 

FIGURA 16: Evolução da taxa de desmatamento desde 2004 por estado e para toda 
Amazônia Lega.15 

No ano de 2012 foram registradas aproximadamente 700 ocorrências pelo 

crime de desmatamento em todo Estado de Rondônia, já em 2013, ano de 

intensificação da fiscalização, foram registradas mais de mil ocorrências, 

aumentando praticamente 30% de ocorrências do ano anterior. Outro fator muito 

importante foi o aumento de fiscalização pela pesca ilegal no leito do Rio Madeira, 

que em corrente deste trabalho com ação presença de policiais inibia a prática de 

outros crimes ambientais na região. 

Em 2014 foram registradas 03 (três) ocorrências na APA RIO MADEIRA por 

extração irregular de minérios, tendo com resultados: 
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< http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=3944 acessado no dia 17/09/2016.> 
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 06 (seis) pessoas conduzidas e flagranteadas para a Policia Federal de Porto 

Velho; 

 10 (dez) pessoas autuadas; 

 06 (seis) dragas/balsas apreendidas; 

 E um valor de aproximadamente R$ 80.500,00 (oitenta mil e quinhentos reais) 

de multas aplicadas. 

Nota-se um pequeno avanço nas fiscalizações, esse número pequeno de 

ocorrências registradas, tem como característica o interesse público na quantidade 

de fiscalização, também é valido salientar que existe casos, pelo qual o infrator não 

foi localizado ou evadiu-se do local, assim sendo impossível o flagrante do infrator e, 

conseqüentemente o registro da ocorrência, restando somente a comunicação crime 

do fato. 

Em 2014 também continuou a intensificação de fiscalização por 

desmatamento ilegal em todo Estado de Rondônia e pesca ilegal na APA RIO 

MADEIRA. 

Vale salientar que em 2014 foi um ano atípico para Porto Velho devido à 

enorme enchente no Rio Madeira, que ocorreu entre janeiro e abril de 2014, pelo 

qual, diversos rios do sudoeste da Amazônia apresentaram níveis excepcionais. 

 O rio Madeira em Porto Velho, por exemplo, atingiu a marca recorde de 19,74 

metros em 30 de março desse ano, mais de 3 metros acima da cota de emergência 

estabelecida por órgãos públicos nesse local que é de 16,68 metros. Até então, a 

maior marca já registrada era 17,51 metros em abril de 1997. Comportamento 

semelhante foi observado nos rios Mamoré, Guaporé e Abunã, que também 

atingiram níveis excepcionais. 

Esse fato diminuiu com a exploração de minério no local, tendo em vista a 

dificuldade de atingir o fundo do rio para a exploração do mineral, e o aumento de 

fiscalização ambiental devido essa catástrofe. 

 Diferentemente dos anos anteriores o ano de 2015 foi atípico em termos de 

combate a extração irregular de minérios, com mais de 200% de aumento de 

ocorrências registradas em relação aos anos anteriores. No ano de 2015 foram 
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registradas 81 (oitenta e uma) ocorrências por extração irregular de minérios com os 

seguintes resultados: 

 132 (cento e trinta e duas) pessoas conduzidas e flagranteadas para a 

Delegacia de Policia Federal em Porto Velho; 

 107 (cento e sete) dragas/balsas apreendidas; 

 161 (cento e sessenta e um) motores apreendidos; 

 91 (noventa e um) autos confeccionados; 

 E aproximadamente R$ 2.363.557,30 (dois milhões, trezentos e sessenta 

e três mil, quinhentos e cinqüenta e sete reais e trinta centavos) de multas 

aplicadas. 

