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A mina contamina
Pinga e Lavandeira
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Na beira dum rio, uma pinga de água
descansa numa pedra.

—E isso? É por essa cor laranja que tinge
o teu corpo?

Uma lavandeira pousa ao pé da pinga e
abaixa o bico para beber no rio.

—A cor laranja é óxido de ferro e outras
substâncias químicas que acabarão por
cair no fundo do rio. Olha para abaixo.
Vês o leito? Tudo fica cor laranja. Mas o
verdadeiro problema não se vê. Na minha
parte transparente levo uma cheia de
metais pesados que são um veneno para
a vida. Assim como eu está toda a água
deste rio devido à contaminação que deita a mina.

—Não! Não bebas deste rio! —berra—lhe a
pinga.
A lavandeira, assustada, dá um salto para
trás e fita estranhada para a pinga.
—Mas, não entendo —murmurou preocupada a lavandeira—. O que acontece?
—Se bebes desta água ficarás doente.
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—A mina? A mina é tudo isso que vi desde
o céu? Essas montanhas de areias e seixos? Essas balsas de águas de cor azulturquesa? Esses prédios estranhos?
—É, mas é muito mais do que isso.
Olha lá, vês aquele muro alto
que há no rio? É uma represa
que construíram há muitos
anos para que as areias e lamas da mina parassem aqui
e não fossem rio abaixo. Vês
o que escoa através das fendas e das comportas?

»Esta represa é um grande problema. Em qualquer
momento pode rebentar e,
quando isso aconteça, será
um autêntico desastre. Por
favor, ajuda-me a subir até o
topo da represa.
A lavandeira abaixa-se para que a pinga
suba nas suas costas e, voando, leva-a
até uma árvore na parte alta da represa.
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—Obrigada, amiga. Desde aqui vemos bem
melhor. Olha: rio arriba há outra represa
mais pequena que já está rebentada.
»Mas a causa de toda esta contaminação
não se pode ver a simples vista. Está debaixo da terra. Por baixo destes bosques os
montes estão completamente furados, com
quilómetros de galerias. As galerias são túneis que os humanos foram perfurando com
explosivos e máquinas para sacar alguns
minérios que há baixo terra.
»Vês lá? Aquela boca de túnel da que saem águas cor laranja? É a boca duma
dessas galerias. E lá arriba à direita,
aquilo que semelha uma torre? É um poço
mineiro. Esse poço tem duzentos metros
de profundidade. Por ele sobe e baixa um
elevador que leva a diferentes andares e,
desde esses andares, partem galerias em
todas as direções.
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»A montanha branca de areias e seixos é
uma escombreira onde acumulam tudo o
que extraem do interior para conseguir
o minério que lhes interessa. A chuva que
cai nessa escombreira também se contamina e acaba no rio e, logo, na ria. O
prédio grande à esquerda, no topo da
escombreira, é o lugar onde separam o
minério que procuram do resto de materiais que não lhes interessam.
»As duas poças cor azul-turquesa são
balsas de águas contaminadas. Os donos
da mina dizem que são para evitar a
contaminação e que nelas caem para o
fundo os materiais mais pesados. Mas,
como podes ver, é um conto. A escombreira está ao pé do rio e de toda parte
saem águas contaminadas que acabam no
rio. As águas que saem dessas balsas
quando estão cheias acarretam metais
pesados como as outras.
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—Fico sem palavras —lamenta a lavandeira-.
E para que querem esses minérios? Deve
ser algo muito importante para fazerem
tal desfeita.
—Importante? É inacreditável! O minério
que extraem deste monte é, sobretudo,
volfrâmio. Grande parte dele foi e segue
a ser utilizado para fabricarem armas.
Armas para que os humanos se matem
uns aos outros. Uma loucura!
—Não só é uma loucura, é uma barbaridade!
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—E mesmo que outros usos pudessem justificar extraírem o minério, o que não
tem justificação é o jeito em que actuam:
espoliando e contaminando sem lhes importar nada o futuro da vida nestes lugares. Nem tentam evitar a contaminação,
pois isso custa-lhes dinheiro e é claro que
só querem rapinar os benefícios sem se
importarem com os rios que deixam mortos, as leiras que deixam envenenadas e
ermas… Nem toda a vida quanta matam
com a sua contaminação, o futuro das
pessoas que vivem da ria onde o rio envenenado deita as suas águas...
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—Mas, como é que contamina a mina? —continuou a lavandeira. Como é que apanhaste
tu todos esses metais pesados?
—Pois atende: eu levo viajado muitíssimo por todo o mundo, mas nunca
passara por uma mina. Uns dias
atrás sobrevoava o mar numa
nuvem enorme. Desde lá no
alto vi como chegávamos à
costa. Tenho estado muitas
vezes por estas terras maravilhosas e cada vez sinto
mais dor vendo o mal que a
tratam os humanos. Tinhas
que ver o que era esta terra
poucos séculos atrás!
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»Quando passávamos por cima deste monte, a nuvem liberou-nos e assim foi que
chovemos sobre estas terras. Eu caí sobre a folha
dum carvalho. Sempre é divertido aterrar sobre as
folhas das árvores e ir escorrendo dumas para outras
até chegar ao chão. Lá no alto o
solo do monte absorveu-me e, depois duma longa viagem coando-me entre
a lama, a terra e as pedras, fui dar a uma
galeria da mina: foi ai que começaram todos os problemas.

