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Sumário Executivo 

O Suriname, a Guiana, a Guiana Francesa e o Estado brasileiro do Amapá estão incluídos no macro 

ecossistema denominado Escudo das Guianas. O ecossistema praticamente não havia sido ameaçado, 

em comparação com outras florestas tropicais, até aproximadamente 15 anos atrás. Desde então, 

desmatamento e degradação florestal têm se tornado uma preocupação crescente no Escudo das 

Guianas, em especial com relação às atividades de mineração que passaram por uma súbita ascensão 

nos últimos anos. Tal intensificação das atividades de exploração de ouro foi influenciada pelo 

aumento no preço do ouro, pela depressão econômica e instabilidade política e pela afluência de 

mineradores brasileiros para outras partes da região após a implementação de legislações mais rígidas 

de uso do solo e proteção de terras indígenas no Brasil (Hammond et al., 2007). Apesar da contribuição 

da atividade para o desenvolvimento econômico da região em termos de receita e criação de 

empregos, a prática também tem tido impactos negativos nas florestas, água doce e biodiversidade. A 

recuperação florestal após atividades minerárias é lenta e de baixa qualidade em comparação com a 

regeneração ocorrida após outras formas de uso do solo. Diferentemente de áreas próximas onde 

encontram-se florestas primárias, grande parte das áreas onde houve exploração minerária 

permanecem descobertas, com vegetação baixa e água parada (Peterson e Heemskerk, 2001). O 

mercúrio, frequentemente utilizado e liberado em grandes quantidades no meio ambiente durante o 

processo de extração do ouro, contamina o solo, a água e o ar e pode afetar a saúde humana.  

Em 2010, a ONF demonstrou através de imagens de satélite de alta resolução que os impactos das 

atividades minerárias na cobertura florestal e água doce na região aproximadamente triplicaram entre 

os anos de 2001 e 2008. Mais recentemente, Alvarez-Berríos et al. (2015), utilizou dados de baixa 

resolução para destacar uma aceleração constante do desmatamento na região devido à exploração 

de ouro entre os anos de 2007 e 2013. No entanto, a detecção do desmatamento através de dados 

brutos de resolução espacial é limitada, especialmente em função da alta densidade de cobertura 

florestal encontrada no Escudo das Guianas, onde operações em pequena e média escala são 

responsáveis pela maior parte do desmatamento.  

Pela utilização de dados de satélite adequados, este estudo busca atualizar aquele anteriormente 

realizado pela ONF em 2010, a partir da análise do período de 2008 a 2014. O estudo, implementado 

no contexto do Projeto REDD+ para o Escudo das Guianas e co-financiado pela WWF Guianas, foi 

conduzido seguindo uma abordagem colaborativa e participativa exclusiva envolvendo uma equipe 

principal de especialistas em florestas e serviços ambientais advindos de cada território envolvido na 

área de estudo, nomeadamente a SEMA (Amapá-Brasil), a ONF (Guiana Francesa - França), o GFC 

(Guiana) e o SBB (Suriname). Sob a coordenação da ONFI, o objetivo foi o de desenvolver uma 

metodologia regional robusta, confiável e transparente e encorajar a cooperação regional, o diálogo e 

o compartilhamento de informações.   

Após três semanas do encontro regional e das sessões de capacitação e uma missão da equipe de 

coordenação da ONFI/ONF nas instituições de cada parceiro para garantir a aproprição à metodologia 

adotada, a SEMA, a ONF, a GFC e a SBB produziram os resultados do impacto das atividades minerárias 

sobre a cobertura florestal e água doce em seus territórios. Tais resultados foram então compilados 

em nível regional e verificados e avaliados em termos de precisão pela equipe da ONFI/ONF. 

Um total de 160.850 hectares (0,3% do espaço amostral selecionado para o estudo) de áreas de 

exploração minerária foram digitalizados com base em centenas de imagens de satélite de resolução 

média, alta e altíssima adquiridas no período de janeiro de 2012 a fim de dezembro de 2014. Esse total 
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de desmatamento está distribuído de forma desigual na área de estudo, com aproximadamente 50% 

localizado na Guiana, 34% no Suriname, 15% na Guiana Francesa e apenas 1% ao Norte do Amapá. 

A comparação com os resultados anteriormente alcançados confirmou uma observação alarmante 

feita por Alvarez-Berríos et al. (2015). O desmatamento causado pela mineração de ouro dobrou no 

período de 2008 a 2014 (+ 92.406 ha) em comparação com o período de 2001 a 2008 (+ 46.144 ha). 

Entretanto, a evolução do desmatamento durante esse último período ocorreu de modo diferenciado 

em cada território. O estudo demonstra que o desmatamento dobrou no Suriname (+97%) e 

multiplicou-se por 4,5 na Guiana (+354%), o que neutraliza a desaceleração observada na Guiana 

Francesa (+16%) e no Amapá (-14%) em comparação com o período anterior.  

A análise espacial dos resultados demonstra que as atividades de mineração de ouro estão se 

deslocando para oeste na região, onde 84% do total de desmatamento está atualmente localizado no 

Suriname e na Guiana em comparação com a taxa de 61% observada em 2001. Também pode-se 

observar que o desmatamento causado pela mineração de ouro está fortemente relacionado à 

presença do Cinturão de Rochas Verdes (Greenstone Belt), formação geológica conhecida por suas 

amplas reservas de ouro, especialmente no Suriname onde a sobreposição alcança 99%. A Guiana 

Francesa possui de longe o maior número de zonas conflituosas com áreas protegidas (4000 ha), porém 

também possui a maior proporção de áreas protegidas que se sobrepõe ao Cinturão de Rochas Verdes 

(18%), tornando estas áreas especialmente vulneráveis às atividades de exploração de ouro.  

A proporção de desmatamento causada pela mineração em pequena, média e larga escala, definida 

em termos de superfície impactada nesse estudo evoluiu ao longo dos anos. Apesar de que existem 

diferentes tendências dentre os territórios envolvidos, operações em larga escala (> 100 ha) têm 

contribuído cada vez mais para o desmatamento ao longo dos anos, representando o principal 

causador em escala regional, com 50% em comparação com a taxa de 35% de impacto que possuía em 

2001. Operações em média escala (10-100 ha), que em 2001 eram as principais responsáveis pelo 

desmatamento com 52%, seguem uma tendência oposta e atualmente contribuem com 36%. A 

proporção de desmatamento causada pela mineração em pequena escala (<10 ha) se manteve estável 

ao longo dos anos (aproximadamente 15%).  

A análise de dados cruzada realizada entre as áreas de mineração e a bacia hidrográfica evidenciaram 

mais de 39.805 km de cursos d'água potencialmente impactados pela mineração, dos quais 22,5% 

estão em contato direto com as atividades minerárias (9.347,9 km).   

Enquanto a Guiana Inglesa possui a maior rede de rios potencialmente afetados (13.534 km), também 

possui uma das razões mais baixas de impacto direto/indireto (aproximadamente 1/6), parcialmente 

explicada pelas poucas minas de ouro localizadas no extremo sul do país (afastadas da costa) que 

geram um potencial impacto indireto de aproximadamente 2.500 km. O Suriname possui a razão de 

impacto direto/indireto mais alta (aproximadamente 1/2) e de longe a maior rede de cursos d'água 

em contato direto com as atividades minerárias (4.989,1 km). Isso pode ser explicado pela maior 

presença de campos de mineração em larga escala em comparação com os demais territórios, assim 

como pela alta concentração de atividade ao redor da hidrelétrica de Brokopondo próximo à fronteira 

com a Guiana Francesa. Na Guiana Francesa, enquanto o impacto direto é muito mais baixo, o impacto 

indireto está mais próximo daquele observado no Suriname, devido à ampla distribuição de atividade 

pelo território do país em comparação com o Suriname.  A alta concentração de atividades 

surinamenses e francesas próximo à esta fronteira sugerem um alto impacto sobre os rios da região, 

especialmente sobre o Rio Maroni que também está localizado na fronteira entre esses dois territórios.  

Muitas comunidades no interior do Suriname não estão conectadas à rede de distribuição pública de 

água. Portanto, especialmente durante a estação seca, quando as pessoas não podem contar com a 
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água das chuvas, a baixa qualidade da água se torna um problema sério, uma vez que pode vir a causar 

diarreia e outras doenças transmissíveis pela água (Heemskerk e Olivieira, 2003).  

A comparação dos resultados dos cursos d'água potencialmente afetados no ano de referência 2014 

com relação aos resultados do estudo realizado no período de 2001 a 2008 representou um desafio, 

especialmente porque a precisão dos dados da SRTM utilizados para reproduzir digitalmente a bacia 

hidrográfica em 2014 era três vezes mais alta (30m) do que no período de 2001 a 2008 (90m). Não 

obstante, observou-se um aumento significativo do impacto ao longo dos anos na região. O aumento 

no impacto indireto é especialmente destacado, uma vez que se observou um aumento de 541% desde 

2001, em comparação com um aumento de 171% de impacto indireto. Isto se deve principalmente ao 

aumento da atividade ao longo dos anos em áreas próximas à campos de mineração pré-existentes 

especialmente devido à presença do Cinturão de Rochas Verdes e à acessibilidade da área. Essas novas 

áreas minerárias indiretamente afetam ainda mais profundamente rios que já haviam sido impactados 

anteriormente por campos mais antigos.  

Os resultados do impacto da mineração de ouro nos cursos d'água indicam o potencial de dispersão 

dos contaminantes, tais como o mercúrio, liberados pela atividade no meio ambiente através do 

sistema fluvial, no entanto, provas recentemente coletadas indicam que o impacto do mercúrio na 

exploração de ouro é subestimado quando se leva em consideração apenas os seus impactos a jusante 

(Ouboter et al., 2012), e pesquisas específicas mais aprofundadas ainda devem ser realizadas para 

melhor compreender a inter-relação entre as atividades de exploração de ouro e o meio ambiente.   

Os valores contidos nesse relatório devem ser analisados em conexão com outros dados disponíveis 

tais como dados de campo, porém também com elementos contextuais mais específicos que poderiam 

ajudar a alcançar uma melhor descrição, a exemplo especialmente de boas práticas, regimes jurídicos 

(que variam de um país para outro) e políticas e medidas desenvolvidas pelos países para limitar o 

impacto da mineração no meio ambiente. O melhoramento das ferramentas de monitoramento e 

análise que podem ser construídas a partir dos dados produzidos requer em primeiro lugar a 

reprodução de estudos nessa linha no futuro, que deveriam ser realizados seguindo a mesma 

abordagem colaborativa. Abordagens e análises transfronteiriças são essenciais para melhor 

compreender o efeito que novas políticas e medidas podem ter sobre o deslocamento das atividades 

minerárias tais como o observado neste estudo.  O trabalho em conjunto permitiu o desenvolvimento 

de ferramentas robustas e confiáveis e a capacitação de organizações diretamente envolvidas na 

produção de dados e análise. Acima de tudo, permitiu-se o desenvolvimento de uma visão 

compartilhada e consistente sobre a situação na região.  

Dada a intensificação constante das atividades de mineração desde 2001 na região e a consequente 

preocupação com o desmatamento, a qualidade da água, o meio ambiente e a saúde humana, torna-

se imperativo que os países aperfeiçoem o seu conhecimento e compreensão com relação aos 

impactos das atividades minerárias, inclusive de modo a melhor implementar um sistema de 

regulamentação eficaz.  
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1. Introdução 

1.1 Antecedentes 

Situados na parte nordeste da América do Sul, o estado brasileiro do Amapá e as Guianas estão 

incluídos no macro ecossistema denominado Escudo das Guianas. A ecorregião do Escudo das Guianas 

inclui uma biodiversidade espetacular, com uma grande riqueza de espécies e altos níveis de 

endemismo. Com mais de 85% de cobertura florestal e taxas de desmatamento historicamente abaixo 

de 0,1%, as Guianas, compostas pela Guiana, Suriname e Guiana Francesa, estão classificadas ao lado 

de apenas mais três outros países no mundo, como países de "alta cobertura, baixo desmatamento 

(HFLD, na sigla inglesa)" (Griscom et al., 2009).  Esses países HFLD, com os quais o estado do Amapá 

compartilha atributos similares (da Fonseca et al., 2007), representam 10,5% do estoque global 

florestal de carbono.  Juntas, essas quatro entidades administrativas formam um ecossistema único 

que desempenha um papel crítico na mitigação da mudança climática, preservando a biodiversidade, 

regulando volumes enormes de água doce e oferecendo uma fonte importante de recursos e serviços 

para muitas comunidades locais e indígenas.1 

Tendo sido pouco ameaçada até quinze anos atrás em comparação com outras florestas tropicais, a 

região do Escudo das Guianas está florescendo economicamente e demograficamente, o que gera 

crescentes pressões ao seu frágil ecossistema natural. O desmatamento e a degradação florestal são 

causa de crescente preocupação na região, em especial com relação às atividades de exploração de 

ouro que representam hoje um dos principais vetores na região. A formação rochosa da região do 

Escudo das Guianas é uma continuação da Costa do Ouro Africana, conhecida por sua riqueza em ouro 

e outros minérios incluindo bauxita, diamantes e ferro (Hammond et al., 2007). Enquanto a atividade 

de extração da maior parte dos minérios tem sido reduzida desde o final da década de 80, a produção 

de ouro passa por um “boom” (Hammond et al., 2007). O fenômeno se iniciou no início da década de 

90, quando o governo brasileiro reforçou seus sistemas de monitoramento e regulamentação sobre a 

mineração em pequena escala, levando a um "vazamento" de mineradores brasileiros, chamados 

Garimpeiros, para as Guianas, onde a burocracia e o controle são mais brandos (WWF Guianas, 2012).  

A corrida do ouro começou alguns anos depois, quando os Garimpeiros modernizaram a indústria de 

mineração em pequena escala nas Guianas através da substituição do conceito de mineração de 

subsistência por uma exploração comercial (Veiga, 1997). Tal intensificação das atividades de 

mineração de ouro foi influenciada pelo preço do ouro, pela depressão econômica e instabilidade 

política e pela afluência de mineradores brasileiros após a implementação no Brasil de legislações de 

uso do solo e proteção de terras indígenas mais rígidas (Hammond et al., 2007). Desde então, a perda 

de cobertura florestal devido à exploração de ouro no Escudo das Guianas não parou de crescer. 

Operações em pequena e média escala eram as principais responsáveis pela maior parte do 

desmatamento no passado, entretanto, atualmente, operações em larga escala, presumidamente 

atuando sob regulamentações rígidas, são cada vez mais responsáveis pela perda florestal na região.  

