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SÍNTESE
A exploração de estanho se concentra
no distrito de Vila Massangana e a
região enfrenta diversos impactos
decorrentes da falta de infraestrutura de
suporte à mineração, como exposição
da população à contaminação ambiental
e problemas de saúde dos mineiros
decorrentes das condições de trabalho.
A região também enfrenta falta de
infraestrutura urbana, educacional e de
saúde.

APRESENTAÇÃO DE CASO
O estanho é um dos mais antigos metais conhecidos pelo
homem. Inicialmente, foi aplicado na manufatura de armas e
ferramentas, atualmente, é amplamente utilizado na indústria
por possuir características como baixo ponto de fusão e
resistência à corrosão e oxidação (AZEVEDO, 2009). É usado
para revestimento de placas metálicas e formação de ligas
com outros metais como chumbo e cobre. É considerado
relativamente escasso, ocorrendo muito raramente na forma
isolada (RODRIGUES, 2001).
A contaminação ambiental por estanho é pouco estudada,
mas a preocupação com o efeito tóxico desse metal vem de
longa data. O estanho e seus compostos entram no
organismo por inalação ou ingestão, rota predominante na
população em geral. A exposição alimentar pode ser oriunda
de consumo de carne e peixes contaminados. Estudos
relacionando o estanho à saúde humana são incipientes
devido à escassez de experimentos em fluidos biológicos de
interesse, como sangue e urina. A exposição ao estanho pode
produzir diversos efeitos nos sistemas neurológico,
hematológico e imunológico, além de causar danos ao fígado
e aos rins, entre outros órgãos (AZEVEDO, 2009).

As primeiras reservas brasileiras foram localizadas na região
Amazônica, principalmente na Província Mineral do Mapuera.
Contudo, a produção de estanho no Brasil mudou de origem e
o estado de Rondônia tornou-se o principal produtor com a
descoberta da Província Estanífera, que está localizada na
região central do estado, distante cerca de 220 km da capital
Porto Velho, ao sul (SOUZA; PONTES; MOURA, 2003).
Em 1952, pequenas empresas de mineração iniciaram a
construção de assentamentos em Rondônia, entre eles está o
de Vila Massangana no município de Monte Negro, construído
pela Mineração Taboca S.A. O local está situado no complexo
granítico estanífero de Massangana que abriga importantes
depósitos de estanho. Por cerca de 40 anos, Vila
Massangana foi parte de um cenário de intensa atividade
mineradora (AZEVEDO, 2009).
O município de Monte Negro possui 1.931 km² e uma
população de aproximadamente 14.091 habitantes (IBGE,
2010). Vila Massangana faz parte da zona rural do município
e, em 2011, foi elevada à categoria de distrito com a
aprovação do Projeto de Lei da Câmara Municipal de Monte

Negro. É considerada uma das regiões ligadas diretamente à
mineração mais dinâmicas e com maior desenvolvimento
socioeconômico da Amazônia (MARINI, 2007). É o primeiro
distrito do município que passou a possuir administrador e
orçamento próprios vinculados à prefeitura. É também uma
região que possui um forte setor produtivo mineral, com várias
empresas trabalhando na extração de minérios (RONDÔNIA
MANCHETE, 2011a; RONDÔNIA MANCHETE, 2011b).

moradias improvisadas com folhas de babaçu e plásticos.
Não possui saneamento básico (coleta de lixo, rede de água e
esgoto), transporte coletivo ou pavimentação nas ruas. A
escola existente se encontra em péssimo estado de
conservação. Ainda, segundo relatos de moradores, o posto
de saúde do distrito não funciona todos os dias e os recursos
disponibilizados são ruins, havendo necessidade de
deslocamento em busca de um melhor atendimento
(AZEVEDO, 2009).
Outro problema enfrentado no distrito é a questão fundiária.
Há relatos de que a Cemal já invadiu terras, com a introdução
de maquinários e veículos utilizados na extração de minério, e
de que desviou o curso de córregos sem planejamento
ambiental (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA, 2010).
Além disso, o acesso ao distrito é dificultado pelo fato de a
localidade ser rodeada por rios, o que faz com que o local
fique isolado quando ocorrem chuvas intensas, prejudicando
os produtores rurais no escoamento de sua produção e a
locomoção da população (RONDÔNIA MANCHETE, 2011a).

Atualmente, a mineração em Vila Massangana é feita pela
Cooperativa Estanífera de Mineradores da Amazônia Legal
(Cemal). A cooperativa tem sua base operacional na mina de
Massangana, agregando diversas frentes de lavra no
município de Monte Negro (LIMA, 2009). Segundo o Sumário
Mineral Brasileiro de 2007, Massangana respondia por 12%
da produção do Parque Minero-Estanífero Nacional
(AZEVEDO, 2009). A Cemal também tem uma fundição
própria — a Cooperativa dos Fundidores de Cassiterita (CFC)
da Amazônia — que absorve a quase totalidade da produção
da cooperativa dos mineradores. Em 2009, a cooperativa
ocupou a terceira posição entre os mineradores de estanho
do país (LIMA, 2009).
A mina é a céu aberto, e os trabalhadores sofrem com lesões
devido à exposição excessiva ao sol, postura inadequada,
esforço físico excessivo e ruídos oriundos dos maquinários
relacionados aos processos do garimpo. Nesse ambiente, a
população residente se expõe frequentemente a doenças
infecciosas e parasitárias como: leishmaniose, cólera e,
principalmente, malária. A exposição às doenças ocorre em
função da ingestão de água contaminada oriunda de poços ou
por meio de contato direto, pois os trabalhadores utilizam a
água para desmoronar os barrancos e, assim, possibilitar a
extração do metal. Há também acidentes com os
trabalhadores devido às longas jornadas de trabalho e ao
curto período de descanso semanal. Esses trabalhadores não
têm vínculo empregatício, contam com baixa remuneração e
se alimentam de maneira inadequada (AZEVEDO, 2009).
Os efeitos negativos para a saúde são potencializados devido
às más condições de vida oferecida aos moradores de Vila
Massangana (RONDÔNIA MANCHETE, 2011b). O distrito
possui uma infraestrutura precária, com a existência de

Os residentes da Vila Massangana também sofrem com a
exposição ao estanho. Uma pesquisa, feita em 2009, sobre os
níveis de exposição da população de Vila Massangana
aponta que o aumento dos níveis desse metal no sangue e na
urina da população é consequência do processo de
mineração, pois, além da ocorrência natural do estanho, há
uma indústria de beneficiamento do minério no distrito
(AZEVEDO, 2009).
Ações de vigilância epidemiológica e implantação de
programas de saúde pública são apontadas como
fundamentais para melhoria das condições de saúde desta
população, uma vez que a exposição ao estanho não é o
único problema existente em Vila Massangana (AZEVEDO,
2009).

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
O município de Monte Negro (latitude 10°15’06”S e longitude
63°17’14”W) corresponde à área impactada por conta da
exploração do estanho no estado de Rondônia.
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