15

—Como é isso? —interrompeu impaciente a
lavandeira.
—É bem complicado de explicar.
»Ao furarem o monte os humanos com a sua
mina, o ar que entra nas galerias provoca
uma reação química com os minérios e com
outras pingas de água como eu, que viramos
ácidas contaminando-nos de metais pesados.
»Como os humanos precisam sacar a água
para fora dos furados que abriram para
andarem por baixo da terra, fizeram
galerias que vão dar ao centro da montanha e através das que sai a água. Esta água acaba-se deitando no rio e
indo para o mar.
»O mesmo acontece com toda a água que
passa por essa escombreira, que se contamina enquanto escorre para o rio.
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—Então, se todo o rio desde a mina está
contaminado, todos os animais que bebam das suas águas ficam doentes?
—Ainda é pior do que isso. Os metais pesados são bioacumuláveis. Isto significa que
qualquer ser vivo que beba ou absorva
esta água irá acumulando no seu organismo essa contaminação. A contaminação
fica nos corpos e não há jeito de se desfazer dela.

»Para que o entendas melhor: as plantas
que nascem nas ribeiras do rio ou nas
terras que regam com estas águas acumulam no seu corpo essa contaminação.
Agora imagina que um verme come as
folhas deste vidoeiro. Mesmo que não
bebas a água do rio, se comes o verme,
estás a contaminar o teu corpo. E se uma
águia te apanha-se para comer estaria a
se contaminar ela também.
»Com isto da bioacumulação e com toda a
água que estes vidoeiros absorvem do rio...
imagina toda a contaminação que devem
ter acumulada! Dá medo só de o pensar!
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Incremento da
contaminação
na cadeia
trófica
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—Fico bem alarmada! E o que se passa
com todos os bichinhos que moram no rio?
—Na parte alta do rio, onde a água não
está ainda contaminada, moram felizes
muitas, muitas famílias. Contou-mo outra pinga que por lá passou. Da mina para abaixo… o rio está morto.
»Bota um olho e verás. Até as trutas foram embora para sempre. Só uns pouquinhos bichos que são bem resistentes à
contaminação conseguem viver nestas
águas. Se queres papar bichos, nem penses em apanhar dos poucos que aqui pode haver.
—Não, não, fico bem advertida!
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—Olha, —continuou a lavandeira—, e como é
que sabes tanto deste problema?
—Verás; quando entrei na mina e fiquei tão
contaminada decidi demorar a minha viagem
por aqui tudo o tempo possível para me informar e ver o que podia fazer.
»As árvores sabem muito. Algumas, como
uma velha sobreira que mora lá no alto, levam
cá séculos, e viram a história passar e como
os humanos foram fazendo esta desfeita.
Contam que onde estava esta escombreira havia uma fonte que os humanos
achavam ser mágica e que curava a
quem nela se lavava. Havia também
uma capela bem antiga e uma grande
devesa com carvalhos e sobreiras. Tudo isso mudou quando começou a mina.
Daquela contaminou-se a terra, as
águas e toda a vida que nelas havia.
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—E não há nada que fazer para acabar
com a contaminação?
—É claro que há. As empresas que sacaram os minérios do fundo da terra
tinham que restaurar o desastre
que causaram e pôr em andamento um sistema para descontaminar as águas antes
de deitá-las no rio. Mas
nunca o fizeram e seguem
sem o fazer.
»O mais grave é que ninguém lhes exigiu nunca que
cumprissem com as suas obrigas e a mina segue a contaminar
o tempo todo, envenenando os rios,
o mar e tudo quanto entra em contacto
com estas águas.
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—Não enxergo como havendo uma solução, os humanos não fazem nada.
—As pessoas que espoliam os minérios não têm escrúpulos. Lá onde
vão, seja na África, na América, ou nesta terra, o único
que querem é apanhar tudo
sem se preocupar dos desastres ambientais e sociais
que causam e deixam atrás.
»Evitar e restaurar esses
desastres significa que essas
empresas devem gastar muito
dinheiro e, dalgum jeito, conseguem
que as autoridades que decidem sobre isso não as obriguem a respeitar a natureza e cumprir com a lei.