Conquanto a mineração constitui um importante fator de contribuição ao desenvolvimento econômico 

em termos de receita e criação de empregos, os impactos diretos e indiretos sobre as florestas, a água 

doce, as espécies e a saúde humana é muito significativo. A poluição de rios e córregos causada pelo 

mercúrio utilizado na mineração em pequena escala está se expandindo, o que aumenta os riscos para 

                                                           

1 A Guiana Francesa não é entendida como um país soberano e, portanto, não é oficialmente um país HFLD, 

apesar de possuir uma cobertura florestal alta e baixo desmatamento assim como a Guiana e o Suriname. 
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a saúde da população local e a biodiversidade de água doce. Desde a recente combinação da crise 

financeira de 2007-2008 com o constante aumento do preço do ouro, novas áreas florestais e sistemas 

aquáticos têm sofrido cada vez mais pressão da mineração, enquanto que os desafios associados à 

regulamentação do setor crescem mais ainda (WWF Guianas, 2012).    

1.2 Estudos anteriores 

Em 2010, a ONF e o CIRAD publicaram os resultados de um primeiro estudo quantitativo, financiado 

pela WWF Guianas, sobre o impacto da mineração de ouro sobre a cobertura florestal e água doce em 

escala regional no Escudo das Guianas (ONF, 2010). O espaço amostral incluiu a Guiana, o Suriname, a 

Guiana Francesa e o norte do estado do Amapá no Brasil. Duas datas referenciais foram comparadas: 

o ano de 2001 (o início da corrida do ouro causada pelo aumento do preço do ouro) e o ano de 2008. 

Centenas de imagens de satélite de alta e média resolução, adquiridas dos satélites SPOT5 (10m), 

SPOT4 (20m) e Landsat 5 e 7 e coletadas dentro de um período de dois anos foram interpretadas de 

modo a quantificar o impacto da exploração de ouro sobre a cobertura florestal (Ilustração 1). O 

potencial direto e indireto da mineração de ouro sobre a qualidade da água dos rios também foi 

avaliado utilizando uma combinação da bacia hidrográfica (reproduzida com base nos dados em 

resolução de 90m da Missão Topográfica Radar Shuttle (SRTM, na sigla inglesa) que podem ser 

acessados gratuitamente) com a localização espacial dos campos de mineração.  O impacto direto pode 

ser identificado pela seção da bacia hidrográfica que está em contato direto com a área de mineração 

enquanto que o impacto indireto se observa à jusante da seção diretamente impactada (Ilustração 2 e 

Ilustração 3).  

Os resultados desse primeiro estudo demonstraram atividades minerárias crescentes na região. O 

desmatamento causado pela exploração de ouro na Guiana, Suriname e Guiana Francesa triplicou, 

enquanto que a atividade permaneceu estável ao norte do Amapá. O impacto direto da atividade na 

água doce seguiu a mesma tendência. 

 

ILUSTRAÇÃO 1: IMPACTO DA MINERAÇÃO SOBRE OS TERRITÓRIOS DE, DA ESQUERDA PARA A DIREITA, GUIANA, 
SURINAME, GUIANA FRANCESA E AMAPÁ PARA OS ANOS REFERENCIAIS DE 2001 E 2008 
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ILUSTRAÇÃO 2: IMPACTO POTENCIAL DA EXPLORAÇÃO DE OURO SOBRE A ÁGUA DOCE EM 20012 

 

ILUSTRAÇÃO 3: IMPACTO POTENCIAL DA EXPLORAÇÃO DE OURO SOBRE A ÁGUA DOCE EM 20082 

                                                           

2 Este mapa não mostra qualquer fronteira territorial, mas apenas os cursos d'água impactados pelas atividades 

minerárias.  



                                                                                                                                                                       

13 

 

Recentemente, Alvarez-Berríos et al. (2015) publicaram um estudo sobre a extensão das alterações 

florestais associadas à mineração de ouro entre 2001 e 2013 no bioma de restingas abaixo de 1000m 

da América do Sul (Olson et al., 2001).  Imagens de satélite MODIS à resolução de 250m foram 

utilizadas para mapear as alterações na cobertura florestal relacionadas à mineração durante os 

períodos de 2001-2006 e de 2007–2013, leia-se, antes e depois da crise financeira de 2007-2008.   

Os resultados desse estudo demonstram que o desmatamento foi significativamente mais alto durante 

o período de 2007–2013. Os autores associam essa aceleração ao aumento da demanda global por 

ouro após a crise financeira internacional. Mais de 90% do desmatamento ocorreu em quatro áreas 

principais: na ecorregião de floresta úmida da Guiana (41%), na eco-região de floresta úmida do 

Sudoeste da Amazônia (28%), na ecorregião de floresta úmida do Tapajós-Xingú (11%), e nas 

ecorregiões da floresta montanhosa do Vale do Magdalena e da floresta úmida do Magdalena-Urabá 

(9%). Dada a atual corrida do ouro e a presença da mineração em áreas remotas de alta biodiversidade, 

particularmente no Escudo das Guianas, o estudo enfatiza a necessidade urgente por melhores 

informações sobre a distribuição das minas de ouro na região. Enquanto os dados MODIS são úteis 

para o monitoramento das atividades de mineração em larga escala, tal como no bioma Amazônico, a 

sua baixa resolução espacial não é apropriada para detectar o desmatamento no Escudo das Guianas 

causado principalmente por operações em pequena e média escala e onde a utilização de dados de 

alta resolução é, portanto, uma medida necessária para a medição dos impactos da mineração com 

precisão.  

 

1.3 Organização e objetivos do estudo 

Este estudo, co-financiada pelo Projeto REDD+ para o Escudo das Guianas e pela WWF Guianas, foi 

conduzido seguindo uma abordagem colaborativa e participativa exclusiva envolvendo uma equipe 

principal de especialistas em florestas e serviços ambientais de cada território incluído na área de 

estudo, nomeadamente o Estado do Amapá no Brasil, a Guiana Francesa, o Suriname e a Guiana. 

Através dos encontros da equipe regional e das sessões de capacitação, a equipe principal esteve 

envolvida em toda a cadeia produtiva, desde o desenvolvimento da metodologia a ser utilizada até a 

entrega do produto final. O estudo foi coordenado pela ONF International e tecnicamente dirigido em 

colaboração com a ONF Guyane, envolvida no estudo anterior relativo aos anos de 2001 a 2008. 

O principal objetivo da produção de dados possuía dois aspectos:  

1. A quantificação e mapeamento das áreas florestais e extensão dos cursos d'água impactados 

pela mineração no Escudo das Guianas no ano de referência de 2014, utilizando dados de 

satélite de alta resolução; 

O resultado busca atualizar aquele anteriormente divulgado pela ONF e pelo CIRAD para os anos de 

referência de 2001 e 2008. Com relação a esses dois pontos no tempo, imagens de satélite foram 

adquiridas para o estudo dentro de um período de dois anos, p. ex. entre 2012 e 2014.   

2. A análise dos resultados através da extração de estatísticas e de sua comparação com os 

resultados do estudo anterior para melhor compreender a dinâmica da atividade minerária na 

região.   

Para além dos objetivos de produção de dados, o estudo também buscou: 
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 Encorajar a cooperação regional, o diálogo e compartilhamento de conhecimento de forma 

a permitir uma compreensão conjunta do contexto e riscos através do monitoramento da 

atividade de mineração em escala regional; 

 O desenvolvimento de uma metodologia regional robusta, confiável e transparente para 

monitorar o impacto da exploração de ouro sobre a cobertura florestal e água doce, fazendo 

uso de imagens de satélite de alta resolução e software de código aberto. 

Este relatório demonstra os resultados do estudo ao longo dos seguintes três capítulos: (2) Material e 

métodos, (3) Resultados e discussões, e (4) Conclusão e perspectivas.  

2. Material e Métodos 

Os materiais e métodos utilizados neste estudo para mapear o impacto da mineração sobre a 

cobertura florestal e água doce foram definidos seguindo uma série de pré-requisitos: 

 Os resultados necessitavam poder ser comparados aos resultados do estudo anteriormente 

realizado pela ONF/CIRAD em 2010; 

 Os especialistas dos serviços florestais em cada território deveriam utilizar características de 

conjunto de dados similares e metodologias e ferramentas comuns. 

Uma equipe de especialistas advinda dos serviços florestais da Guiana (Comissão Florestal da Guiana 

(GFC)), do Suriname (Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht van Suriname (SBB)), da Guiana Francesa 

(Office National des Forêts de Guyane (ONF)), e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amapá 

(SEMA)) foi criada. Os especialistas ficaram a cargo da implementação da metodologia para os seus 

respectivos territórios. A equipe principal de especialistas se encontrou por três semanas na Guiana 

Francesa sob a coordenação da ONF International e da ONF para discussões técnicas e sessões de 

capacitação com relação à metodologia adotada. Seguindo às sessões, tutoriais detalhados foram 

ofertados e a equipe de supervisão da ONF International e da ONF visitaram cada instituição para 

garantir a apropriação adequada da metodologia por cada especialista da equipe principal.     

2.1 Espaço Amostral 

Similarmente à área de estudo anterior da ONF/CIRAD, o espaço amostral selecionado abrangeu 

521.949 quilômetros quadrados, incluindo a parte norte do estado brasileiro do Amapá, a Guiana 

Francesa, a Guiana e o Suriname (Ilustração 4). A proporção de terra incluída em cada território foi de 

15,5%, 16%, 40,2% e 28%, respectivamente.  

Incluído no macro ecossistema do Escudo das Guianas, o espaço amostral selecionado é parte do maior 

trecho de floresta tropical preservada do mundo. A cobertura florestal, 92% da área de estudo em 

2000 (Hansen et al., 2013), está dentre as mais altas do mundo. De fato, o grupo dos cinco países no 

mundo com maior cobertura florestal é liderado pela Guiana Francesa, que corresponde a um 

território francês, seguida pelo Suriname que possui a maior cobertura florestal relatada do mundo 

(FRA, 2010; GFC e Pöyry, 2011). Por volta de 95% das florestas da Guiana Francesa e do Suriname 

podem ser classificadas como 'florestas primárias' (FRA, 2010). 

Áreas protegidas podem ser encontradas por todo o espaço amostral, enquanto que a cobertura total 

de superfície terrestre variou amplamente de país para país. O norte do estado do Amapá contribui 

para uma impressionante percentagem de 52,3% de seu território de áreas protegidas, enquanto que, 
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respectivamente 29,3%, 13,3% e 5,5% dos territórios da Guiana Francesa, do Suriname e da Guiana 

estão protegidos. A Parc Amazonien de Guyane (PAG) ao sul da Guiana Francesa, que constitui a maior 

área protegida das Guianas, faz fronteira com a rede de áreas protegidas do Amapá, incluindo o Parque 

Nacional do Tumucumaque. Essa conexão cria uma incrível área protegida de 12 milhões de hectares, 

o que a torna a maior floresta tropical protegida no mundo.  Essas amplas áreas protegidas são 

importantes para a proteção de habitat raros, para a conservação de processos ecológicos e para a 

sobrevivência de espécies que necessitam de amplas áreas territoriais, tais como o gavião-real e o 

jaguar (WWF Guianas, 2012). 

Um complexo extenso de pantanais, córregos e rios drenam os cerrados, florestas tropicais e planaltos 

do local de estudo para dentro do Atlântico. Também neste quesito, a região lidera as estatísticas em 

termos de excedentes hídricos. Países com excedentes hídricos são países que possuem em excesso 

mais de 100.000 metros cúbicos de água per capita por ano.  Os cinco países com maior excedente 

hídrico no mundo são a Groenlândia, a Guiana Francesa, a Islândia, a Guiana e o Suriname (FAO - 

AQUASTAT, 2010). 

A região também é rica em muitos minerais, com um claro foco industrial ao longo dos últimos anos 

em ouro, bauxita e exploração de petróleo. O ouro é a principal atividade do setor extrativista na região 

em termos de capital humano envolvido e em níveis de produção. Na Guiana, o ouro é responsável 

por aproximadamente 75% do rendimento total do setor de mineração (GGMC, 2010). O Cinturão de 

Rochas Verdes, formação geológica conhecida por suas amplas reservas de ouro, encontra-se sobre 

aproximadamente 50.000 quilômetros quadrados do espaço amostral, representando 

aproximadamente 9% da área total.  A presença desta formação geológica fortemente influencia a 

localização espacial das atividades de exploração de ouro, já que 74% dos campos de mineração 

relatados neste estudo se sobrepõe ao Cinturão de Rochas Verdes (ver abaixo). 
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ILUSTRAÇÃO 4: ESPAÇO AMOSTRAL NO MACRO ECOSSISTEMA DO ESCUDO DAS GUIANAS (FONTE : FOREST (HANSEN 

ET AL. 2013) ; GUIANA SHIELD (ADAPTADO A PARTIR DO GUIANA SHIELD FACILITY (2012)) 

 

2.2 Áreas florestais impactadas pela mineração 

A Ilustração 5 ilustra as principais etapas da cadeia de produção desenvolvidas para se obter um 

sistema de monitoramento robusto, confiável e transparente a nível regional, desde a aquisição de 

dados até a entrega dos resultados por cada membro da equipe principal. O processo foi integralmente 

discutido com os especialistas da equipe principal que foram treinados durante 3 semanas em sessões 

de capacitação organizadas pela Guiana Francesa no início do estudo (uma semana em novembro de 

2014 e duas semanas em janeiro de 2015). Cada passo está detalhado nas seguintes seções 

cronologicamente alinhados com a cadeia de produção.  
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ILUSTRAÇÃO 5: ETAPAS METODOLÓGICAS PARA O MONITORAMENTO DA MINERAÇÃO POR SENSORIAMENTO REMOTO 

 

2.2.1 Aquisição de imagens e materiais 

Para superar o problema de nebulosidade persistente na região, uma grande quantidade de imagens 

de satélite e a combinação de diferentes sensoriamentos foi necessária (Ilustração 6). A Tabela 1 

detalha para cada sensor o número de imagens disponíveis e o número de imagens utilizadas para 

digitalizar as áreas de exploração de ouro3. No total, 1300 imagens com uma cobertura de nuvens 

inferior a 60% foram selecionadas dentro dos dados adquiridos entre 2012 e 2014. Aproximadamente 

20% do total das imagens adquiridas puderam ser utilizadas para digitalizar as áreas de mineração de 

ouro, e várias outras imagens para visualizar o território como um todo.  

