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RESUMO: A região do rio Tibagi (Paraná) é conhecida desde 1754 pela extração de diamantes e 
apresentou ciclos de maior ou menor atividade ao longo destes 262 anos. É a segunda área de 
extração na história do Brasil, tendo se iniciado apenas 30 anos depois da produção em 
Diamantina (Minas Gerais). Naturalistas e viajantes que descreveram o Brasil no século XIX, 
como Saint-Hilaire e Bigg-Whiter, por exemplo, já mencionavam a extração deste mineral. 
Muitos aspectos socioculturais do município foram influenciados, direta e/ou indiretamente, por 
esta atividade, como a forte imigração de garimpeiros da Bahia que ocorreu no início do século 
XX, trazendo novas técnicas (como o escafandro de mergulho) e mesclando as diferentes 
culturas. Isto atualmente se reflete no folclore, na música e em manifestações populares da cidade 
de Tibagi, como o próprio carnaval. A cidade apresenta um museu que preserva a história do 
garimpo (Museu Histórico Edmundo Mercer) e é considerado um dos melhores museus sobre 
diamante no Brasil, traduzindo a identidade da população com atividade mineral. A garimpagem 
em escala artesanal persiste até os dias de hoje, com técnicas passadas de geração em geração. 
Em função da crise energética no Brasil nos últimos anos, o Paraná vem planejando a 
implantação de múltiplas usinas hidrelétricas, entre elas a Usina de Santa Branca a ser instalada 
no rio Tibagi, próximo à cidade, até 2021. A construção da usina gerará uma drástica elevação do 
nível d’água inviabilizando a atividade garimpeira de diamante, de maneira semelhante ao que já 
ocorreu com a construção da Usina de Mauá, poucos quilômetros rio abaixo. Não obstante a falta 
de regularização da extração artesanal de diamantes, muitas pessoas ainda praticam esta 
atividade. A inviabilização do garimpo nos próximos anos deve determinar a extinção do ofício 
de garimpeiro de diamante no Paraná, com uma importante perda de patrimônio cultural. A 
história viva de mineração de diamante em Tibagi constitui um patrimônio imaterial paranaense e 
merece ações para sua manutenção e preservação. A falta de regularização legal da atividade 
mineral, há anos na região, contribuiu para a marginalização da atividade. O patrimônio 
geológico cultural e o patrimônio de mineração não são incluídos nos estudos de impacto e as 
pressões desenvolvimentistas constituem verdadeira ameaça à preservação deste tipo de memória 
e cultura. 
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