Esses resultados foram matérias estampadas em alguns jornais locais e 

também em sites jornalísticos, tendo principalmente em destaque a eficiência do 

Batalhão Ambiental e o número de pessoas conduzidas, exemplo disso foi a 

operação denominada “Aluvião” realizada em 21 de janeiro de 2015, na APA Rio 

Madeira, e conduziu 11 (onze) infratores e foi destaque no Jornal Nacional e jornais 

locais (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1716: Divulgação de mídia enfatizando a Operação Aluvião. 
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 <http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2015/01/operacao-contra-garimpo-ilegal-e-realizada-no-rio-

madeira-em-ro.html acesso no dia 19/09/2016.> 
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O ano de 2016 já reflete o bom índice de fiscalização ambiental no local, até 

maio deste corrente ano, o Batalhão de Policia Ambiental já registrou 19 ocorrências 

por extração irregular de minérios na APA Rio Madeira, com os seguintes 

resultados: 

 28 (vinte e oito) pessoas conduzidas e flagranteadas para a Delegacia 

de Policia Federal em Porto Velho; 

 26 (vinte e seis) dragas/balsas apreendidas; 

 44 (quarenta e quatro) motores apreendidos; 

 22 (vinte e dois) autos confeccionados; 

 E aproximadamente R$ 3.900.057,30 (três milhões, novecentos mil, 

cinqüenta e sete reais e trinta centavos) de multas aplicadas. 

Esse saldo positivo de ocorrências e material aprendido é devido à 

preocupação do Comando da Policia Militar em atender a reivindicação da 

população local e ao combate de crimes de ilícito ambiental na região de Porto 

Velho. 

No tocante aos pagamentos da multas aplicadas, o Batalhão de Policia 

Ambiental não possui uma estimativa, devido ao fato deste controle ser de 

responsabilidade da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambienta – SEDAM, e 

devido aos parcelamentos e julgamentos de multas, acarretando assim uma 

morosidade na quitação das mesmas e um controle mais preciso. 

As figuras 18, 19 e 20 apresentam comparativos com dados estatísticos, 

respectivamente, das ocorrências registradas, dos autos confeccionados e das 

multas aplicadas, do Batalhão de Policia Ambiental confrontados anualmente. 
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FIGURA 18.  Distribuição de ocorrências registradas do ano de 2012 à maio de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19: Comparativo de número de autos de infração confeccionados pelo Batalhão de 

Polícia Ambiental. Fonte: Divisão Operacional – BPA 
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Figura 20: Distribuição anual do valores em reais de multa aplicadas pelo BPA. Fonte: 

Divisão Operacional BPA. 

 

3.9  IMPACTO AMBIENTAL 

3.9.1 Definição 

 Segundo Barreto (1986), é considerado impacto ambiental: qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente, afetem a saúde, a segurança e o bem-estar 

da população; as atividades sociais e econômicas; a fauna e a flora; as condições 

estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualificação dos recursos ambientais, 

essa definição tem base no artigo 1º da Resolução CONAMA Nº 001, de 23 de 

janeiro de 1986.  

Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto 
ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 
ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
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II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais. 

 

3.9.2 Metais encontrados no Rio Madeira 

Dentre todas as perturbações que o garimpo provoca (CARNITATTO, 2008; 

GASPARETTO, 2014), deve ser destacado o uso do mercúrio (Hg) como elemento 

químico classificado como metal pesado, o qual está relacionado a alterações 

graves na ictiofauna e na própria saúde humana.  

A utilização do mercúrio nos garimpos de ouro no Brasil é bastante comum e 

gera grande risco à saúde humana, dada a exposição direta dos trabalhadores ao 

mercúrio metálico nos ambientes de trabalho, bem como a exposição indireta da 

população em geral, que esteja próxima às áreas garimpeiras. 

O ouro encontrado é misturado ao mercúrio, geralmente na proporção de 1:1, 

para formar um amálgama de modo a facilitar a sua identificação. 

O amálgama ouro-mercúrio é posteriormente queimado, liberando o mercúrio 

para a atmosfera. O ouro produzido no garimpo é comercializado em lojas em 

centros urbanos, onde é novamente queimado para purificação, liberando também 

mercúrio para a atmosfera. 