                                                           

3 SPOT6 informa da área coberta e não do número de cenas. 
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ILUSTRAÇÃO 6: COBERTURA DAS IMAGENS DE SATÉLITE SELECIONADAS, ADQUIRIADAS ENTRE OS ANOS 2012 E 2014 

PARA O ESPAÇO AMOSTRAL 

 SPOT 4 SPOT 5  LANDSAT 8 RAPIDEYE Total  SPOT 6 

# Imagens 
adquiridas 

194 619 31 456 1300  
4.500 
Km² 

# Imagens 
utilizadas para a 
digitalização da 

mineração de ouro 

10 84 19 123 236  
3000 
Km² 

 

TABELA 1 : NÚMERO DE IMAGENS POR SATÉLITES DE SENSORIAMENTO ADQUIRIDAS E UTILIZADAS NESTE ESTUDO 

 

O catálogo de arquivos de dados dos satélites SPOT4 e SPOT5 adquiridos entre os anos 2012 e 2014 

foi disponibilizado para toda a área estudada através de um acordo comercial assinado entre a ONF, 

como proprietária do Projeto REDD+ para o Escudo das Guianas, a SEAS, estação de recepção das 

imagens de satélite da Região da Guiana Francesa e a Airbus Defense & Space. O acordo incluiu um 

acesso restrito aos dados do satélite SPOT6 para cada território.  As imagens do satélite RapidEye 

adquiridas ao final de 2013 pela Guiana também foram utilizadas para preencher a lacuna em termos 

de cobertura por SPOT no país. Dados do Landsat 8 foram livremente baixados através da plataforma 

EarthExplorer do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). 45 

Cenas mais recentes no momento da seleção de imagens foram priorizadas. No entanto, utilizou-se 

uma variação de dois anos, de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, de modo a ampliar a cobertura 

                                                           

4 Surveillance de l'Environnement Amazonien assistée par Satellite 
5 http://earthexplorer.usgs.gov/ 
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de imagens. Igualmente, enquanto imagens de resolução mais alta, tais como de SPOT 5 ou RapidEye, 

foram priorizadas, dados de média resolução de satélite Landsat foram utilizados para preencher as 

lacunas ou em busca de informações mais recentes. 

Um catálogo foi criado utilizando QGIS de modo a organizar a grande quantidade de dados que foram 

coletados e facilitar o processo de identificação de imagens no espaço amostral. O catálogo inclui a 

pegada de cada imagem de satélites SPOT e Landsat, a qual lhes atribui informações adicionais, tais 

como identificação de imagem, sensor, data de aquisição, percentagem de nebulosidade, resolução 

espacial e informação espectral.6 

 

2.2.2 Pré-processamento 

Cinco etapas de pré-processamento foram incluídas na metodologia, dentre as quais três foram 

entendidas como de caráter obrigatório, a serem realizadas antes que as imagens pudessem ser 

preparadas para a produção de dados.  

As três etapas obrigatórias consistiram na (i) definição do sistema de projeção apropriado, (ii) 

corregistro imagem-a-imagem utilizando um referencial espacial definido e (iii) aplicação de máscara 

de nuvens. Esses passos buscavam garantir a precisão das informações espaciais e a indicação de áreas 

inobservadas (p. ex. áreas registradas como não apresentando dados) devido à nebulosidade que não 

pode ser removida.  

As últimas duas etapas eram opcionais e foram desenvolvidas de modo a auxiliar o operador na 

identificação de atividades minerárias. 

2.3.1.1 Sistemas de projeção 

Cada especialista utilizou o sistema de projeção oficialmente utilizado por seu território de modo a 

facilitar a utilização de dados auxiliares GIS quando necessário. Tais sistemas oficiais de projeção foram 

identificados antes do início da produção pela equipe de supervisão.  

Uma vez entregues, os resultados dos territórios foram compilados e reprojetados dentro do sistema 

internacional de projeção WGS 84 / Pseudo-Mercator. 

2.3.1.2 Corregistro de Imagens 

O corregistro consiste no alinhamento geométrico de duas ou mais imagens para integrar ou fundir os 

‘pixels’ correspondentes que representem os mesmos objetos. O corregistro preciso de imagem para 

imagem necessitava ser garantido para todos os conjuntos de dados multitemporais e multisensor. 

Isto porque um encaixe espacial insuficiente poderia gerar ambiguidades, resultando na detecção de 

alterações sobre artefatos (Sundaresan et al., 2007), assim como um delineamento espacial impreciso 

dos campos de mineração de ouro. As imagens multitemporais e multisensor resultantes utilizadas no 

estudo necessitavam possuir suficiente precisão absoluta em termos de posicionamento com relação 

ao sistema de referência espacial externo, permitindo assim a combinação de informações com outros 

dados espaciais temáticos GIS, tais como áreas protegidas, mapas topográficos ou medidas de campo 

baseadas em GIS, de modo a realizar análises subsequentes. Além disso, o monitoramento a longo 

                                                           

6 O QGIS é um Sistema Geográfico de Informação (GIS, na sigla inglesa) utilizado em todas as etapas da 

metodologia. 
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prazo exige a manutenção da estabilidade geométrica da base de dados de imagens ao longo de muitas 

décadas.  

Todas as imagens utilizadas no estudo foram obtidas em formato ortorretificadas de modo padrão a 

partir de seus respectivos provedores de dados de satélite. Uma avaliação inicial do encaixe espacial 

relativo dentre esses produtos de dados de alto nível revelou alterações espaciais significativas entre 

si, incluindo dados adquiridos pelo mesmo sensor. Neste contexto, um sistema de referência espacial 

temporalmente e espacialmente consistente era necessário, para permitir um alinhamento de todos 

os conjuntos de dados com precisão absoluta e relativa suficiente. Por este motivo, a banda 

pancromática de nível 1T dos dados da série cronológica do Landsat foi selecionada a título de dados 

espaciais referenciais. O nível de precisão do corregistro de imagens do Landsat foi de sub-pixels ao 

longo de toda a série cronológica (Kennedy et al., 2010), enquanto que a precisão absoluta da base de 

dados do Landsat global de nível 1T foi estimada em 15 m (Lee et al., 2004). Ambos os níveis de precisão 

foram considerados suficientes para a detecção de minas de ouro em escala regional. Mais ainda, 

seguindo a abertura do arquivo do Landsat pelo USGS (Woodcock et al., 2008), os dados do satélite 

Landsat representam a única fonte gratuita de informações de referência espacial que 

consistentemente e repetidamente cobrem o espaço amostral, permitindo um alinhamento espacial 

de todos os conjuntos de dados utilizados no estudo.  

O corregistro imagem-a-imagem com a banda pancromática do Landsat a 15 m de resolução foi 

realizado no QGIS, utilizando pontos âncora manualmente definidos e o modelo de transformação 

Helmert. Após alguns testes, a transformação pareceu oferecer resultados mais precisos. Uma análise 

das alterações espaciais obtidas pelo corregistro revelou alinhamentos sensor-específicos variando 

entre 5 m e 30 m.   

2.3.1.3 Nebulosidade e máscara de nuvens 

Lidar com a nebulosidade persistente de regiões tropicais úmidas tais como o Escudo das Guianas é 

sempre um desafio quando se utiliza imagens de satélite óticas.  As nuvens e sombras limitam a 

interpretação de dados, ocultando partes do território. Estas áreas, permanentemente encobertas 

devem ser quantificadas e localizadas de modo a gerar informações confiáveis com relação à extensão 

e localização das atividades minerárias.  

Dada a grande quantidade de imagens processadas neste estudo, um procedimento automatizado 

teve de ser desenvolvido para a classificação de nuvens e sombras. Tal método foi desenvolvido pela 

ONFI utilizando a classificação supervisada SVM baseada em ‘pixels’ da caixa de ferramentas disponível 

no QGIS.  O classificador Máquina de Vetores de Suporte (SVM) compila os valores espectrais dos 

‘pixels’ dentro dos campos de treinamento definidos pelo usuário e as estatísticas de imagens para 

discernir a nebulosidade e as sombras da cobertura vegetal. Imagens multitemporais foram 

processadas para uma mesma localidade de modo a reduzir a nebulosidade da área de interesse. A 

remoção da nebulosidade resultante de cada imagem multitemporal e imagens adjacentes 

sobrepostas foram eventualmente compiladas para se obter uma máscara de nuvens que contivesse 

apenas nuvens e sombras persistentes, relatadas como "nenhum dado apresentado". Para organizar 

e facilitar o processo, cada território foi dividido em unidades de produção utilizando uma grade. A 

remoção final foi realizada célula a célula (Ilustração 7). Ao final do processo, as máscaras foram 

mescladas de modo a obter uma camada de nuvens e sombra, p. ex. uma máscara sobre o "nenhum 

dado apresentado" para cada território.  
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ILUSTRAÇÃO 7: ETAPAS DE PROCESSAMENTO NA DETEÇÃO E MÁSCARA DE NUVENS E SOMBRAS, NOMEADAMENTO A 

MÁSCARA DE “NENHUM DADO APRESENTADO” (EM BRANCO). A) MÁSCARA DE “NENHUM DADO APRESENTADO” 

PARA UMA CENA. B) MÁSCARA DE “NENHUM DADO APRESENTADO” PARA TODAS AS CENAS ENCOBRINDO A UNIDADE 

DE PRODUÇÃO. C) COMPILAÇÃO DE MÁSCARAS (APENAS “NENHUM DADO APRESENTADO É VISÍVEL). D) MOSÁICO DA 

MÁSCARA DE “NENHUM DADO APRESENTADO” PARA A UNIDADE DE ÁREA DE PRODUÇÃO 

 

2.3.1.4 Fusão (Pan-sharpening) de Imagens 

A técnica pan-sharpening é baseada em um método de fusão a nível de pixels, na qual as imagens 

pancromáticas de alta resolução e as multiespectrais de baixa resolução são mescladas para criar uma 

única imagem colorida de alta resolução. Os métodos de fusão podem resultar em distorções 

espectrais devido à baixa qualidade espectral da imagem pancromática (Liu et al. 2011). Portanto, 

imagens submetidas a esta técnica são apenas utilizadas para interpretação visual e para a validação 

de observações. Este estágio, portanto, foi considerado opcional no processo. 

2.3.1.5 Filtragem de solo 

Em 2010, para fins deste estudo, a ONF e a CIRAD desenvolveram um método para criar um raster 

adicional a partir da imagem original que objetivava facilitar a detecção e delineamento do solo 

descoberto, um dos principais elementos caracterizadores da classificação de mineração de ouro. O 

raster, doravante denominado filtro de solo, foi obtido a partir da combinação de resultados de um 

método de histograma limiar aplicado à banda de infravermelho próxima (NIR) e aos índices NDWI. O 

A B 

C D 
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Índice de Diferença Normalizada da Água (NDWI) pode ser definido como a razão simples entre a 

banda de infravermelho próxima (NIR) e a banda de infravermelho de ondas curtas (SWIR) segundo a 

seguinte equação de banda: NDWI = (NIR - SWIR) / (NIR + SWIR).  

O filtro de solo resultante, constitui a informação binária em formato raster obtido a partir da mescla 

dos resultados limiares de NIR e NDWI, para guiar o operador e facilitar o processo de tomada de 

decisões no momento do delineamento dos campos de mineração. Utilizando um limiar pré-definido 

para todas as imagens, uma checagem de qualidade do filtro resultante foi fundamental para evitar 

quaisquer sobre ou subestimativas das áreas impactadas.  

 

2.2.3 Processamento Central 

Duas práticas são mais comumente utilizadas para a extração de ouro no Escudo das Guianas: a 

mineração primária e a mineração aluvial de ouro.  

A mineração primária consiste na escavação de rochas. O objetivo é remover seletivamente as rochas 

contendo o ouro através da escavação, perfuração ou detonação da rocha principal em pequenos 

pedaços. Tais pedaços rochosos são então triturados até que o minério se torne bem detalhado. Após 

uma lavagem inicial com água de modo a remover os resíduos, a amalgamação do minério é realizado 

utilizando soluções à base de cianeto ou mercúrio aplicadas ao pó rochoso remanescente.  

A mineração aluvial consiste na extração do ouro a partir de riachos, rios e córregos. O primeiro estágio 

da mineração de ouro aluvial é tomar o material dragado do leito do rio e separar uma pequena fração 

de areia (onde o ouro pode ser encontrado) do restante da fração mineral.  Em um processo de 

mineração aluvial típico, métodos de separação tais como a triagem e separação por gravidade são 

empregados para separar o ouro da fração mineral. 

O segundo método, aluvial, é mais comumente aplicado no Escudo das Guianas. O objetivo do estudo 

é detectar, mapear e quantificar ambos os tipos de atividades minerárias, reconhecendo que a 

mineração ilegal em pequena escala tem sido difícil de ser detectada por métodos de sensoriamento 

remoto, uma vez que a atividade é clandestina e os locais podem ser ocultados pelas copas das árvores.  

Dada a escala regional e o envolvimento de diversos especialistas na cadeia de produção deste estudo, 

foi de extrema importância a definição clara e prévia de quais elementos de cobertura do solo 

compunham um campo de mineração de ouro. A Ilustração 8 ilustra a classe das minerações de ouro 

aluviais como definida no estudo a partir da última versão do Sistema de classificação de ocupação dos 

solos (LCCS) criado pela FAO e o PNUE em 1998 para facilitar a compreensão das classes de ocupação 

dos solos indepentemente da escala dos mapas, do tipo de cobertura, do método de coleta de dados 

ou da localização geográfica. LCCS3 está nas normas ISO desde 2012 sob numeração 19144-2:2012. O 

programa utiliza a metalinguagem de ocupação dos solos (LCML), que fornece uma estrutura de 

referência comum para a comparação e integração dos dados de qualquer sistema genérico de 

classificação da ocupação dos solos, e descreve diferentes sistemas que tem base nos aspectos 

fisionômico.7 

 Um campo de extração de ouro é composto por vegetação e elementos de cobertura abióticos, tais 

como solo descoberto, água (poços), vegetação secundária e, em casos específicos, floresta 

                                                           

7 http://plugins.qgis.org/plugins/LCCS3_BasicCoder/ 
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degradada. Pequenos acampamentos esparsamente distribuídos pelo campo de mineração também 

podem ser incluídos quando a área coberta estiver abaixo da MMU. De modo diverso, infraestruturas 

(povoamento urbano, vias, estradas, etc.) e fazendas nos arredores de campos de mineração não 

foram considerados neste estudo, uma vez que a ligação entre estas classes de cobertura do solo e 

utilização do solo com a atividade de exploração não é sempre óbvia e pode levar a interpretações 

errôneas.    

Estes campos foram manualmente digitalizados em QGIS utilizando uma unidade mínima de 

mapeamento (MMU) de 0,5 ha. Com base na experiência da equipe e na disponibilidade de imagens 

de alta resolução, a medida de 0,5 ha foi identificada como sendo de fato o tamanho ideal mínimo de 

objetos que poderiam ser digitalizados.  Para a Guiana, os resultados do Sistema de Monitoramento, 

Documentação e Verificação (MRVS) com relação à avaliação de mudanças em áreas florestais 

produzido pela Comissão de Florestas da Guiana foi utilizado como base para a produção dos 

resultados deste estudo. O desmatamento causado pela mineração foi extraído dos resultados obtidos 

por MRVS e atualizados, principalmente a partir de imagens do satélite RapidEye de 2013 e imagens 

do satélite Landsat de 2014, para alcançar os requisitos metodológicos deste estudo.  
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ILUSTRAÇÃO 8: DEFINIÇAO DA CLASSE DE MINERAÇÃO ALUVIAL UTILIZANDO O SOFTWARE LCCS VERSÃO 3 DESENVOLVIDO PELA FAO.
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2.2.4 Entrega, controle de qualidade e compilação. 

