
 
 

NÃO à exploração ilegal de ouro na Guiana Francesa 
 

 

Uma corrida atrás do ouro, uma grande parte ouro ilegal. 
 

Desde os anos 1990, devido ao aumento significativo dos preços do ouro, que 
levaram às explorações rentáveis das jazidas pobres ou já esgotadas, a Guiana 
sofreu o impacto de uma nova corrida do ouro. Esta corrida é caracterizada pela 
elevada proporção de extração ilegal: estima-se que 10 toneladas do ouro saiam 

ilegalmente da Guiana enquanto a produção anual oficial varia entre 1 a 2 toneladas! 

Estamos certos de lidar com uma atividade ilegal que se desenvolve as margens do 
setor legal. 

 

Práticas incontroláveis. 
 

A atividade dos exploradores legais é regida pela legislação francesa, que é uma das mais 

exigentes na América do Sul: proíbe o uso do mercúrio; a gestão das águas deve ser feita 

num circuito fechado; obriga a restauração dos sítios à medida que a exploração avança... 

Em contrapartida, a atividade dos exploradores ilegais segue somente a regra do 

benefício à curto prazo. Assim, a exploração do ouro aluvial acontece diretamente ao 

longo dos cursos dos rios, resultando na sua destruição. O impacto da poluição causada 

por matérias em suspenção pode ser visto por vários quilômetros ao longo dos rios. As 

técnicas utilizadas pra desmatar destroem os solos e causam uma deflorestação de forte 

impacto. O uso do mercúrio na extração do ouro contamina os ecossistemas terrestres e 

aquáticos, e finalmente os povos locais. Os sítios de extração abandonados são 

verdadeiros depósitos de lixos e assim fonte de emissões de diversos poluentes.    

 

O primeiro fator de degradação ambiental do platô das Guianas. 
 

A floresta do Platô das Guianas, parte integrante e mais peculiar da Amazônia, constitui o 

maior maciço contínuo de floresta tropical praticamente intacto. No período de 20 anos, o 

garimpo incontrolado se tornou o primeiro fator de degradação do meio ambiente. Os 

impactos ambientais da extração ilegal do ouro não se limitam às superfícies exploradas, 

nem à duração da exploração: 

 

 A deflorestação resultante permanece por longo tempo após a exploração. De fato, os 

solos são escavados a vários metros de profundidade. Abandonados em estado de pós- 

exploração, as superfícies dos solos são extremamente pobres e inférteis, em condição 

precária e de difícil regeneração de um ecossistema natural. 

 

 O mercúrio usado para amalgamar o ouro é um poluente perigoso que se acumula em 

ambientes naturais e concentra-se ao longo das cadeias alimentares aquáticas, 

atingindo concentrações particularmente elevadas na carne de peixes carnívoros. 

Contaminação por mercúrio pode persistir por séculos e se espalhar por várias 

centenas de quilômetros a partir dos locais de mineração de ouro. 

 

 Os canteiros de exploração de ouro cladestinos são o cenário das diferentes poluições, 

tanto durante a exploração quanto após o seu abandono: lixo, combustíveis, 

geladeiras... 



 
 

As duras conséquences sociais. 
 

Estruturado em torno de uma rede de imigração cladestina, o garimpo ilegal trás consigo 

o rastro de atividades nefastas (drogas, prostituição, armas, acerto de contas, etc. ). Os 

povos do interior são submetidos às turbulências diárias causadas pela mineração ilegal 

do ouro. A insegurança na floresta é real, o clima é tenso e a sensação de "não estar em 

casa" é muito presente nas populações, principalmente para as indígenas, para as quais o 

apego à terra é essencial. 

O roubo de material, de combustível e das lavouras sofridas pelo povo do interior é 

frequente e acaba por comprometer seriamente o seu estilo de vida. Os roubos de motores 

de barcos são os mais registrados, o que é um grave problema para os ribeirinhos que 

dependem diretamente deste transporte para a produção e acesso à seu alimento. 

As operações policiais já se mostraram ineficazes para acabar com este flagelo e muitas 

vezes custam um alto preço às forças armadas. 

 

Um perigo para a saúde 
 

O modo de alimentação das populações do interior é, em grande parte, baseada no 

consumo de peixes carnívoros, os mais contaminados pelo mercúrio. Os estudos mais 

recentes indicam uma contaminação por mercúrio humana acima dos níveis aceitáveis de 

acordo com a OMS, em um terço dos indivíduos das populações do Alto Maroni. 

 

A presença maciça de imigrantes, literalmente explorados e mal tratados, do ponto 
de vista sanitário, também induziu um ressurgimento da malária nas regiões que 
sofrem a influência do garimpo ilegal. O exemplo mais significativo é a cidade de 
Saul que alcançou um pico da atividade ilegal entre 2008 e 2009, coincidindo com o 
pico de malária em forte e rara intensidade. Alguns especialistas da saúde falam que 
a Guiana é atualmente como uma “bomba-relógio” para o surgimento de resistência 
aos medicamentos anti-malária devido ao garimpo ilegal.    
 

Saque organizado 
 

Atualmente, a produção quase total do ouro extraído ilegalmente na Guiana 
Francesa sai clandestinamente para os países fronteiriços (Brasil e Suriname) 
através de meios de transportes discretos e eficientes. Este ouro é um ouro 
fantasma pra Guiana, que não deixa nenhum vestígio, exceto o conjunto de impactos 
desastrosos que acompanham sua extração. Uma cooperação eficaz entre o governo 
francês e o dos países vizinhos, nessa luta contra o garimpo ilegal, ainda não se 
concretizou até o momento. 

 

 

Diante deste problema que se agrava, “Les hurleurs da Guiana” ou “Os gritos da 
Guiana” faz um apelo à todos para dizer juntos: 

 Oui à l’instauration de l’Etat de droit.  

Sim à instauração ao Estado de direito (mas prefiro uma linguagem mais simples 

como : « Sim, à exigência do cumprimento das leis ») 

 

 Non à l’exploitation humaine. 

Não à exploração humana 

 



 
 Non à la violence, à l’insécurité, aux vols et aux trafics dont nous sommes tous 

victimes ! 

Não à violência, à insegurança, aos roubos e aos tráficos dos quais somos todos 

vítimas ! 

 

 Non à la contamination au mercure, à l’atteinte à la santé des habitants, à la 

pollution des cours d’eau et à la destruction de la forêt amazonienne.  

Não à contaminação pelo mercúrio que afeta a saúde dos habitantes, causa a 

poluição dos rios e a destruição da floresta amazônica. 

 

 Non à la destruction des modes de vie traditionnels  

Não à destruição do modo de vida tradicional 

 

 Non au pillage des ressources de la Guyane  

Não ao roubo dos recursos naturais da Guiana Francesa 

 

 Non à l’indifférence  

Não à indiferença 

 

 Oui à la mobilisation  

Sim à mobilisação 

 

 