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—Autoridades? Quem são essas autoridades?
—Pois, neste caso, as pessoas que trabalham no governo e que deveriam preocupar-se porque as leis que protegem a
natureza e a própria vida dos humanos se
cumpram. Ainda que, como podes ver, não
fazem nada. É como se lhe devessem favores aos espoliadores, entendes?
—Que panorama! E, digo eu: à gente que
mora por aqui, não lhe preocupa este
problema?
—Por sorte, parece que cada vez há mais
pessoas que conhecem este problema. E,
por isso, exigem-lhe às autoridades que
façam o seu trabalho e obriguem aos
responsáveis a deixar de poluir e a restaurar as desfeitas que causaram.
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»Grupos de pessoas ecologistas que se
preocupam por nós e pola terra, mariscadoras que vem como a mina afecta à
ria e aos moluscos que apanham para viver, famílias e voluntárias que plantam
árvores nativas nos montes que a mina
deixou furados...
»Mas não é doado, pois trabalham em contra de empresas com muito poder. As autoridades junto com essas empresas
mesmo criaram um museu mineiro para
desinformar à gente, apresentando só uma
cara ‘boa’ da minaria e ocultando os gravíssimos problemas ambientais que causa.
Isso passa aqui e em muitos outros lugares
onde as mineiras espoliam a terra.
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—E nós? Podemos fazer algo para ajudar?
—Eu decidi ficar por aqui para averiguar
o que podia fazer. E é agora, conversando contigo, que por fim sei o que podemos fazer.
—O quê?
—Devemos contar tudo isto que falamos à
gente para que não fique parada ante esta desfeita. Informar a quanta mais gente
para que abram os olhos e não acreditem
nas trapalhadas que as mineiras contam
para ocultar o problema. A gente não pode continuar sem saber a verdade. Dizer
que a mina contamina: isso é o que nós
podemos fazer!
E foi assim que a Pinga e mais a Lavandeira fizeram este livro.
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Tu
também
podes
ajudar!
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Atividades
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ATIVIDADE 1
Observa esta imagem e os pontos assinalados com números. Escreve nas casas
das fotografias o número com os que se
correspondem na imagem.

Planta de
lavagem

Balsas de
decantação

Poço mineiro

Boca de mina

Represa menor

Escombreira

1
4
2

3

5
6
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ATIVIDADE 2
Observa o diagrama sobre o ciclo da água
e a minaria.
Transporte
Condensação

Precipitação

As seguintes imagens ilustram a viagem
que descreve a pinga. Ordena-as cronologicamente e completa os quadros
inferiores com o processo do ciclo higrológico ao que se correspondem:
transporte, precipitação, infiltração,
retorno. Depois traça no diagrama o
percurso que descreve.
4

Abrolha na galeria

Evaporação

Infiltração
Ria

Retorno
Escombreira
Represa

Galeria que deita
contaminação ao
exterior

Poço

Em que momento se contamina a pinga?
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ATIVIDADE 3
Observa estas pingas de água. Circula
as que a simples vista achas que podem
estar contaminadas.

Quando as
substâncias de cor
laranja, fundamentalmente
óxidos e sulfetos, precipitem no
leito do rio, eu poderei aparentar
estar limpa, mas continuarei levando
as substâncias tóxicas que
apanhei ao atravessar
a mina.
Para averiguar
com certeza se
a água está
contaminada é
preciso realizar
analíticas e
outros estudos
científicos.

34

ATIVIDADE 4
Para estudar a contaminação que a mina
provoca realizaram-se diversas analíticas
das águas que confirmaram a presença de
substâncias tóxicas perigosas como são o
cádmio (Cd), o cobre (Cu) e o zinco (Zn).
Também se realizou um ESTUDO DE MACROINVERTEBRADOS, consistente em analisar a presença destes pequenos animais no rio (como, por exemplo, larvas de insetos e
vermes que moram debaixo das rochas).
Quanto maior seja o número e a variedade
de macroinvertebrados que moram num
rio, maior será a qualidade das suas águas.

aumentadas, apresentam-se alguns dos
macroinvertebrados achados águas arriba:

O que
achas que estavam
a fazer estas duas
pessoas no rio?