Os resultados foram entregues pela SEMA, GFC e SBB para a ONF, consistindo em duas camadas GIS: 

uma camada da shapefile com os polígonos dos campos de extração de ouro e uma camada de raster 

com a máscara de nuvens. A ONF foi a responsável pela verificação e compilação destes resultados. A 

qualidade dos resultados entregues foi duplamente verificada, primeiramente pela equipe principal 

de especialistas que os produziu e finalmente pela ONF. A metodologia de controle de qualidade 

buscou verificar a integridade das informações atribuídas à camada da shapefile, bem como a precisão 

geométrica e topológica dos dados GIS produzidos. Em caso de erros ou inconsistências, a informações 

eram sistematicamente comunicadas ao produtor que as validava ou modificava. Nenhuma correção 

ou validação dos dados entregues foi feita sem a verificação e validação prévia por parte do produtor. 

Ao final do processo de controle de qualidade, os resultados foram compilados dentro de duas 

camadas em escala regional (uma shapefile com os polígonos dos campos de extração de ouro e uma 

raster com a máscara de nuvens) para posterior análise. 

 

2.2.5 Avaliação de Precisão 

Estimativas de área a partir de mapeamentos de cobertura do solo podem ser influenciadas por erros 

de classificação resultando em avaliações falhas e estimativas imprecisas. O reajuste de erros de 

classificação é possível apenas em mapas submetidos a um programa de validação rigoroso incluindo 

uma avaliação de precisão (Foody, 2015). No mapeamento temático a partir de dados de 

sensoriamento remoto, o termo precisão é geralmente usado para expressar o grau de exatidão de 

um mapa ou classificação. Um mapa temático derivado de uma classificação pode ser considerado 

preciso se oferece uma representação parcial da cobertura do solo da área que retrata.  

Para este estudo, a precisão foi avaliada e validada por especialistas diversos da ONF International, 

utilizando a metodologia baseada em pontos de amostragem.  Os pontos de amostragem foram 

aleatoriamente distribuídos dentre as áreas de exploração de ouro e o restante do território. O 

número de pontos de controle em si foi determinado por cada território baseado na extensão das 

áreas de mineração de ouro (Tabela 2). Uma maior densidade de pontos de controle foi realizada nas 

áreas de mineração de modo a aumentar a probabilidade de detecção de erros da comissão 

(identificação errônea de áreas de mineração). 

  

País Área de Exploração (ha) Pontos de controle 

Guiana 80,770 3,500 

Suriname  53,668 2,500 

Guiana Francesa 24,282 1,500 

Amapá 2,189 500 

Total 160,909 8,000 

 

TABELA 2: NÚMERO DE PONTOS DE CONTROLE NECESSÁRIOS EM CADA TERRITÓRIO PARA VALIDAR O MAPA DE 

DESMATAMENTO CAUSADO PELA EXPLORAÇÃO DE OURO EM 2014. 

 

Para cada ponto de controle, o agente de validação interpretou integralmente o polígono de 

mineração onde o ponto estava localizado. O ponto era entendido como válido quando mais de 75% 
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do polígono estava de acordo com a imagem de satélite. De outro modo, o ponto era entendido como 

erroneamente interpretado. 

A presença de imagens de alta resolução gratuitamente acessíveis online através do Google Earth™ 

oferece opções de interpretação de baixo custo (Olofsson et al. 2014). Tanto os arquivos de imagem 

dos satélites SPOT® quanto do DigitalGlobe® podem ser acessados através do Google Earth™, com as 

extensões de imagem por ano retratado.   

No entanto, quando outras fontes de dados de alta resolução não estavam disponíveis, a avaliação de 

precisão foi realizada utilizando as mesmas imagens de satélite utilizadas no quadro do estudo.  

Os resultados foram resumidos em uma matriz de erro que contem estimativas de precisão total, 

precisão por usuário (ou erro comissivo) e precisão por produtor (ou erro omissivo), como 

demonstrado mais adiante neste relatório.     

 

2.3 Cursos d’água potencialmente impactados pela mineração 

A extração aluvial de ouro envolve a escavação de leitos de rio para a extração de substratos que são 

triturados e lavados pela correnteza. Este processo afeta profundamente os ecossistemas de água 

doce, rios e córregos. Os principais impactos estão relacionados, mas não limitados a, à exploração de 

ouro em pequena escala, especialmente com relação às quantidades de mercúrio frequentemente 

utilizadas na amalgamação das partículas de ouro (Legg et al., 2015).  

Os resultados do monitoramento por satélite da exploração de ouro foram utilizados para detectar 

cursos de água potencialmente afetados por contaminantes tais como o mercúrio. Dois impactos 

potenciais podem ser medidos por sensoriamento remoto: 

1. O impacto direto, definido pelas seções de cursos de água incluídas nos campos de mineração, 

em contato direto com o campo. 

2. O impacto indireto, caracterizado pela seção a jusante da seção diretamente afetada e que 

provavelmente levará os contaminantes até o oceano.  

A Ilustração 9 ilustra os principais passos da metodologia utilizada para digitalizar os cursos d'água 

afetados.  Estes passos encontram-se detalhados nas próximas seções.  
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ILUSTRAÇÃO 9: PROCESSO METODOLÓGICO PARA A REPRODUÇÃO DE CURSOS D'ÁGUA POTENCIALMENTE 

IMPACTADOS PELA MINERAÇÃO 

 

2.3.1 Dados e Materiais 

A introdução de dois tipos de dados foi necessária para o mapeamento e a medição dos cursos de 

água potencialmente afetados pela exploração de ouro: a camada GIS de mineração de 2014 e os 

dados da SRTM a 30m. 8 

Desde novembro de 2014, os dados da SRTM a 30m de resolução estão disponíveis gratuitamente no 

site da USGS, em substituição à resolução a 90m que estava disponível até então. O Modelo de 

Elevação Digital (DEM) a 30m foi usado em um software de código aberto GRASS 7.0 para gerar a bacia 

hidrográfica teórica em escala regional.9 

 

2.3.2 Pré-processamento 

As etapas de pré-processamento da metodologia incluíram a rasterização da camada vetorial de 

exploração de ouro, o mosaico das unidades da SRTM e o preenchimento das lacunas de dados do 

mosaico da SRTM.   

2.3.2.1 Rasterização da camada vetorial de exploração de ouro 

A camada vetorial GIS dos campos de mineração produzida foi rasterizada a 30m de resolução a nível 

de ‘pixels’ para se adequar à resolução da SRTM.  

                                                           

8 Os dados da Missão Topográfica Radar Shuttle (SRTM) consistem em imagens adquiridas para cada ‘pixel’ de 

elevação do terreno em comparação com o nível do mar.  
9 http://earthexplorer.usgs.gov/  

http://earthexplorer.usgs.gov/
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2.3.2.2 Mosaico das unidades de SRTM 

Um mosaico das unidades de SRTM foi primeiramente criado para cada território de modo a limitar o 

tempo de processamento da máquina e requisitos de memória. O mosaico foi então recortado para 

se enquadrar aos limites administrativos e integrado para se obter uma camada de cobertura da área 

total de estudo. 

2.3.2.3 Preenchimento de lacunas 

As unidades de SRTM continham ‘pixels’ para os quais a informação de elevação não estava disponível 

e que necessitavam ser preenchidos pela interpolação de valores a partir dos ‘pixels’ adjacentes de 

modo a evitar erros na reprodução da bacia hidrográfica. A origem dos vazios é diversa, p. ex. o sinal 

de radar não pôde alcançar a área devido à combinação de alto relevo e o ângulo de aquisição de 

imagens ou o sinal de radar foi perturbado pela presença de ondas em áreas costeiras.  

 

2.3.3 Processamento Central 

O Processamento central objetivou a reprodução teórica da bacia hidrográfica onde apenas cursos de 

água que cruzassem campos de mineração fossem criados.   

Utilizando a combinação da shapefile de exploração de ouro rasterizada e do mosaico da SRTM, a 

função bacia hidrográfica do GRASS pôde calcular a direção do fluxo das águas, levando em 

consideração à diferença de elevação entre os ‘pixels’ incluídos dentro dos campos de mineração de 

ouro.  A acumulação limiar para a reprodução da bacia hidrográfica foi estabelecida em 75, dentro da 

variação sugerida por Rennó et al. (2008).  

A representação da bacia hidrográfica resultante representa os cursos de água potencialmente 

afetados pela exploração de ouro em escala regional, onde as seções diretamente afetadas estão 

localizadas dentro dos campos de mineração e as seções indiretamente afetadas encontram-se à sua 

jusante (Ilustração 10). 

 

ILUSTRAÇÃO 10: ILUSTRAÇÃO DOS CURSOS D'AGUA DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE IMPACTADOS PELA 

MINERAÇÃO. 

 

2.3.4 Entrega e Controle de qualidade 

Dados os elevados requisitos de memória necessários para a representação desta bacia hidrográfica, 

ela foi reproduzida pela ONF para toda o espaço amostral selecionado.  A qualidade dos resultados, 

visualmente verificados e manualmente editados, foi validada pela ONF antes de sua entrega para 

cada membro da equipe principal para ulterior verificação e revisão. 
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2.3.5 Avaliação de Precisão 

Levando-se em consideração que o processo é completamente automatizado utilizando dados de 

sensoriamento remoto, a avaliação de precisão dos resultados baseia-se principalmente na precisão 

dos dados introduzidos e nas ferramentas de processamento, p. ex. os dados da SRTM e a 

operacionalidade do GRASS. Abaixo, estão descritos alguns elementos que podem ser influenciar a 

precisão dos resultados que precisam ser sopesados no momento da leitura: 

 O cumprimento de onda utilizado pelo sensor da SRTM não permite que o sinal de radar 

penetre completamente na copa das árvores e alcance o solo. Portanto, o valor de elevação 

de terreno de áreas com alta densidade de copas pode ser superestimado, o que pode levar 

a erros no fluxo de cálculos.  

 O cálculo automático de fluxos sobre superfícies planas (lagos, grandes campos de mineração) 

gera uma superestimava do comprimento dos cursos de água afetados e pode ser fonte de 

erros com relação aos fluxos de cursos d’água.  

Infelizmente, a falta de dados de campo ou dados validados e verificados sobre a bacia hidrográfica 

na região não nos permitiu estimar a incerteza sobre os cursos de água afetados resultantes. Porém, 

os resultados foram visualmente conferidos, comparados com imagens de satélite óticas e 

manualmente revisados com base em fotointerpretação e no campo de conhecimento de cada 

parceiro.  

  



                                                                                                                                                                       

30 

 

3. Resultados e Discussões 

3.1 Áreas florestais impactadas pela mineração 

Esta seção ilustra o impacto da exploração de ouro sobre a cobertura florestal para o ano de referência 

de 2014, a fonte de dados utilizada para o seu delineamento e a extensão das áreas inobservadas 

devido à nebulosidade permanente.  Os resultados foram comparados com o estudo anterior de 2001 

a 2008 para demonstrar a evolução da atividade ao longo do tempo em nível local e regional. Para 

melhor compreender a dinâmica da atividade, foram realizadas diversas análises espaciais de modo a 

identificar áreas de conflito entre as atividades minerárias e áreas protegidas, a distribuição espacial 

de campos de mineração e a distribuição da mineração em pequena, média e larga escala.   

 

3.1.1 Ano de referência 2014 

A Ilustração 11 ilustra os resultados do impacto da exploração de ouro sobre a cobertura florestal para 

o ano referencial 2014, com base na utilização de imagens óticas de alta resolução adquiridas entre 

2012 e 2014.  

O impacto total calculado da mineração, que varia consideravelmente em função do território, foi de 

160.850 ha.  

 

 

ILUSTRAÇÃO 11: ÁREAS FLORESTAIS IMPACTADAS PELA MINERAÇÃO PARA O ANO REFERENCIAL DE 2014 

 



                                                                                                                                                                       

31 

 

3.1.1.1 Distribuição de dados de satélite utilizados para o delineamento das áreas 
de mineração. 

A Ilustração 12 ilustra a fonte de dados que foi utilizada para o delineamento dos campos de 

exploração de ouro em cada território. Os arquivos de dados dos satélites SPOT nos focos críticos eram 

muitos limitados, e, por este motivo, a detecção se deu principalmente com base no dueto de satélites 

RapidEye e Landsat 8. Quase 60.000 hectares de campos de mineração foram digitalizados com 

imagens de RapidEye na Guiana, que conta com 37,3% do total do impacto da exploração de ouro na 

área estudada. Dados do Landsat 8 de 2014 foram amplamente utilizados pela Comissão Florestal da 

Guiana para atualizar os resultados obtidos a partir dos dados de RapidEye de 2013. A Guiana 

Francesa, o Suriname e o Amapá, que já possuíam uma boa cobertura de áreas críticas por satélites 

SPOT, digitalizaram 28,3% do total da mineração com dados de SPOT 5. No Suriname, a falta de dados 

de SPOT5 em duas áreas críticas foi preenchida com imagens de SPOT6 de altíssima resolução que 

haviam sido disponibilizadas ao público para digitalizar aproximadamente 18.000 ha (11,5% do total 

da mineração). Finalmente, a disponibilidade de dados de SPOT, alcançada através do acordo entre a 

Airbus Defense & Space e a ONF-Guyane e SEAS-Guyane, permitiu a detecção de 40,2% da atividade 

minerária na região.  

 

 

ILUSTRAÇÃO 12: DISTRIBUIÇÃO DE FONTES DE DADOS UTILIZADOS EM CADA TERRITORIO PARA A IDENTIFICAÇÃO DE 

AREAS DE MINERAÇÃO 

 

3.1.1.2 Nebulosidade persistente 

A Ilustração 13 ilustra a falta de homogeneidade na distribuição da nebulosidade persistente na 

região. Este resultado advém da disparidade em termos de quantidade e qualidade de imagens 

disponíveis em cada território. A Guiana e a Guiana Francesa possuem ambas um acordo comercial 

com um provedor de imagens, respectivamente o BlackBridge (RapidEye) e a Airbus Defence & Space 

(imagens SPOT), por priorizarem a aquisição de imagens em seu território. Mais imagens também 

implica em uma maior possibilidade de se obter imagens livres de nebulosidade, mas também em 

mais imagens disponíveis para uma mesma área permitindo cadeias de processamento 

multitemporais para a remoção da cobertura por nuvens. Consequentemente, a nebulosidade 

remanescente nas Guiana Francesa e Guiana foi praticamente insignificante, respectivamente 0,3 e 

0,2% de seus territórios enquanto que com relação ao Suriname e Amapá, respectivamente 7,1 e 8,1% 

de seus territórios permaneceu impossível de serem observados (Ilustração 14). Apesar de altos níveis 
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de nebulosidade no Suriname e no Amapá, a superfície encoberta por nuvens permaneceu baixa 

graças à utilização de imagens multitemporais. A nível do espaço amostral , 96,4% do território pôde 

ser observado. Mais ainda, áreas encobertas, particularmente no Suriname, estão localizadas em 

áreas onde é sabido não haver exploração de ouro, o que reforça a precisão dos resultados alcançados.  