A inexistência de sistemas adequados para a retenção do mercúrio nestas 

lojas, que dispõem, quando muito, de simples exaustores, resulta na contaminação 

atmosférica por mercúrio metálico do meio ambiente até um raio de cerca de 400 

metros a partir dos pontos de queima. 

O mercúrio metálico pode sofrer um processo de metilação (transformação do 

mercúrio inorgânico para o orgânico que se caracteriza por ser mais tóxico) em 

sedimentos dos rios, penetrando na cadeia alimentar, o que eleva o risco de 

contaminação dos peixes. 

Latrubesse et al. (2005), diz que o Rio Madeira transporta uma carga de 50% 

de sólidos em suspensão ao Rio Amazonas, que tem o alcance de valores de 248 a 

600 milhões de toneladas por ano. Adsorvidos a esses sólidos em suspensão 

encontram-se os elementos-traço (metais-traço), que são elementos químicos 

encontrados naturalmente na natureza. A poluição das águas por metais-traço é um 
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importante fator que afeta tanto o ciclo geoquímico desses elementos quanto à 

qualidade ambiental (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001) e sua mobilização a 

partir do material em suspensão é potencialmente perigosa, não somente para o 

ecossistema como também para o suprimento de água potável. 

Dos metais-traço, o Hg é um dos que representa maior risco à saúde humana, 

acentuando o risco quando inalado a vapor ou ingerido sob a forma de metil-Hg 

(forma química orgânica mais tóxica do Hg), que tem sua formação natureza pela 

metilação de Hg2+ mediada por bactérias aeróbias e anaeróbias. A sua alta 

biodisponibilidade e capacidade de bioacumulação do metil-Hg pela biota aquática, 

particularmente em peixes, constitui-se em importante problema de saúde ambiental 

cada vez mais preocupante na Bacia Amazônica (BASTOS & LACERDA, 2004).  

Além do Hg, outros metais-traço também são transportados pelos sólidos em 

suspensão e também tem suas cargas afetadas por mudanças nos usos do solo da 

região, uma vez que a constituição geológica tem grande importância na 

composição da água dos rios e lagos que drenam metais e partículas dos solos, 

contribuindo assim, para a composição físico-química da água regional, além de sua 

representação no particulado em suspensão (MORTATTI & PROSBST, 1998; 

BONOTO & SILVEIRA, 2003). 

Na atualidade não existem programas públicos ou privados que monitore ou 

capacite de forma continuada o uso do mercúrio na atividade. Razão pela qual os 

garimpeiros desconhecem ou não conseguem relacionar a existência de problemas 

de saúde ou ambientais derivados do uso dele na atividade, acreditando seu uso 

inofensivo ignorando muitas vezes as informações repassadas a respeito.  

Existe uma falta de entendimento ambiental por parte dos trabalhadores, pois, 

desconhece o dano ambiental que pode ser causado até pelo simples fato de jogar 

plásticos no rio. Ainda mais agravante é o fato do desconhecimento ou 

comprometimento com a poluição hídrica causada pelo derramamento de óleos 

lubrificantes, que são descartados no próprio rio, produto que deveria ser estocado 

em recipientes impermeáveis e depois entregue na cidade nos pontos de coleta, que 

geralmente são em postos de combustíveis, ou no mesmo local de compra do 

referido óleo, exigência feita pelo órgão fiscalizador. 
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CONCLUSÃO 

 

Nesta pesquisa fêz-se um levantamento estatístico de ocorrências de crimes 

ambientais de exploração de minério na APA Rio Madeira na Região de Porto Velho. 

A pesquisa foi pautada nas ocorrências dos arquivos do Batalhão da Policia 

Ambiental, por extração irregular de minério. O levantamento foi feito do período de 

janeiro de 2012 a maio de 2016.  