Alguns destes macroinvertebrados apenas
moram em águas muito limpas enquanto
outras espécies são capazes de tolerar águas contaminadas. Nestas imagens
35

ATIVIDADE 5
Observa as seguintes imagens. Onde
acharemos maior quantidade e variedade de macroinvertebrados?
Trecho do
rio que a
mina não
afeta

Trecho do
rio que a
mina
afeta
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Estás
com vontade de
desenhar aqui
algum outro
exemplo de
macroinvertebrado?

Agora assinala no diagrama da atividade 2:
com um círculo azul o lugar onde pensas
que se fez a fotografia do trecho do rio
não contaminado
e com um círculo vermelho onde pensas
que se fez a fotografia do trecho do rio
contaminado.

ATIVIDADE 6
Observa o seguinte diagrama.

Na esquerda representa-se um rio contaminado por metais pesados procedentes de uma mina. Poderias explicar o que
se passa ao regar com a água do rio o
milho, ao comer a galinha esse milho, e
ao comer a criança a galinha? Pinta de
cor laranja sobre os desenhos representando a contaminação que os organismos
vão acumulando.
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ATIVIDADE 7
A seguir podes ver duas imagens.
Uma delas é a fotografia real da represa
de rejeitos mineiros da mina de Sanfins
(Lousame, Galiza) e a outra uma das
ilustrações do livro «A mina contamina»
inspirada nessa mesma represa.
Como descreverias o estado desta represa? Achas que se está tentando evitar o seu rompimento?

Na seguinte imagem observa-se a represa de rejeitos desde o outro lado.
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ATIVIDADE 8
A seguir podes ver um desenho do percurso do rio até a ria. Reflexiona sobre
o que se passaria no caso de que
a represa de rejeitos rebentasse.

Pinta de cor laranja sobre o desenho em
branco e preto todas as zonas que achas
que ficariam afetadas por uma catástrofe derivada do rompimento da represa.
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ATIVIDADE 9
Observa as seguintes imagens:

Este desenho do livro está
inspirado no do cartaz do
«Terceiro Encontro sobre
os impactos da minaria»
que organizou a rede de
coletivos sociais e ambientais «ContraMINAcción».
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Reflexionai em grupo sobre o seu possível significado.
Uma ajudinha? Que é o que a pinga lhe
conta à lavandeira na parte da história
onde aparece este desenho?

ATIVIDADE 10
Que ideia tem a pinga no fim da história
para ajudar a solucionar o problema?
Achais que é uma boa ideia?
Agora é a vossa vez!
O que podeis fazer vós para ajudar?

Para ideias
e atividades
descobre
a Unidade
didática
«A mina
contamina» em
www.saberes.eu
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A MINA CONTAMINA
OU

O QUE NÃO VOS QUEREM CONTAR
Peça de teatro
Adaptação do livro «A mina contamina»
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APRESENTAÇÃO
Esta peça teatral é uma adaptação do livro «A mina contamina», que a precede.
Está pensada para a sua representação
por grupos de crianças no contexto das
propostas pedagógicas das que fazem
parte tanto o livro como a peça teatral
e as unidades didáticas. O objectivo principal desta peça é aprofundar e refletir
sobre as causas e consequências da minaria destrutiva, movimentando as consciências das participantes para que
passem a ser parte ativa da solução a este problema. Para mais informação sobre
os fundamentos deste trabalho recomendamos consultar o apartado de justificação da unidade didática disponível
em www.saberes.eu
AS PERSONAGENS
A versão original da peça conta com seis
personagens com diferentes cargas de
diálogo adaptadas às necessidades derivadas da idade das crianças para as que
foi concebida (entre 4 e 9 anos). Mas a
estrutura da obra foi pensada para poder ser adaptada às diversas necessidades e características dos grupos que a
representem. É assim que o número de