 

ILUSTRAÇÃO 13: NEBULOSIDADE PERSISTENTE SOBRE O ESPAÇO AMOSTRAL 

 

 

ILUSTRAÇÃO 14: PERCENTAGEM DE NEBULOSIDADE PERSISTENTE EM CADA TERRITORIO E NO ESPAÇO AMOSTRAL 

 

3.1.1.3 Avaliação de Precisão 

A Tabela 3 mostra os níveis de precisão dos resultados de mapeamento alcançados pelos produtores, 

usuários e universalmente para cada território com a compilação a nível regional. As matrizes de 

confusão demonstram uma precisão muito próxima entre os territórios, resultando em uma precisão 

global a nível regional de 91,5%. As matrizes de erro também podem ser encontradas no Anexo 1 com 

um nível mais elevado de detalhes com relação a cada território, onde os principais destaques na 

diagonal principal corrigem as classificações enquanto que os elementos fora da diagonal demonstram 

os erros omissivos e comissivos.  

3,6% do espaço 
amostral 

inobservado  
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Na Guiana, a MRVS de alterações na área florestal inclui uma avaliação aprofundada de precisão dos 

resultados produzidos, o que proporciona intervalos de confiança. Os resultados da MRVS, que foram 

utilizados como base para a produção de resultados deste estudo, consistentemente demonstram alta 

precisão na identificação de campos; ainda mais alta do que aquela alcançada dentro deste estudo. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

10 Para o ano de 2013 (quarto ano) os resultados do mapeamento de alteração florestal conduzido pela GFC, 

demonstram a correspondência (prevalência) de 99,93% entre a interpretação de imagens de referência e o 

mapeamento pela GFC baseado na amostragem de 55.119 lotes circulares de um hectare. Isto demonstra um 

nível muito elevado de correspondência entre os mapas e resultados da MRVS com os dados de referência. 
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  Guiana Francesa   

    Precisão do Produtor Precisão do Usuário Precisão Global   

  Exploração de Ouro 98,4% 93,9% 

91,1% 

  

  

Nenhuma 
Exploração 
Observada 83,8% 95,5%   

        

  Amapá   

    Precisão do Produtor Precisão do Usuário Precisão Global   

  Exploração de Ouro 97,7% 92,9%  
92,8% 

  

  

Nenhuma 
Exploração 
Observada 

88,0% 96,0% 

  

        

  Guiana   

    Precisão do Produtor Precisão do Usuário Precisão Global   

  Exploração de Ouro 97,1% 95,2% 

91,7% 

  

  

Nenhuma 
Exploração 
Observada 86,4% 91,5%   

      

  Suriname   

    Precisão do Produtor Precisão do Usuário Precisão Global   

  Exploração de Ouro 97,2% 94,0% 

90,4% 

  

  

Nenhuma 
Exploração 
Observada 83,6% 92,0%   

      

            

 

 

Espaço Amostral Total 

  Precisão do Produtor Precisão do Usuário Precisão Global 

Exploração de Ouro 97,6% 94,0% 

91,5% Nenhuma 
Exploração 
Observada 

85,4% 93,7% 

 

TABELA 3: MATRIZ DE CONFUSÃO DE AVALIAÇÃO DE PRECISÃO DA REPRODUÇÃO DO MAPEAMENTO DA EXTRAÇÃO DE 

OUR PARA CADA TERRITÓRIO E PARA O ESPAÇO AMOSTRAL 
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3.1.1.4 Análise das áreas afetadas pela mineração 

A Ilustração 11, ilustrada anteriormente, claramente expõe o modo como a atividade minerária se 

encontra desigualmente distribuída ao longo de toda a área estudada. Como se observa, a atividade 

se intensifica gradualmente de leste a oeste.  O Amapá foi responsável por apenas 1% do 

desmatamento observado no espaço amostral, enquanto que a Guiana Francesa, o Suriname e a 

Guiana, respectivamente, foram responsáveis por 15%, 34% e 50% (Ilustração 15). No entanto, a 

grande disparidade de distribuição deve ser analisada levando-se em conta a área abrangida por cada 

território, uma vez que a Guiana representa 40% do espaço amostral seguida pelo Suriname (31%), 

pela Guiana Francesa (16%) e pelo norte do Amapá (15,5%). Levando essa informação em 

consideração, a extensão da exploração de ouro pode ser expressada em termos de proporção por 

território. A Guiana, o Suriname, a Guiana Francesa e o norte do Amapá possuem respectivamente 

0,38%, 0,33%, 0,29% e 0,03% de suas áreas abrangidas pela exploração de ouro.  A tendência 

permanece a mesma, entretanto a diferença entre a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa torna-

se menor. A nível do espaço amostral, 0,31% do território foi afetado, dos quais 84% localiza-se na 

Guiana e no Suriname. 

2014 

 

ILUSTRAÇÃO 15: PERCENTAGEM DE AREAS MINERARIAS ABRANGIDAS POR CADA TERRITORIO A NIVEL DO ESPAÇO 

AMOSTRAL  

 

3.1.1 Comparação dos resultados para os anos de referência de 2001 e 2008 

Apesar de que o desmatamento causado pela exploração de ouro parece modesto em comparação 

com outras formas de ocupação do solo e floresta, a atividade representa a causa da perda de 

cobertura vegetal que mais rapidamente cresce na região e que mais tipicamente é conhecida por 

possuir as taxas de desmatamento mais baixas no mundo (Hammond et al., 2007). A Ilustração 16 

mostra a evolução do desmatamento ao longo dos três anos de referência, 2001-2008-2014. Apesar 

de que o desmatamento causado pela exploração de ouro somente represente uma pequena 

proporção da área de estudo (~0,3%), sua expensão rápida é alarmante. Entre 2001 e 2008, o primeiro 

estudo (ONF, 2010) mostrou que as áreas afectadas pela exploração de ouro tinham aumentado em 

207% na região. Com os dados de 2014, isto leva a um aumento de 621% da superfície de áreas 

florestais afectadas pela exploração de ouro entre o inicio do monitoramento (2001) e este estudo 

(2014). Mesmo sendo mais lento (135% de aumento), o desmatamento ligado a mineração de ouro 

continuou crescendo durante o segundo período (2008-2014). Em termos de área afectada, quando 
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22 300 ha foram classificados como mineração de ouro em 2001, esse número já tinha triplicado em 

2008 com 68 444 ha. Em 2014, a área dedicada á exploração de ouro chegou a um total de 160 850 

ha. Em outras palavras, foi multiplicada por 2,3 em relação a 2008 e por 7 em relação a 2001.  

Essa tendência regional se traduz de modos diferentes de território para território. A mutação espacial 

do fenômeno claramente se desloca para oeste, onde o desmatamento causado pela exploração de 

ouro continuou a aumentar significativamente ao longo dos anos.  

A Ilustração 17 ilustra o deslocamento da atividade minerária. Conquanto em 2001 o Amapá e a 

Guiana Francesa, respectivamente, eram responsáveis por 10% e 29% do desmatamento causado pela 

exploração no espaço amostral, esses países atualmente contam com apenas 1% e 15% da atividade. 

Com um leve aumento de 34% para 40%, o Suriname permaneceu bastante estável ao longo dos anos. 

Consequentemente, a proporção reduzida da atividade na Guiana Francesa e no Amapá se compensa 

principalmente pela proporção aumentada na Guiana, que hoje é responsável por 50% da atividade 

de exploração de ouro em comparação com aproximadamente 25% no passado (anos de 2001 e 2008). 

 

 

ILUSTRAÇÃO 16: EVOLUÇÃO DO IMPACTO DA MINERAÇÃO SOBRE A COBERTURA FLORESTAL POR TERRITORIO DESDE 

2001 PARA OS ANOS REFERENCIAIS DE 2001-2008-2014 
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  2001       2008       2014 

 

 

ILUSTRAÇÃO 17: PERCENTAGEM DE AREAS MINERARIAS ABRANGIDAS POR CADA TERRITORIO A NIVEL DO ESPAÇO 

AMOSTRAL PARA OS ANOS 2001, 2008 E 2014 

 

A Ilustração 18 aponta informações detalhadas sobre a tendência de desmatamento causado pela 

exploração de ouro para cada território. Entre 2001 e 2008, o desmatamento alcançou um aumento 

de mais de 200% no Suriname, na Guiana Francesa e na Guiana, enquanto que o norte do estado do 

Amapá parece já ter alcançado o auge da atividade neste ponto e registrou apenas um leve aumento 

de 15%. Ao longo do último período (2008-2014), a parte nordeste do Amapá permanece bastante 

estável (-14%, p. ex. -347 Ha) enquanto que o Suriname e a Guiana demonstram respectivamente um 

aumento de atividade de 97% (+26.415 ha) e 354% (+62.993 ha). Na Guiana Francesa, a mineração 

continua a aumentar (+3.346 ha), entretanto em um ritmo muito mais desacelerado do que durante 

o período anterior (16%). 

Observando-se todo o período de referência (2001-2014), pode-se afirmar que em 13 anos, o 

desmatamento causado pela mineração aumentou aproximadamente ao fator de 14 para a Guiana, 

seis para o Suriname e três para a Guiana Francesa, enquanto que houve uma leve redução com 

relação ao Amapá. 
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Amapá Guiana Francesa 

 

 

 

 

Guiana Suriname 

 

 

 

 

Espaço Amostral Total 

 

 

ILUSTRAÇÃO 18: TENDENCIA DE DESMATAMENTO CAUSADO PELA ATIVIDADE MINERARIA NO AMAPA, GUIANA 

FRANCESA, GUIANA, SURINAME E PARA O ESPAÇO AMOSTAL, AO LONGO DOS ANOS REFERENCIAS DE 2001-2008-
2014 

Divergências observadas de um território para o outro podem ser explicadas pelos contextos locais. 

No Amapá, importantes mudanças ocorreram em nível federal e estadual em termos de governança 

do território do início dos anos 2000, com a criação de áreas protegidas, especialmente no norte do 

estado onde o Parque Nacional do Tumucumaque foi criado em 2002. A redução da exploração 

predatória de ouro e outros recursos naturais foi parte de uma estratégia do governo federal. 

Entretanto, o impacto positivo destas políticas de conservação apenas pôde ser observado após a 

criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em 2007, responsável 

pelo monitoramento e controle das áreas protegidas com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e do exército. Ao mesmo tempo, algumas 

empresas de mineração estabelecidas em áreas não protegidas desde o início dos anos 90 entraram 

em crise após 2008. A tendência de desmatamento causada pela mineração no norte do Amapá 
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claramente destaca tal evolução contextual, com um leve aumento da atividade entre os anos 2001 e 

2008 e a redução do impacto entre 2008 e 2014. Entretanto, estes dados deveriam ser 

complementados com o processamento mais aprofundado de modo a garantir que esta redução não 

gere um simples deslocamento de pressão por parte do Estado.  

A Guiana Francesa possui um potencial de ouro significativo (Theveniaut et al., 2011).  As primeiras 

descobertas de dados datam de meados do século XIX na região do Aprouague que é relativamente 

próxima à linha costeira.  A descoberta desencadeou uma verdadeira corrida do ouro até a virada do 

século, entretanto, àquela época, as condições de operação, o isolamento dos campos e as 

dificuldades de suprimento limitaram a febre. A produção alcançou o seu ponto mais baixo em 

meados do século XX. A produção de ouro foi reacendida pelo aumento dos preços do ouro nos anos 

70 e mais ainda pela migração advinda do Brasil. Na década de 90, a atividade minerária experimentou 

gradualmente um ressurgimento, primeiramente devido ao aumento do preço do ouro e ao 

desenvolvimento de novas técnicas mecanizadas e meios de transporte, mas também em função da 

publicação em 1995 de um inventário de potencial minerário pelo Departamento Francês de Geologia 

e Mineração (BRGM). A produção declarada permaneceu constantemente acima de duas toneladas 

por ano de 1992 a 1999 e alcançou o auge em 2000, decaindo desde então (3.469 kg em 2000; 2.576 

kg em 2005; 1.300 kg em 2012 e 2013) (Department, 2010; USGS, 2012; IEDOM, 2014). Entretanto, de 

acordo com Horth (2011), a produção declarada de aproximadamente 1,2 toneladas em 2010 foi 

comprometida por aproximadamente 10 toneladas de produção ilegal. Esta porção considerável de 

ouro, que advém principalmente de operações de mineração em pequena escala, é comercializada 

mais além no Suriname, onde o ouro advindo de fontes ilegais consegue adentrar o mercado formal 

(WWF Guianas, 2012).  A Guiana Francesa já há muitos anos luta contra a mineração ilegal dominada 

pelos garimpeiros. Operações armadas de combate aos mineradores ilegais se iniciaram em 2003 com 

a Operação Anaconda, seguida pela Operação Hárpia desde 2008. Desde o lançamento do programa 

SEAS (Surveillance de l'Environnement Amazonien par Satellite) em 2006, que fornece imagens dos 

satélites SPOT4 e 5, a ONF iniciou uma análise quase em tempo real do território de modo a detectar 

a contaminação das águas (liberação de grandes quantidades de materiais em suspensão) e 

desmatamento causados pela exploração. No mesmo ano, o governo baniu a utilização de mercúrio 

na exploração de ouro e elaborou procedimentos ambientais mais ambiciosos (Lefebvre, 2009), tais 

como a restauração de terras degradadas após a exploração (o que atualmente é obrigatório por lei). 

Em 2008, o Observatório das Atividades de Mineração (OAM) foi criado, uma plataforma para o 

compartilhamento de dados e a troca de dados em tempo real a partir do processamento de imagens 

de satélite, missões de campo e outras fontes de informação sobre a mineração e seus impactos 

advindos de todos os departamentos estatais interessados, p. ex. a ONF, a Polícia, as Forças Armadas 

da Guiana Francesa (FAG) o Departamento de Estado do Meio Ambiente (DEAL) e o Parque Nacional 

(PAG). 11 

Em 2009, a Guiana laçou o seu “Estratégias de Desenvolvimento com Baixa Emissão de Carbono” 

(LCDS), que proporciona uma abordagem pela qual o país irá realizar uma transição econômica em 

direção a uma via verde e de baixa emissão de carbono, enquanto buscam a mitigação dos riscos 

globais de mudança climática através da gestão sustentável de sua floresta.  O setor extrativista 

desempenha um papel fundamental nesta estratégia, uma vez que a exploração de ouro constitui o 

segundo maior fator de contribuição ao produto interno bruto (PIB) da Guiana, seguido pela 

                                                           

11 Operações interministeriais francesas realizadas na Guiana Francesa contra a mineração ilegal desde 

fevereiro de 2008, foram conduzidas em conjunto pela polícia e pelo exército. 
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agricultura, silvicultura e pesca (G.B.o.Statistics, 2012), sendo que a mineração é o maior vetor para o 

desmatamento. A Ilustração 19 mostra o aumento abrupto da contribuição da exploração de ouro ao 

PIB da Guiana Inglesa entre 2006 e 2011. Essa tendência está em linha com a tendência do 

desmatamento causado pela exploração de ouro mostrado na Ilustração 18, demostrando um 

aumento alarmante do desmatamento causado pela mineração de ouro na Guiana Inglesa desde 

2008. 