No primeiro capítulo abordou-se a história da mineração em Rondônia, com 

ênfase na exploração de minério no Rio Madeira, que teve seu início nos meados da 

década de 1980, motivada pelo o sentimento de enriquecimento rápido e fácil, pelo 

qual milhares de pessoas oriundas de todo país migraram para a cidade de Porto 

Velho/RO, em busca de uma vida melhor. Por outro lado, apresenta-se também 

neste capítulo, informação acerca do processo para a exploração do minério de 

ouro, com a utilização de draga para a realização de garimpagem. 

Já no segundo capítulo, apresenta-se a fundamentação jurídica para  o 

processo da atividade garimpeira, com suas atenuantes no que diz respeito a prática 

de crime por extração irregular de minério e uma breve explanação do código de 

mineração e seus artigos como regulamento para a atividade garimpeira, também 

dos artigos que abordam o crime contra a ordem econômica e exploração irregular 

de minério. 

No capítulo que trata da avaliação das ocorrências por extração de minério na 

APA Rio Madeira, destacou-se a importância dos órgãos fiscalizadores ambientais, 

com ênfase no Batalhão de Policia Ambiental, pelo qual foi objeto deste estudo, 

descrevendo as suas atividades policiais, como o procedimento de abordagens e 

confecção de documentos, tais como a confecção do Boletim de Ocorrência 

Ambiental – BOA, bem como os prazos para a defesa do autuado. Também 

abordou-se sobre a criação da Área de Proteção Ambiental Rio Madeira – APA RIO 

MADEIRA, no tocante a exploração irregular de minério de ouro.  

Neste sentido, foi constatado o crescente o aumento de ocorrências ano após 

ano, e principalmente comparado com os períodos anteriores da pesquisa. Acredita-

se que o aumento de ocorrências deve-se ao fato de que neste período estudado 

aumentaram a fiscalização, e conseqüentemente o registro de ocorrências.  
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Anteriormente a fiscalização era relacionada com o desmatamento e pouca 

ênfase na extração irregular do minério. Em 2012 a fiscalização foi redirecionada na 

extração irregular do minério, fato que fez aumentar os registros. Curiosamente, em 

2013 não houve autuações, fato que levou o Ministério Público questionar e pedir 

providencia na fiscalização. Assim, os anos de 2015 e 2016 foram marcados por um 

grande aumento de registro de ocorrências. 

Vale salientar que o acréscimo de ocorrência neste período foi devido ao 

aumento de patrulhas ambientais fiscalizando a APA Rio Madeira e 

conseqüentemente aumentam as chances de se deparem com os crimes 

ambientais, também é valido saber que nos anos anteriores a fiscalização era 

pautada por interesses, tanto público quanto político. É nessa cena, que vive 

atualmente os órgãos de fiscalização ambiental, com gestores que possuem cargos 

comissionados e direcionam as fiscalizações, estas são pautadas em interesses 

políticos. 

 Contudo, ainda insurge a cena política na época de campanha eleitoral, um 

exemplo é a criação do Decreto Legislativo nº 066/2016, que suspende a 

proibição do garimpo na APA Rio Madeira, de autoria do Deputado Estadual 

Jesuíno Boabad que tramita na Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, que 

permite a extração do ouro na APA Rio Madeira, Decreto este, que sofreu 

recomendações do Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público 

Estadual (MP/RO) para não legalizar o garimpo de ouro na Área de 

Preservação Ambiental (APP) do rio Madeira, com sanções causa haja 

descumprimento e já causou vários transtornos e conflitos com a população local, 

inclusive com manifestação com fechamento da ponte sobre o Rio Madeira.  

Conclui-se, portanto, que a extração irregular de minério sempre ocorreu, 

mas, ficaram evidenciadas a partir da intensificação na fiscalização, em decorrência 

disso, o aumento de ocorrência foi só o reflexo dessa iniciativa motivada 

principalmente pelo Ministério Público e o Batalhão de Polícia Ambiental. 
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