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RESUMO 
 
Este artigo tem como objetivo analisar os riscos e a vulnerabilidade socioambiental 
(ambiente e saúde) em decorrência da extração de esmeraldas. A presente pesquisa foi 
realizada no garimpo de esmeraldas localizado no município de Campos Verdes ao 
norte do Estado de Goiás – Brasil. Está entre duas Bacias Hidrográficas: a bacia do Rio 
dos Bois e a bacia do Rio do Peixe. Esta última bacia é a mais próxima da área 
garimpeira, onde foi encontrado em 1981, um grande veio esmeraldífero. A intensa 
atividade de extração de esmeralda deu origem a uma ocupação desordenada das terras, 
próximas aos leitos dos mananciais. Foram detectadas significativas alterações nos 
ambientes fluviais, tais como: erosão, poluição das águas originadas da ausência de 
saneamento. Outro processo de alteração na rede hídrica refere-se ao bombeamento 
contínuo das águas subterrâneas, pois é o que viabiliza a extração de esmeraldas. Em 
contrapartida, o bombeamento constante das águas subterrâneas contribui 
gradativamente para a diminuição das águas, em conjunto com o assoreamento dos 
mananciais localizados próximos aos lavadores de xisto, onde acontece o processo de 
lavagem e seleção das esmeraldas. Nesta dinâmica a areia (silte) fina, pequenos 
fragmentos que se desprende do processo da lavagem do xisto são levados pelas águas 
chega-se ao regime fluvial provocando alterações na sua vazão. O quadro apresentado 
quanto à questão ambiental demanda um estudo de forma integrada, ressaltando o 
contexto de riscos e vulnerabilidade que a população garimpeira está inserida, ou seja, 
tanto como agressor e vítima do meio ambiente.  Desta forma, o estudo trata não apenas 
da degradação dos recursos naturais, como também das conseqüências ao minerador 
(garimpeiro), como agente integrante deste processo de degradação, ou seja, as 
conseqüências e riscos à saúde do trabalhador, dada às condições de trabalho na mina 
subterrânea. A pesquisa foi fundamentada na proposta metodológica da Geografia 
Socioambiental e a área de saúde. Foram feitos mapeamentos com base nos dados do 
DNPM, IBGE e Prefeitura do município para localização dos mananciais e das 
principais Bacias Hidrográficas, utilizando o Sistema de Informações Geográficas – 
SIG. Concomitantemente com trabalho de campo, foram realizadas observações, 
entrevistas semi-estruturadas, com trabalhadores no garimpo, sócios/proprietários e 
profissional de saúde, para verificar os prováveis riscos a saúde em virtude das 
condições do trabalho subterrâneo. As entrevistas realizadas junto à população 
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garimpeira corroboram a análise dos riscos e vulnerabilidades ocasionados pelo sistema 
de trabalho no garimpo de esmeraldas. A vulnerabilidade exposta neste estudo propõe 
os aspectos ambientais e de saúde, da qual pode ser originada de fatores de ordem 
particular ou coletivo, proposta na identificação dos riscos, em particular a atividade 
mineraria. Assim, contextualizar a importância da Geografia, principalmente na área de 
saúde, é considerar o espaço como uma distribuição de fatores de risco, ambientais e 
sociais. Vale ressaltar ainda que, as transformações do espaço decorrentes dos processos 
produtivos estão presentes em todas as esferas de intervenções do homem no espaço, 
seja de ordem positiva ou negativa, são categorias que se fazem presentes em todas as 
áreas das ciências, num processo multidisciplinar, merecendo destaque para a ciência 
Geográfica. 
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