 

 

ILUSTRAÇÃO 19: PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) DA GUIANA EM PREÇOS ATUALIZADOS DA AGRICULTURA, 
SILVICULTURA E PESCA, EXPLORÇÃO DE OURO E MANUFATURA DE 2006-2001 (FONTE: SINGH ET AL., 2013) 

 

Além do mais, deve ser levado em consideração o fato de que o setor de mineração é responsável por 

aproximadamente 90% de todo o desmatamento registrado no país em 2013 (Anexo 2). Em um 

relatório anual sobre as alterações em áreas florestais de primeiro de janeiro a 31 de dezembro de 

2013, a área de desmatamento atribuída à mineração (que inclui toda a infraestrutura envolvida na 

mineração) decaiu levemente em comparação com 2012 com aproximadamente 11.518 ha 

desmatados (Anexo 2). Esta queda também está alinhada com o declínio nas receitas anuais do setor 

minerário em 2013 em comparação com o ano de 2012 como uma consequência da queda do preço 

do ouro (CI-Guyana, 2014) (Ilustração 20). A Associação de Mineradores de Ouro e Diamante da 

Guiana (GGDMA) propôs comprometer-se a um percentual máximo de mineração com relação ao 

total de massa terrestre da Guiana acreditando que tal produção não cria entraves à agenda de 

desenvolvimento sustentável do país (CI Guyana, 2014).   
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ILUSTRAÇÃO 20: PREÇO POR 1 KG DE OURO DE JANEIRO DE 2000 ATE JULHO DE 2015 (FONTE: COMPTOIR 

NATIONAL D'OR - DISPONIVEL EM: WWW.GOLD.FR) 

Assim como na Guiana Francesa, a produção de ouro no Suriname alcançou o seu ponto mais baixo 

em meados do século XX e um novo estágio de crescimento gerado pela subida no preço do ouro no 

início da década de 70 foi perturbado pela Guerra Interna (1986–1992) (Heemskerk, M. e Duijves, C., 

2013).  Desde o final da guerra, juntamente com o aumento do preço do ouro, os campos de 

mineração, atualmente mais seguros, atraem imigrantes, empresas estrangeiras emergentes e 

Surinameses das áreas urbanas para o interior do país (Legg et al., 2015). A tendência da atividade 

minerária mostra uma progressão relativamente constante de mata desmatada entre os anos de 2001 

e 2014, no entanto, o nível de desmatamento foi superior durante o último período de 2008 a 2014 

(por volta de 26.000 ha), em comparação com 2001-2008 (aproximadamente 19.000 ha). Estes dados 

parecem seguir a produção de ouro anual, que tem permanecido relativamente estável entre 2004 e 

2013 com um leve aumento sendo observado desde 2008 (Ilustração 21). 

 

 

ILUSTRAÇÃO 21: PRODUÇÃO ANUAL DE OURO NO SURINAME (FONTE: THOMSON AND REUTEURS, 2014 EM: LEGG 

ET AL., 2015) 

Em termos de evolução da atividade, a tendência é diversa; uma vez que o desmatamento 

aproximadamente triplicou em comparação com os níveis de 2001 a 2008, enquanto que dobrou em 

comparação com 2008 a 2014.  De acordo com um relatório publicado pelo Banco Central do Suriname 

(CBvS, 2014), o ano de 2013 representou um ponto de virada na produção global de ouro. O elevado 

aumento da produção de ouro naquele ano não foi apenas ligado aos preços internacionais de ouro, 

bem como ao estabelecimento da Mina de Rosebel no Suriname que iniciou a sua produção comercial 

em 2004. A mineração em larga escala contribuiu para aproximadamente 40% da produção global 
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àquele tempo. Para regulamentar o setor de mineração, uma comissão foi estabelecida em 2011, 

diretamente sob o Gabinete do Presidente. Esta "Comissão de Regulamentação do Setor de 

Mineração de Ouro (OGS)" possui como principal objetivo a maximização das rendas nacionais 

advindas da exploração de ouro em alinhamento com a minimização do seu impacto social e 

ambiental. A comissão é complementar ao Serviço de Geológico de Mineração (GMD) que, enquanto 

braço técnico de trabalho do Ministérios de Recursos Naturais, é responsável pela emissão de 

concessões de exploração e mapeamento geológico. 

 

3.1.2 Distribuição espacial da mineração 

3.1.2.1 Influência do Cinturão de Rochas Verdes 

Tanto regionalmente quanto em nível local, é muito claro que o desmatamento devido à exploração 

de ouro é fortemente influenciado pela localização espacial do Cinturão de Rochas Verdes, conhecido 

por suas vastas reservas de ouro. A nível do espaço amostral  do estudo, 74% do desmatamento 

causado pela mineração ocorre em alinhamento com o Cinturão de Rochas Verdes; tal sobreposição 

alcança até 99% no Suriname (Tabela 4). Esta influência parece predominar sobre as restrições de 

posse da terra, a exemplo da existência de áreas protegidas.    

 

Território 

Área total afetada pela 
exploração de ouro de 

acordo com o estudo de 
2014 (Ha) 

Mineração sobreposta 
ao Cinturão de Rochas 

Verdes   
(Ha) 

Mineração sobreposta ao 
Cinturão de Rochas 

Verdes (%) 

AMAPÁ 2.124,8 1.633,8 77% 

GUIANA FRANCESA 24.282,3 14.970,8 62% 

GUIANA 80.774,7 49.145,5 61% 

SURINAME 53.668,9 53.026,7 99% 

TOTAL 160.850,7 118.776,8 74% 

 

TABELA 4: SOBREPOSIÇÃO ENTRE O DESMATAMENTO PARA A EXPLORAÇÃO DE OURO E O CINTURÃO DE ROCHAS 

VERDES 

 

3.1.2.2 Conflitos com as áreas protegidas 

A Ilustração 22 ilustra a localização espacial da zona de conflito entre as atividades minerárias e as 

áreas protegidas, assim como a sobreposição ao Cinturão de Rochas Verdes. 

Existem amplas disparidades entre os territórios com relação a fração de terra abrangida por áreas 

protegidas, assim como também com relação à extensão das zonas de conflito entre a exploração de 

ouro e as áreas protegidas. Mais de metade do norte do Amapá está protegido enquanto que 29,3%, 

13,3% e 5,5% está protegido respectivamente na Guiana Francesa, no Suriname e na Guiana (Tabela 

5).  O norte do Amapá e a Guiana demonstram a menor sobreposição entre a mineração e as áreas 

protegidas, com 467,5 ha para o Amapá e apenas 12,9 ha para a Guiana, o que representa 0,01% e 

0,001% de suas áreas protegidas, respectivamente. Enquanto 1.238,4 ha de floresta foram liberadas 
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na Reserva Natural Brownsberg no Suriname, áreas protegidas na Guiana Francesa são as mais 

afetadas pela mineração com mais de 4.000 ha desmatados; respondendo por 70% do desmatamento 

causado pela mineração dentro de áreas protegidas a nível do total do espaço amostral.  

A Guiana Francesa também possui com boa margem a maior proporção de áreas protegidas em 

sobreposição ao Cinturão de Rochas Verdes (18%; Anexo 3). Mais ainda, na Guiana Francesa, 68% do 

desmatamento causado pela exploração de ouro em áreas protegidas sobrepõe-se ao Cinturão de 

Rochas Verdes. No Suriname, mesmo se apenas 1% das áreas protegidas encontram-se alinhadas ao 

Cinturão de Rochas Verdes, todo o desmatamento causado pela mineração em áreas protegidas se dá 

dentro deste 1%. A situação é diferenciada na Guiana onde apenas uma parcela do desmatamento 

ocorre na Reserva Nacional Kaieteur, a qual não se sobrepõe ao Cinturão de Rochas Verdes, e no norte 

do Amapá onde apenas 3% do desmatamento em áreas protegidas sobrepõe-se ao Cinturão de Rochas 

Verdes. Em nível do local de estudo , 69% do desmatamento causado pela mineração em áreas 

protegidas sobrepõe-se ao Cinturão de Rochas Verdes. 

Diversas áreas protegidas ao longo do campo estudado estão parcialmente localizadas em 

alinhamento ao Cinturão de Rochas Verdes, tornando-as potencialmente vulneráveis às atividades de 

exploração de ouro que podem entrar em forte conflito com os objetivos conservacionistas. Exemplos 

desta situação são o Parque Nacional do Tumucumaque no Amapá, o Parc Amazonien de Guyane na 

Guiana Francesa, o Parque Natural Brownsberg no Suriname e as Montanhas Kanuku na Guiana. Para 

prevenir extrações e a alteração desses habitats, medidas necessitam ser implementadas tais como a 

prevenção do desenvolvimento da atividade nas áreas, a rejeição de futuras concessões de mineração 

nas áreas e em suas zonas neutras e o monitoramento regular. O sucesso dessas intervenções irá 

afetar não apenas a viabilidade das áreas protegidas, mas também todo o sistema de reservas da 

região, independentemente da sobreposição (conhecida) à reservas de ouro ou não (WWF Guianas, 

2012). 
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ILUSTRAÇÃO 22: SOBREPOSIÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DE OURO, AREAS PROTEGIDAS E O CINTURÃO 

DE ROCHAS VERDES1213 

 

Território Áreas protegidas (Ha) 
Território coberto por 
áreas protegidas (%) 

Sobreposição 
com a 

exploração de 
ouro (Ha) 

Sobreposição com 
a exploração de 

ouro (%) 

AMAPÁ  4 233 574.9     52.3     467.5    0.011  

Guiana Francesa  2 451 425.9     29.3     4 088.1    0.167  

GUIANA  1 144 237.0     5.5     12.9    0.001  

SURINAME  2 182 528.4     13.3     985.3    0.045  

TOTAL  10 011 766.2    19.2    5553.8 0.055  

TABELA 5: ÁREAS PROTEGIDAS IMPACTADAS PELA MINERAÇÃO 

                                                           

12 Fonte: Estado do Amapá (Coordenadoria de Geoprocessamento e Tecnologia de Informação Ambiental 

(CGTIA), 2011); Guiana Francesa (ONF, Parc amazonien de Guyane, DEAL e Conservatoire du Littoral e DIREN 

(2007-2012), disponível em: http://www.geoguyane.fr/catalogue/); Suriname (Stichting voor Bosbeheer en 

Bostoezicht (SBB)); e Guiana (IUCN e UNEP-WCMC (2015)). 

13 Fonte: Estado do Amapá (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM; disponível em: 

http://geobank.sa.cprm.gov.br/pls/publico/geobank.download.downloadlayouts?p_webmap=N); Guiana 

Francesa (digitalizado do  da Guiana Francesa (BRGM, 2001); disponível em: 

http://gisguyane.brgm.fr/sig_geologie2001.htm); Suriname (SBB); Guiana (digitalizado do mapa geológico da 

Guiana (Comissão de Geologia e Minas da Guiana 1982-2001; Autores: E.Cole e L.J.Heesterman); disponível em: 

http://www.ggmc.gov.gy/Documents/PDF/GeoServices/guy_geol.pdf); 
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3.1.2.3 Baricentro da atividade minerária 

Em geometria, o termo baricentro é sinônimo de centroide. A análise do baricentro das atividades 

minerárias permite o resumo da distribuição dos trechos de desmatamento ao longo dos anos. Os 

baricentros regionais e nacionais dos campos de mineração distribuídos para cada ano de referência 

auxiliam na análise do deslocamento da atividade. A Ilustração 23 mostra esses baricentros calculados 

a partir da área coberta para cada campo de mineração. 

 

ILUSTRAÇÃO 23: BARICENTRO DA ATIVIDADE MINERARIA (EM FUNÇÃO DA AREA DOS CAMPOS DE MINERAÇÃO) A 

NIVEL TERRITORIAL E DE ESPAÇO AMOSTRAL PARA OS ANOS REFERENCIAIS DE 2001, 2008 E 2014 

 

Duas observações chave podem ser feitas a partir da análise deste indicador. Primeiramente, pode-se 

observar uma forte correlação entre os baricentros de 2001 e 2008 a nível regional, o que nem sempre 

reflete a situação local, especialmente falando-se no Amapá e na Guiana. Em segundo lugar, o 

baricentro regional mostra um deslocamento significativo para oeste da atividade para o ano de 

referência de 2014, o que confirma o que foi destacado anteriormente neste texto, p. ex. o fato de 

que a intensidade da atividade de exploração de ouro está se intensificando muito mais para oeste do 

que em relação à parte leste do território estudado. Esta movimentação da atividade para oeste é um 

fenômeno regional que se observa localmente, onde os baricentros permaneceram muito similares 

entre os anos de 2008 e 2014 para todos os territórios.  Isto significa que, em cada território, novas 

áreas de desmatamento em 2014 foram igualmente distribuídas ao longo do centroide da atividade 

em 2008, sugerindo que o desmatamento ocorreu ao redor dos mesmos locais que anteriormente. 

No Amapá, desde 2008, a atividade se foca ao redor do Lourenço e Regina, onde a maior parte das 

áreas afetadas estão concentradas. Na Guiana Francesa, apesar de que a exploração de ouro se 

encontra espalhada por todo o território, o centroide permaneceu bastante estável ao longo dos anos, 

devido à distribuição homogênea da atividade em diversos grandes campos de mineração 

concentrados.  No Suriname, desde 2001, o baricentro da atividade está se movendo para mais perto 
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do lago da usina hidrelétrica Blommestein, em direção ao sul do reservatório onde existe um pico de 

atividade, especialmente desde 2008 ao redor do Rio Tapanahoni. Na Guiana, a atividade está se 

concentrando cada vez mais ao norte do país onde pode-se encontrar a maior parte das áreas 

afetadas. Isto influencia particularmente a tendência regional em 2014, também deslocando o 

centroide da atividade para oeste, mas também para o norte.  

3.1.2.4 Distribuição da exploração de ouro em pequena, média e larga escala  

Não é possível a partir de uma análise de sensoriamento remoto claramente distinguir os campos de 

mineração daqueles artesanais, especialmente porque as práticas variam de um território para o 

outro. Entretanto, o tamanho dos campos pode ser utilizado como um indicador para práticas e pode-

se presumir que campos maiores são sintomáticos de um processo de industrialização.  