personagens pode variar à vontade (havendo mais ou menos lavandeiras, pingas
e bufos), sendo só preciso fazer um reparto das intervenções adaptado à diversidade interpessoal, sem que o texto
varie necessariamente.
O BUFO é a personagem que tem mais
carga de diálogo. Para facilitar a representação considerou-se a necessidade de
que a criança ou crianças que interpretem esta personagem tenham o texto na
frente. Para isto será preciso elaborar um
Bufo detrás do qual estará a criança que
o representa. Fica um exemplo na coluna
da direita.
A caracterização das PINGAS e das
LAVANDEIRAS é adaptável. A ideia mais
simples pode consistir, para as PINGAS,
numa careta com forma de pinga coas
manchas cor de laranja e roupas em tons
laranjas e azuis; e para as LAVANDEIRAS,
um pano preto na cabeça, cara pintada de
branco e nariz de laranja e roupas em tons
cinzentos, preto e branco.
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O CENÁRIO
O cenário consta de dous espaços fundamentais delimitados claramente polo rio,
que atravesa a zona do palco de esquerda a direita. O rio pode ser feito com teias de cores azuis e laranjas, com sacos do
lixo unidos das mesmas cores ou mesmo
com papel de cenário. O espaço que fica
atrás do rio será de aproximadamente 1
metro de fundo, ficando diante do rio
mais espaço (mínimo 2 metros, dependendo do número de lavandeiras que participem). A representação do rio pode ser
disposta como uma banda em vertical
(aproximadamente: 0,5 m de alto) para
que atrás dela se possam esconder as pingas no começo da obra. Atrás do rio podem colocar-se talhos para que as pingas
sentem neles depois de fazerem a sua
aparição. Haverá que ter em conta que
entre o rio e os talhos o espaço deverá ser
o suficiente para que as pingas estejam
escondidas no início da representação.
Ao lado esquerdo ou direito (segundo convenha) do palco e fazendo-a coincidir com o início do rio nessa zona,
deverá situar-se a zona de projeções. As
projeções acompanham esta peça em
formato de apresentação. Disponibiliza-
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mos um modelo de apresentação para o
seu uso, embora este pode ser modificado substituindo as imagens da mina
“San Finx” (Lousame, Galiza) por outra
mina próxima. A apresentação inclui:
• Fotos reais da zona afetada pola mina:
o estado do rio depois da mina, o muro da represa de rejeitos de mina, boca da mina deitando drenagens ácidas,
o poço, a escombreira, a planta de lavagem de minérios e balsas de decantação
de rejeitos mineiros.
• Desenhos do livro «A mina contamina».
• Imagens de conflitos bélicos.
• Imagens do rio águas abaixo da mina e
de uma zona do rio águas arriba da
mina, não afetada.
Uma pessoa deverá de se encarregar da
apresentação seguindo a sequência marcada no próprio texto (i.e., "mudar para
imagem X"). De um lado do palco, na frente do rio, deve colocar-se um talho para
que o(s) bufo(s) sente/m em cada uma
das suas aparições. Este talho pode ser
decorado como se fosse uma árvore.

AS MÚSICAS
As músicas que se sugerem para acompanhar esta peça oferecem-se em formato
mp3 estando disponíveis na rede. As respectivas autoras e intérpretes autorizam
o seu uso para as representações desta
obra, públicas ou privadas. Devem-se incorporar à representação seguindo as indicações do roteiro.
REPRESENTAÇÃO ENCADEADA
Esta peça de teatro foi concebida para a
sua representação encadeada, isto é, um
grupo de crianças assiste à representação da peça teatral organizada por outro
grupo, para o qual a representação forma parte da última fase pedagógica. O
grupo que assiste à representação deve
continuar a cadeia, representando a obra
para, no mínimo, um outro grupo alheio.
Para conhecer melhor a proposta pedagógica completa é possível descarregar a
unidade didática associada.
RECURSOS
Os diapositivos, as músicas e a unidade didática com propostas adicionais para
trabalhar este livro estão disponíveis
gratuitamente em www.saberes.eu

A MINA CONTAMINA
OU

O QUE NÃO VOS QUEREM CONTAR
PERSONAGENS
Os nomes das pingas, das lavandeiras e do Bufo aqui assinalados
são só para distinguir as personagens. Para facilitar a interpretação do texto é possível empregar os nomes próprios das crianças
que participem, pois não se mencionam no texto.

LAVANDEIRA 1
LAVANDEIRA 2
PINGAPOM
PINGAPIM
PINGUINHA
BUFO.