Observando-se a evolução dos campos de mineração ao longo do tempo, pode-se ver que no 

Suriname e na Guiana Francesa, as operações em larga escala vêm substituindo mais e mais as 

operações em média escala. Conforme demonstrado na Tabela 6, entre 2001 e 2014, o tamanho do 

maior campo de mineração na Guiana Francesa triplicou em tamanho, estendendo-se de 313,6 para 

1.230 hectares.  O Suriname agora possui o maior campo da região com 2.558 ha, o qual é 

aproximadamente cinco vezes maior do que o maior campo em 2001. A área média dos campos em 

ambos os territórios também aumentou significativamente ao longo dos anos com 15 ha e 18 ha em 

2001 em comparação com 20,5 e 25,9 ha em 2014, respectivamente para a Guiana Francesa e o 

Suriname. No Amapá e na Guiana, as tendências são bastante diversas. No Amapá, onde a atividade 

está em franco declínio, as áreas máximas e médias dos campos se reduziram. Na Guiana, o tamanho 

do maior campo permaneceu estável ao longo dos últimos anos. Entretanto, a área média desses 

campos foi dividida por um fator de dois. Isso sugere que a forma de exploração ligada ao tamanho 

dos campos pode variar de um território para o outro. 
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TABELA 6: ESTATÍSTICAS DAS ÁREAS DE MINERAÇÃO POR TERRITÓRIO E A NÍVEL DE ESPAÇO AMOSTRAL PARA OS ANOS 

REFERENCIAIS DE 2001, 2008 E 2014 

 

Não existe uma definição padrão com relação ao conceito de exploração em pequena, média e larga 

escala. A definição pode variar dependendo dos fins para os quais o termo estiver sendo utilizado, p. 

ex. quantidade de material transportado por ano, número de empregados e nível de mecanização, 

extensão da exploração, etc. A definição utilizada neste estudo para analisar a distribuição das 

atividades minerárias em pequena, média e larga escala se baseou nas áreas de floresta afetadas 

(correlacionadas com o tamanho da exploração), definida em 0,5 a 10 ha para pequena escala, 10 ha 

a 100 ha para média escala e acima de 100 ha para mineração em larga escala. 

De acordo com Legg et al. (2014), diversas empresas internacionais de mineração possuem concessões 

de atuação na região, entretanto, a indústria, continua dominada, em termos de extensão geográfica, 

ou seja, números de mineradores e impactos ambientais, pelo setor em pequena escala. Presume-se 

que nos países latinos produtores de ouro, o setor em pequena escala é responsável por entre 20% e 

60% da produção de ouro (Hammond et al., 2013). A grande maioria dos mineradores em pequena 

escala no Escudo das Guianas é altamente mecanizada, empregando equipamentos de maquinaria 

pesada para escavação e mangueiras de alta pressão. A maior parte deles utiliza mercúrio para separar 

o ouro de outras partículas do solo. Após a mineração, a área é deixada para trás - na maior parte dos 

casos - sem a aplicação de quaisquer esforços de revitalização (Heemskerk, 2011). Peterson e 

Heemskerk (2001) concluíram com base em um trabalho de campo em campos de mineração 

abandonados que a recuperação florestal após atividades minerárias é lenta e de baixa qualidade em 

comparação com a regeneração ocorrida após outras formas de uso do solo. Diferentemente de áreas 

em florestas primárias próximas, grande parte das áreas onde houve exploração minerária 

Territory
Total  Gold mining 

area (Ha)

Largest mining 

s ite (Ha)

Smallest 

mining s ite 

(Ha)

Mean mining 

s ite (Ha)

Standard 

Deviation (Ha)

AMAPA 2 147.3 758.3 0.3 31.9 94.0 

FRENCH GUIANA 6 421.9 313.6 0.3 15.0 30.7 

GUYANA 5 435.1 1 146.3 0.6 24.7 82.2 

SURINAME 8 295.9 474.7 0.3 18.0 41.6 

TOTAL                 22 300.2              1 146.3                      0.3                   22.4                   30.7   

AMAPA                    2 471.6                 709.5                      0.5                    29.2                    89.0   

FRENCH GUIANA                 20 936.7                 925.6                      0.1                    13.8                    48.2   

GUYANA                 17 781.9              1 146.3                      0.1                    10.8                    41.0   

SURINAME                 27 253.8              1 222.6                      0.1                    18.2                    66.9   

TOTAL                 68 444.0              1 222.6                      0.1                   18.0                   21.4   

AMAPA                    2 124.8                 353.6                      0.7                    26.2                    58.5   

FRENCH GUIANA                 24 282.3              1 230.0                      0.5                    20.5                    78.5   

GUYANA                 80 774.7              1 237.7                      0.5                    11.7                    42.2   

SURINAME                 53 668.9              2 558.3                      0.5                    25.9                 131.7   

TOTAL               160 850.7              2 558.3                      0.5                   21.1                   38.9   
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  Gold mining impact on forest cover in 2001 / 2008 / 2014
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permanecem descobertas, com vegetação baixa e com água parada. Um efeito colateral do 

desmatamento próximo a cursos d'água é que ele causa também a erosão, o que por sua vez causa 

turvação e a recirculação do mercúrio anteriormente liberado e/ou natural. 

A Ilustração 24 e a Ilustração 25 ilustram respectivamente, para cada território, a evolução do número 

de campos de mineração por categorias pré-definidas de tamanho e a proporção de desmatamento 

causado por essas categorias ao longo dos anos 2001, 2008 e 2014. Enquanto que o número de 

campos de mineração aumentou gradualmente ao longo dos anos para cada categoria na Guiana e no 

Suriname, a tendência é diversa no Amapá e na Guiana Francesa.  

No Amapá, o número de campos de média e larga escala permanece estável desde 2011, enquanto 

que o número de campos em pequena escala aumentou, especialmente entre 2001 e 2008. Isto leva 

à presunção de que os campos de média e larga escala se referem principalmente às concessões 

oficiais e legais de atuação, o que pode sugerir um aumento na atividade ilegal em pequena escala. 

No entanto, os campos em pequena escala não podem ser automaticamente relacionados à 

mineração ilegal, uma vez que eles podem pertencer a concessões maiores e legais ou podem ser 

explicados pelas posses de terra dispersas. Por outro lado, o aumento dos campos de mineração em 

pequena escala antes do estabelecimento do instituto de monitoramento ICMBio em 2007 e a leve 

redução desse número após a sua criação pode ser explicada pelas medidas de repressão contra a 

mineração ilegal. Em termos de desmatamento, a tendência foi revertida entre cada período, de 2001 

a 2008 e de 2008 a 2014 para as categorias de média e larga escala, p. ex. a proporção de 

desmatamento causado pelos campos em média escala caiu em 2008 para 21% em comparação com 

os 41% em 2001, enquanto que em 2014 a proporção do desmatamento causado pelos campos em 

média escala subiu para alcançar novamente o mesmo nível de 2001 (41%). Em ambos os casos, isso 

pode ser ligado à proporção de desmatamento causado pelas operações em larga escala. As operações 

em larga escala permanecem em 2014 como o principal fator para o desmatamento com 49%, em 

comparação com os 41% das operações de média escala e os 10% das operações em pequena escala. 

Na Guiana Francesa, a ascensão dos campos de mineração em pequena escala entre 2001 e 2008, 

seguida por uma desaceleração significativa em 2014 é reminiscente do impacto positivo de medidas 

repressivas implementadas pelo governo francês para combater as atividades de exploração de ouro 

ilegais. O grande declínio na proporção de desmatamento causado pela mineração em pequena e 

média escala em benefício das operações em larga escala reforçam esta ideia. Entretanto, de acordo 

com Legg et al. (2013), 10.000 mineradores ilegais ainda estavam empregados no setor em 2012 em 

comparação com 550 pessoas diretamente empregadas na indústria minerária como um todo.  A 

maior parte dos mineradores ilegais eram imigrantes, o que sugere que a renda era o principal 

incentivo socioeconômico do fenômeno (Heemskerk, 2011). 

O número de campos de mineração na Guiana se multiplicou por 5 aproximadamente em cada 

categoria no último período (2008-2014). A ascensão acentuada no número de campos em pequena 

escala é particularmente impressionante, tendo sido responsável em 2014 por 5.525 em comparação 

com 1.066 em 2008 e apenas 111 em 2001. Em 2014, presume-se que o setor de mineração em 

pequena escala na Guiana empregou por volta de 35.000 pessoas (McRae, 2014). A Guiana é o único 

território onde a mineração em larga escala não é o principal vetor para o desmatamento, mesmo 

levando-se em consideração que a sua contribuição aumentou com relação ao passado, assim como 

ocorreu na Guiana Francesa e no Suriname. 

No Suriname, mesmo considerando que o número de campos está crescendo constantemente mais 

ou menos na mesma proporção para cada categoria, as operações em largar escala contribuem cada 
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vez mais para o setor de desmatamento. Em 2014, representou 64% do total de desmatamento em 

comparação com 40% em 2001.  

Esta tendência é similar na escala do espaço amostral  onde a mineração de ouro contribuiu cada vez 

mais para o desmatamento ao longo dos anos, representando atualmente o principal vetor, com 50% 

em comparação com os 35% de 2001 (Ilustração 26). As operações em média escala, que em 2001 

eram as principais responsáveis pelo desmatamento com 52%, seguem uma tendência oposta e 

atualmente contribuem com 36%. A proporção de desmatamento causado pela mineração em 

pequena escala se manteve estável ao longo dos anos (aproximadamente 15%). 
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ILUSTRAÇÃO 24: NUMEROS DE AREAS DE MINERAÇÃO POR TAMANHO, PEQUENA (0.5-10 HA), MÉDIA (10-100 HA) 

E LARGA ESCALA (>100 HA) PARA O AMAPÁ, GUIANA FRANCESA, GUIANA E SURINAME EM 2001, 2008 E 2014) 
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ILUSTRAÇÃO 25: PROPORÇÃO DO DESMATAMENTO CAUSADO PELA MINERAÇÃO EM PEQUENA ESCALA (0.5-10 HA), 
MÉDIA (10-100 HA) E LARGA ESCALA (>100 HA) PARA O AMAPÁ, GUIANA FRANCESA, GUIANA E SURINAME EM 

2001, 2008 E 2014 
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ILUSTRAÇÃO 26: PERCENTAGEM DE DESMATAMENTO CAUSADO PELA MINERAÇÃO EM PEQUENA, MÉDIA E LARGA 

ESCALA PARA OS ANOS DE 2001, 2008 E 2014 

 

3.2 Cursos d'água potencialmente impactados pela mineração 

De acordo com a WWF Guianas (2012), os principais fatores de impacto sobre os rios estão 

relacionados, mas não limitados a, à mineração em pequena escala, especialmente com relação às 

quantidades de mercúrio utilizadas no processo químico de extração de ouro.  O mercúrio é um metal 

pesado, altamente tóxico à praticamente toda forma de biodiversidade. O elemento adentra os 

ecossistemas aquáticos em sua forma dissoluta nas colunas de água, porém também pode formar 

produtos tóxicos tais como o metil-mercúrio (mono-metil-mercúrio), que são altamente estáveis e 

podem permanecer no ecossistema por longos períodos (possivelmente até milhares de anos). O 

mercúrio contamina os sedimentos dos rios e abre caminho pela cadeia alimentar em um processo 

chamado bioacumulação, alcançando altas concentrações em espécies predatórias tais como algumas 

espécies de peixes, dentre as quais algumas são consumíveis. Outra grande perturbação ao meio 

ambiente aquático é a turvação e a turbulência aumentada (Ilustração 27), a qual em si mesmas 

afetam o ecossistema e podem ampliar os efeitos adversos da contaminação por mercúrio. A maior 

parte das atividades minerárias em pequena escala estão localizadas nas proximidades de riachos e 

córregos, onde o ecossistema é diretamente afetado e perturbado por essas práticas. A regeneração 

natural dos ecossistemas aquáticos degradados é um processo extremamente lento, que pode levar 

centenas de anos. A restauração antrópica poderia ser mais acelerada, entretanto, a sua 

implementação é difícil e bastante onerosa. 

Os resultados da análise do impacto da mineração de ouro nos cursos de água indicam o potencial de 

dispersão dos contaminantes, tais como o mercúrio, liberados pela atividade no meio ambiente 

através do sistema fluvial, no entanto, provas recentemente coletadas indicam que o impacto do 

mercúrio na exploração de ouro é subestimado quando se leva em consideração apenas os seus 

efeitos a jusante (Ouboter et al., 2012) e algumas pesquisas específicas necessitam ainda ser 

realizadas para melhor compreender a inter-relação entre as atividades de exploração de ouro e o 

meio ambiente.  

As seguintes subseções apresentam, em primeiro lugar, os resultados dos cursos d’água 

potencialmente afetados na região para os anos de referência de 2014 e em segundo lugar, a 

comparação desses resultados com aqueles dos anos de referência de 2001 e 2008. 
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ILUSTRAÇÃO 27: RIO IMPACTADO PELA ATIVIDADE MINERÁRIA (VISIVELMENTE TURVO E COM UMA COLORAÇÃO 

OPACA DE CAFÉ COM LEITE - FONTE: ©ONF) 

 

3.2.1 Ano de referência 2014 

A nível do espaço amostral , o comprimento de cursos d'água diretamente afetados pela mineração 

totaliza 9.347,9 km enquanto que a rede potencialmente indiretamente afetada abrange 30.457,1 km. 

No total, 39.805 km de cursos d'água foram potencialmente impactados pela mineração, dos quais 

22,5% estão em contato direto com as atividades minerárias (Ilustração 28 e Ilustração 29). 14 

A Guiana possui a maior rede de rios potencialmente impactados. No entanto, a baixa proporção de 

impacto direto/indireto pode ser parcialmente explicada por algumas poucas minas de ouro 

localizadas no extremo sul do país (afastadas da costa), que geram um potencial indireto de impacto 

de comprimento de aproximadamente 2.500 km. O Suriname, possui a segunda maior distância 

afetada e também a maior rede de cursos d’água em contato direto com as atividades minerárias 

(4.989,1 km). Isso pode ser explicado pela maior presença de campos de mineração em larga escala 

em comparação com os demais territórios, assim como pela alta concentração de atividades ao redor 

da hidrelétrica de Brokopondo próximo à fronteira com a Guiana Francesa. Na Guiana Francesa, 

enquanto o impacto direto é muito mais baixo, o impacto indireto está mais próximo daquele 

observado no Suriname, devido à ampla distribuição de atividade pelo território do país em 

comparação com o Suriname, onde a atividade está concentrada próximo à fronteira com a Guiana 

Francesa.  A alta concentração de atividades surinamesas e francesas próximo à esta fronteira 

sugerem um alto impacto sobre os rios da região, especialmente sobre o Rio Maroni que também está 

localizado na fronteira entre estes dois territórios.  Muitas comunidades no interior do Suriname não 

estão conectadas à rede de distribuição pública de água. Portanto, especialmente durante a estação 

seca, quando as pessoas não podem contar com a água das chuvas, a baixa qualidade da água se torna 

                                                           

14 Este total não se iguala à soma de cursos de água afetados em cada território, uma vez que os cursos d'água 

compartilhados por dois territórios foi apenas considerado uma vez.  
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um problema sério, uma vez que pode causar diarreia e outras doenças transmissíveis pela água 

(Heemskerk e Olivieira, 2003). 

O Instituto Francês de Pesquisa e Desenvolvimento está conduzindo um estudo na região para avaliar 

o nível de matéria em suspensão e o impacto da mineração sobre os principais rios da Guiana 

Francesa, incluindo o Rio Maroni. Dado o baixo nível da atividade de exploração de ouro e os campos 

em pequena escala no Amapá, a bacia hidrográfica potencialmente é muito menos afetada ali do que 

nos demais territórios.  

Conforme descrito na metodologia, os resultados se basearam em uma reprodução teórica da bacia 

hidrográfica através de métodos de sensoriamento remoto.  A bacia hidrográfica reproduzida pode 

estar levemente superestimada em alguns locais, especialmente em áreas planas. Entretanto, indícios 

recentemente encontrados sugerem que o impacto do mercúrio utilizado na mineração é 

subestimado apenas em relação aos seus efeitos a jusante (Ouboter et al., 2012).  Presume-se que o 

transporte atmosférico de mercúrio, através dos ventos (correntes do nordeste) seguido pela sua 

deposição úmida, pode ser responsável por quantidades significativas de mercúrio adentrando tanto 

os ecossistemas afetados pela exploração de ouro quanto ecossistemas pristinos. Em diversas 

localidades por todo o Suriname, mesmo em áreas sem mineração ou sem registros históricos de 

mineração, os níveis de mercúrio nos peixes e no sedimento são particularmente altos, com 

frequência mais altos do que os padrões internacionais de referência para o consumo humano. 

Sugeriu-se que as áreas pristinas podem ser mais sensíveis ao mercúrio do que aquelas áreas 

previamente afetadas pela mineração, uma vez que o mercúrio se encontra livremente disponível 

para bioacumulação e captação pelo ecossistema. Impactos negativos são esperados sobre a vida 

aquática bem como sobre répteis, aves e mamíferos e, indiretamente, sobre as populações humanas. 
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ILUSTRAÇÃO 28: CURSO D'ÁGUA POTENCIALMENTE IMPACTADOS PELA MINERAÇÃO PARA O ANO REFERENCIAL DE 

201415 

 

 

ILUSTRAÇÃO 29: COMPRIMENTO E PROPORÇÃO DE CURSOS D'ÁGUA POTENCIALMENTE IMPACTADOS DIRETA E 

INDIRETAMENTE PELA EXPLORAÇÃO DE OURO PARA O ANO REFERENCIAL DE 2014 

 

                                                           

15 Este mapa não mostra qualquer fronteira territorial, mas apenas os cursos de água impactados pelas 

atividades minerárias. 

Km 
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3.2.2 Comparação de resultados com os anos de referência de 2001 e 2008 

A comparação dos resultados dos cursos d’água potencialmente impactados no ano de referência de 

2014 com relação aos resultados do estudo realizado no período 2001-2008 representou um desafio, 

especialmente porque a precisão dos dados da SRTM utilizados para gerar a bacia hidrográfica em 

2014 era três vezes mais alta (30m) do que no período do estudo anterior (90m). Isso pode ter um 

impacto significativo sobre a precisão dos resultados alcançados em cada um dos estudos. O estudo 

de 2014 pode superestimar levemente o impacto em áreas planas, enquanto que o estudo de 2001-

2008, utilizando uma resolução menos apurada pode subestimar o impacto em função da falta de 

detalhes proporcionados pela bacia hidrográfica reproduzida.  

Não obstante, a Ilustração 30 e a Ilustração 31 mostram um aumento significativo do impacto sobre 

os cursos d'água ao longo dos anos a nível do espaço amostral . O aumento no impacto indireto é 

especialmente alto, uma vez que se observou um aumento de 541% desde 2001, em comparação com 

um aumento de 171% de impacto indireto. Em consequência, a razão entre o impacto direto / indireto 

também tende a aumentar nos próximos anos: aproximadamente 1/7 em 2001, 1/5 em 2008 e 1/3 

em 2014. Isto se deve principalmente ao aumento da atividade ao longo dos anos em áreas próximas 

à campos de mineração pré-existentes (historicamente estabelecidos), especialmente devido a 

presença do Cinturão de Rochas Verdes e à acessibilidade da área. Essas novas áreas minerárias 

indiretamente afetam mais ainda rios que já haviam sido impactados anteriormente por campos mais 

antigos. 

 

 

ILUSTRAÇÃO 30: IMPACTO DIRETO DA MINERAÇÃO SOBRE OS CURSOS D'ÁGUA PARA OS ANOS REFERENCIAIS DE 

2001, 2008 E 2014 
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ILUSTRAÇÃO 31: IMPACTO POTENCIAL INDIRETO DA MINERAÇÃO SOBRE OS CURSOS D'ÁGUA PARA OS ANOS 

REFERENCIAIS DE 2001, 2008 E 2014 
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4. Conclusão e perspectivas 

As florestas do Escudo das Guianas e os seus cursos d'água têm sido cada vez mais impactados pelas 

atividades minerárias. Esta tendência que já era observada entre os anos 2001 e 2008, foi 

dramaticamente confirmada ao longo do período de 2008 a 2014, com mais de 92.000 ha de florestas 

recentemente afetadas pela mineração em comparação com aproximadamente 46.000 ha 

desmatados durante o primeiro período.  

Por detrás desses resultados estão diversas situações e práticas dentre os territórios envolvidos neste 

estudo. Apesar da instauração de políticas e medidas fortemente repressivas para diminuir ou mesmo 

estabilizar o fenômeno na parte leste da região, em uma visão geral, o desmatamento devido à 

exploração de ouro foi claramente influenciado pelo aumento do preço do ouro e pela demanda 

global, especialmente desde a crise financeira de 2007-2008.    

Para além das questões do desmatamento, as atividades de exploração de ouro representam 

preocupações críticas em termos de qualidade da água, poluição ambiental e contaminação da saúde 

humana. Em 2014, mais de 9.000 km de cursos d'água entraram em contato indireto com campos de 

mineração, o que é aproximadamente 6,5 vezes mais do que em 2001. Isso sugere que a poluição está 

se disseminando de modo cada vez mais profundo e consequentemente se torna cada vez mais difícil 

de ser identificada e revertida, especialmente levando-se em consideração o alto nível de persistência 

do mercúrio no meio ambiente. Tal persistência significa que, mesmo quando ações forem tomada 

para paralisar o seu uso, os seus impactos negativos continuarão a ser sentidos por muitas décadas.  

Diante de tal situação crítica, tem se tornado imperioso que os países aprofundem o seu 

conhecimento e compreensão de quais são os impactos das atividades minerárias, inclusive para 

melhor implementar uma regulamentação eficaz. Ferramentas e métodos de monitoramento tais 

como a desenvolvida no contexto deste estudo são fundamentais para se alcançar este objetivo e 

deveriam ser melhoradas e continuadas no futuro.  

Sob a perspectiva de uma melhoria constante, seria útil fazer uma referência cruzada dos resultados 

deste estudo com dados de campo, tais como a contaminação por mercúrio ou as práticas de 

mineração de modo a melhor definir as presunções e análises que foram feitas neste estudo. Do 

mesmo modo, a introdução neste estudo de elementos contextuais mais específicos poderia ajudar a 

alcançar uma melhor descrição, especialmente com relação a práticas locais, regimes jurídicos (que 

variam de um país para outro) e políticas e medidas desenvolvidas pelos países para limitar o impacto 

da mineração no meio ambiente. Abordagens e análises transfronteiriças são essenciais para melhor 

compreender o efeito que novas políticas e medidas podem ter sobre o deslocamento das atividades 

minerárias tais como o observado neste estudo.  Por exemplo, será que a desaceleração dos efeitos 

da exploração de ouro sobre as áreas florestais observada na Guiana Francesa entre 2008 e 2014, bem 

como a estabilização no Amapá, podem ser parcialmente explicadas pela aceleração que se observou 

na Guiana e no Suriname? Evidências de tais "vazamentos" já foram demonstradas no passado com 

garimpeiros (mineradores de ouro), tendo sido expulsos das reservas naturais e territórios indígenas 

no Brasil, que cruzaram a fronteira para tentar a sorte em outros locais dentro da ecorregião do 

Escudo das Guianas. Do mesmo modo, quando o exército francês realiza "batidas" na floresta para 

expulsar garimpeiros, pode-se notar um aumento temporário no número de garimpeiros no lado 

Surinamês da fronteira (Heemskerk, 2011). 

O melhoramento das ferramentas de monitoramento e análise que podem ser construídas a partir 

dos dados produzidos requer, em primeiro lugar, a reprodução deste tipo de estudo no futuro, o que 
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deveria ser realizado seguindo a mesma abordagem colaborativa. O trabalho em conjunto permitiu o 

desenvolvimento de ferramentas robustas e confiáveis e a capacitação de organizações diretamente 

envolvidas na produção de dados e análise. Acima de tudo, a abordagem permite o desenvolvimento 

de uma visão compartilhada e consistente da situação na região. Esta visão compartilhada é essencial 

para o desenvolvimento de um diálogo regional sobre a exploração de ouro. Os dados que foram 

produzidos aqui, em especial o fato de que eles foram produzidos de modo colaborativo, claramente 

promete um intercâmbio de boas práticas e a réplica de medidas bem-sucedidas implementadas para 

mitigar o impacto da exploração de ouro sobre o meio ambiente.  Resultados comuns e 

compartilhados facilitam o diálogo regional e transfronteiriço, uma vez que a cooperação a longo 

prazo se torna possível de modo a lidar conjuntamente com as influências globais e regionais sobre a 

mineração.   

É claro que a reprodução deste estudo regional colaborativo demanda esforços e o comprometimento 

de todos os parceiros. Porém, isso apenas será possível com o apoio da comunidade internacional de 

modo a facilitar o intercâmbio regional e garantir o acesso à tecnologia (incluindo às imagens de 

satélite) necessária para a realização de tais análises.  
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5. Anexos 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONFUSÃO DA AVALIAÇÃO DE PRECISÃO DA REPRODUÇÃO DO MAPEAMENTO DA EXPLORAÇÃO 

DE OURO REALIZADA PARA CADA TERRITÓRIO 

Guiana Francesa 

  Pontos de classificação 

  

  Exploração_de_Ouro Nenhuma 
Exploração 
Observada 

Total 
Precisão 
do 
Usuário 

Pontos de controle 

Exploração de Ouro 1057 69 1126 93,9% 

Nenhuma_Exploração Observada 17 357 374 95,5% 

Total 1074 426 1500   

Precisão do Produtor 98,4% 83,8%     

  Precisão Global 91,1% 

 

Amapá 

  Ponto de classificação 

  

  Exploração de Ouro Nenhuma 
Exploração 
Observada 

Total 
Precisão 
do 
Usuário 

Pontos de controle 

Exploração de Ouro 302 23 325 92,9% 

Nenhuma Exploração Observada 7 168 175 96,0% 

Total 309 191 500  

Precisão do Produtor 97,7% 88,0%   

  Precisão Global 92,8% 

 

Guiana 

  Pontos de classificação 

  

  Exploração de Ouro Nenhuma 
Exploração 
Observada 

Total 
Precisão 
do Usuário 

Pontos de controle 

Exploração de Ouro 2502 126 2628 95,2% 

Nenhuma Exploração Observada 74 798 872 91,5% 

Total 2576 924 3500   

Precisão do Produtor 97,1% 86,4%     

  Precisão Global 91,7% 

 

Suriname 

  Pontos de classificação 

  

  Exploração de Ouro Nenhuma 
Exploração 
Observada 

Total 
Precisão 
do 
Usuário 

Pontos de controle 

Exploração de Ouro 1765 112 1877 94,0% 

Nenhuma Exploração Observada 50 573 623 92,0% 

Total 1815 685 2500   

Precisão do Produtor 97,2% 83,6%     

  Precisão Global 90,4% 
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ANEXO 2: TAXA ANUAL DE ALTERAÇÃO FLORESTAL POR PERÍODO E VETOR DE 1990 A 2013 (FONTE: GUYANA MRVS 

INTERIM MESURES REPORT FOR PERIOD JANUARY 1 TO DECEMBER 31, 2013) 

Alteração 

Período 

Período 

de 

Alteração 

Taxa Anual de Alteração por Vetor 

 

Taxa 

Anual de 

Alteraçã

o 

(ha) 

Silvicultura Agricultur

a 

Mineraçã

o 

Infraestrutur

a 

Fogo Povoamentos 

(Anos) Área Anual (ha) 

1990-2000 10 609 203 1.084 59 171  2.127 

2001-2005 5 1.684 570 4.288 261 47  6.850 

2006-2009 4.8 1.007 378 2.658 41    4.084 

2009-10 1 294 513 9 384 64 32  10 287 

2010-11 1.25 186 41 7 340 298 46  7 912 

2012 1 240 440 13 664 127 184  14 655 

2013 1 330 424 11.518 342 96 23 12.733 

 

ANEXO 3: SOBREPOSIÇÃO ENTRE ÁREAS PROTEGIDAS E O CINTURÃO DE ROCHAS VERDES 

Território Áreas protegidas (Ha) 
Sobreposição com o Cinturão de 

Rochas Verdes (Ha) 
Sobreposição com o Cinturão de 

Rochas Verdes (%) 

AMAPÁ 
                       4 233 

574.9    
                                      

382.992,4    
9% 

GUIANA FRANCESA 
                       

2.451.425,9    
                                       438.64,7    18% 

GUIANA 
                       1 144 

237.0    
77775.8      7% 

SURINAME 
                      

1.940.695,7    
                                       24.011,0    1% 

Total               10 011 766.2                                924 350.1    9% 

 

ANEXO 4: INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DO CINTURÃO DE ROCHAS VERDES SOBRE O DESMATAMENTO EM ÁREAS 

PROTEGIDAS 

Território Exploração de ouro 
em áreas protegidas  

Exploração de ouro sobrepondo-se 
ao Cinturão de Rochas Verdes em 

áreas protegidas (Ha) 

Parte da exploração de ouro que se 
sobrepõe ao Cinturão de Rochas 
Verdes em áreas protegidas (%) 

AMAPÁ                          467.5                                                      14.7    3% 

GUIANA 

FRANCESA                       4 088.1                                                 2 772.0    68% 

GUIANA                             13.2                                                            -      0% 

SURINAME                      1 238.4                                                1 238.4    100% 

TOTAL                  5 807.1                                          4 025.2    69% 
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