No cenário as Pingas estão escondidas atrás do rio para que
o público não as veja. Na zona de projeção está a primeira
imagem da apresentação (o rio tingido de laranja). Soa a canção “Canto das Minas de Sanfins”. Entram e saem as LAVANDEIRAS no cenário uma a uma, voando e dançando ao som da
música. Quando a música está a rematar ficam as duas lavandeiras no cenário e, finalizada a peça musical, falam uma
com a outra sem parar de voar.
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LAVANDEIRA 1:
Nunca estivemos por esta zona. É um lugar bem estranho.
LAVANDEIRA 2:
Sim, e levamos muito tempo a voar. Estou
com muita sede.
LAVANDEIRA 1:
Aí há um rio. Baixemos para beber. Com
um pouco de sorte, apanhamos algum becho para papar, he, he.
As duas lavandeiras pousam ao pé do rio com a intenção de beber. Quando estão a abaixar a cabeça para
meter o peteiro na água, PINGAPOM, PINGAPIM e
PINGUINHA brincam do rio e botam um berro.

PINGAPOM, PINGAPIM e PINGUINHA:
Não!!! Não bebais deste rio!!!
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Com o susto as lavandeiras pulam para atrás. As pingas sentam no talho atrás do rio.

LAVANDEIRA 1:
Por todos os escaravelhos!!!
LAVANDEIRA 2:
Que susto mais grande!!! Que é o que se passa?
PINGAPOM:
Se bebeis deste rio ficareis muito doentes.
LAVANDEIRA 1:
E isso? É por essa cor de laranja que tinge
o vosso corpo?
PINGAPIM:
A cor laranja é só uma das substâncias
químicas que levam os nossos corpos e
que mesmo tingiu o leito do rio. Olhai para
baixo, (as lavandeiras olham para o fundo do rio)
estais a ver o fundo? Todo fica laranja.

Mas o verdadeiro problema não se pode
ver. Na nossa parte transparente levamos
uma cheia de metais pesados que são um
veneno para a vida.
PINGAPOM:
E como nós está toda a água deste rio pola
contaminação que deita a mina.
Nesse momento o Bufo sai do seu agocho e vai para o talho.

Uh-uh!!

BUFO:

O Bufo senta no talho. As lavandeiras vão para o lado
oposto do talho do Bufo e sentam no chão olhando para
ele prestando-lhe atenção. (É importante que as lavandeiras sentem neste momento porque se continuassem
de pé provavelmente não seriam quem de ficarem quedas durante o resto da representação e isso desfocalizaria a atenção do público.)

BUFO:
Os metais pesados com os que esta mina
contamina as águas são cádmio, cobre e
zinco. Trata-se de substâncias tóxicas
bem perigosas, especialmente o cádmio, e
que neste rio superam muitas vezes os limites que a lei permite.
Os metais pesados são bioacumuláveis.
(mudar para imagem 2: esquema bioacumulação) Isto
significa que qualquer ser vivo que beba ou
absorva esta água irá acumulando no seu
organismo essa contaminação. Dito doutro
jeito, a contaminação fica nos corpos e
não há maneira de se desfazer dela.
As plantas que nascem nas ribeiras
dos rios ou nas leiras que regam com estas águas acumulam no seu corpo toda
esta contaminação. Imaginai que um verme come as folhas dum destes vidoeiros.
Mesmo que não bebais água do rio, se
comeis o verme, estareis contaminando o
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vosso corpo. E se outro animal vos papa
a vós... estaria a se contaminar também.
Com isto da bioacumulação e com toda a
água do rio que absorvem estes vidoeiros...
imaginai toda a contaminação que levam
acumulada! Dá medo só de o pensar!
O Bufo volta para o seu agocho e a conversa entre as lavandeiras e as pingas continua como se nada acontecesse.

LAVANDEIRA 1:
A mina? (pensativa) A mina da que o Bufo fala é
tudo isso que vimos desde o ar?
LAVANDEIRA 2:
Esses prédios estranhos? Esses montes
de areia e seixos? Essas balsas com águas
cor turquesa?
PINGAPIM:
É, mas é muito mais do que isso. Olhai para lá
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Estais a
ver aquele muro alto que há no rio? É uma
represa que construiu a gente da mina há
muitíssimos anos.
(mudar para imagem 3: represa de rejeitos).

Para que?

LAVANDEIRA 1:

PINGAPOM:
Para que as areias e lamas contaminadas
pararam aí e não foram rio abaixo.
PINGAPIM:
Dá para ver toda essa lama laranja que
escoa através das fendas e das comportas? Esta represa é um grandíssimo problema. Em qualquer hora pode rebentar e,
quando isso aconteça, será um autêntico
desastre.
Volta sair o Bufo.

BUFO:
Uh-uh!! (senta no talho) Um pouco mais arriba, no rio, há outra represa mais pequena que já está rebentada.
Parte da causa de toda esta contaminação não se pode ver a simples vista.
Está debaixo da terra. Por baixo destes
bosques os montes estão completamente
furados, com quilómetros de galerias.
As galerias são túneis que os humanos
foram perforando com explosivos e máquinas para sacar alguns minérios que há debaixo da terra. Dá para ver aquilo lá?
(mudar para imagem 4: boca da mina) Aquela boca
de mina da que saem águas cor laranja? É a
boca duma dessas galerias.
E lá acima aquilo que semelha uma torre?
(mudar para imagem 5: poço) É um poço mineiro.
Esse poço tem quase duzentos metros de
profundidade e por ele sobe e baixa um
elevador que leva a diferentes andares.

Desde esses andares partem galerias para ambos os lados. (mudar para imagem 6:
escombreira)

A montanha branca de areias e seixos
é uma escombreira onde amontoam tudo
o que extraem do interior para conseguir o minério que lhes interessa. A chuva que cai nessa escombreira também se
contamina e acaba no rio e, logo, na ria.
O prédio grande (mudar para imagem 7:
planta de lavagem), no topo da escombreira,
é o lugar onde separam o minério que
lhes interessa do resto de materiais que
não lhes servem. (mudar para imagem 8: balsas
de decantação)

As duas balsas cor azul-turquesa chamam-se balsas de decantação. Os donos
da mina dizem que são para evitar a contaminação e que nelas caem para o fundo
as lamas e areias. Mas, como podeis ver,
é um conto. A escombreira está ao pé do
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rio e de toda parte saem águas contaminadas que acabam no rio. As águas que saem
dessas balsas, quando estão cheias, acarretam metais pesados como as outras.
O Bufo volve para o seu agocho.

LAVANDEIRA 1:
Fico sem palavras.
LAVANDEIRA 2:
E para que querem esses minérios? Deve
ser algo muito importante para fazerem
tal desfeita.
PINGAPOM e PINGAPIM:
Importante?
PINGAPIM:
É inacreditável! O minério que extraem
deste monte é, sobretudo, volfrâmio. Gran52

de parte dele foi e segue a ser utilizado para fabricarem armas. (mudar para imagem 9:
guerra. Começa a soar a segunda peça musical) Armas para que os humanos se matem uns
aos outros. Uma loucura...
LAVANDEIRA 2:
Não so é uma loucura, é uma barbaridade!
Volta sair o Bufo do seu agocho.

BUFO:
Mais barbaridade ainda é que muitos humanos estejam orgulhosos de que o volfrâmio
ajudasse a desenvolver a indústria armamentística. Quando o que lhes deveria é
causar vergonha. Mais loucura ainda é a frialdade com que muitos humanos falam da
guerra e da violência, tratando de desumanizar a quem os escuta. A guerra, a violência, é terrível. É dor, a pior classe de dor,

é destruição, é miséria, é desolação, é
morte... E terrível também é ver crianças
com brinquedos de guerra e violência,
como se a guerra fosse uma brincadeira.
Remata a peça musical. Mudar para imagem 10: rio
contaminado.

PINGAPOM:
Eu sempre disse que os humanos não eram
bem dados...

taminação, pois isso custa-lhes dinheiro e
é claro que só querem rapinar os benefícios sem se importarem com os rios que
deixam mortos, as leiras que deixam envenenadas e ermas… Nem toda a vida
quanta matam com a sua contaminação,
o futuro das pessoas que vivem da ria
onde o rio envenenado deita as suas
águas... Em definitiva: dinheiros para uns
poucos e mooorte para todas nós.
O Bufo volve para o agocho

O resto assente.

BUFO:
Em qualquer caso, mesmo que outros usos
pudessem justificar extraírem o minério,
o que não tem justificação é o jeito em
que atuam: espoliando e contaminando
sem lhes importar nada o futuro da vida
nestes lugares. Nem tentam evitar a con-

PINGAPIM:
(dirigindo-se a Pingapom e com tono de preocupação)

Nunca escutei o Bufo falar assim, e tu?

PINGAPOM
Eu também não, mas não me estranha, eh!
A situação é mesmo para se enervar!
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LAVANDEIRA 1:
Escutai: é que nós não sabemos como é que
contamina a mina. Como é que apanhaste
todos esses metais pesados?
PINGAPIM:
Pois atendei: nós levamos viajado muitíssimo por todo o mundo, mas nunca passáramos por uma mina. Uns dias atrás
sobrevoavamos o mar numa nuvem enorme e chegamos a estas terras. Se soubésseis o que era esta terra poucos
séculos atrás! Quando passávamos por
cima deste monte, a nuvem liberou-nos e
assim foi que chovemos. Nós caímos sobre a folha dum carvalho. (mudar para imagem 11: pingas nas folhas)

PINGAPOM:
Sempre é divertido aterrar sobre as folhas das árvores! Não sim?
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Siiiim!!

PINGUINHA:

PINGAPIM:
E ir escorregando dumas a outras até
chegar ao chão! No chão, o solo do monte
absorveu-nos e, depois duma longa viagem
coando-nos entre a lama, a terra e as pedras, fomos dar a uma galeria da mina.
(mudar para imagem 12: pinga na galeria) Foi aí
que começaram todos os problemas...
Aparece o Bufo.

BUFO:
Uh-uh!! (senta no talho) Ao furarem o monte os humanos com a sua mina, o ar que
entra nas galerias provoca uma reação
química com os minérios e com a água,
que vira ácida contaminando-se de metais pesados.

Como os humanos precisam sacar a água
para fora dos furados que abriram para
andarem por baixo da terra, fizeram galerias que vão dar ao centro da montanha e
através das que sai a água. Esta água acaba-se deitando no rio e indo ao mar. O
mesmo acontece com toda a água que passa por essa escombreira, que se contamina
enquanto escorre para o rio.
LAVANDEIRA 2:
Fico bem alarmada! E o que se passa com
todos os bechinhos que vivem no rio?
BUFO:

Na
parte alta do rio, onde a água não está
ainda contaminada, moram felizes muitas,
muitas famílias. Da mina para abaixo… o
rio está morto. Botai um olho e vereis.
Até as trutas foram embora para sem-

(mudar para imagem 13: rio arriba/rio abaixo)

pre. Só uns pouquinhos bichos que são
bem resistentes à contaminação conseguem morar nestas águas. Se quereis
papar bichos, nem penseis em apanhar
dos poucos que aqui pode haver.
LAVANDEIRAS:
Não, não, ficamos bem advertidas!
LAVANDEIRA 1:
E vós, (dirigindo-se às pingas) levais aqui muito
tempo? Porque sabeis muito! (mudar para imagem 14: rio contaminado)

PINGAPIM:
Quando entramos na mina e ficamos tão
contaminadas, decidimos demorar a nossa
viagem por aqui tudo o tempo possível para
nos informar e ver o que podiamos fazer. As
árvores e o Bufo sabem muitas cousas...
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LAVANDEIRA 2:
O que se pode fazer para acabar com esta
contaminação?
BUFO:
As empresas que sacaram os minérios do
fundo da terra tinham que restaurar o
desastre que causaram e pôr em andamento um sistema para descontaminar as
águas antes de deitá-las no rio. Mas nunca o fizeram e seguem sem o fazer.
O mais grave é que ninguém lhes exigiu
nunca que cumprissem com as suas obrigas e a mina segue a contaminar o tempo
todo, envenenando os rios, o mar e tudo
quanto entra em contato com estas águas.
LAVANDEIRA 1:
Não enxergo como havendo uma solução,
os humanos não fazem nada!
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BUFO:
As pessoas que espoliam os minérios não
têm escrúpulos. Lá onde vão, seja na
África, na América, ou nesta terra, o único que querem é apanhar tudo sem se
preocupar dos desastres ambientais que
causam e deixam atrás.
Evitar e restaurar esses desastres significa que essas empresas devem gastar
muito dinheiro e, dalgum jeito, conseguem
que as autoridades que decidem sobre isso não lhes obriguem a respeitar a natureza e cumprir com a lei.
LAVANDEIRA 2:
Autoridades? Quem são essas autoridades?
BUFO:
Pois, neste caso, as pessoas que trabalham
no governo e que deveriam preocupar-se
porque as leis que protegem a natureza e

a própria vida dos humanos se cumpram.
Ainda que, como podeis ver, não fazem
nada. É como se lhe devessem favores
aos espoliadores, entendeis?
PINGAPOM:
Que panorama! Não é?
LAVANDEIRA 1:
E, digo eu: à gente que mora por aqui, não
lhe preocupa este problema?
BUFO:
Por sorte, parece que cada vez há mais
humanos que conhecem o problema. E,
por isso, exigem-lhe às autoridades que
façam o seu trabalho e obriguem aos
responsáveis a deixar de poluir e a restaurar a desfeita que causaram.

PINGAPIM:
Sim, grupos de pessoas ecologistas que se
preocupam por nós e pola terra, mariscadoras que vem como a mina afeta à ria
e aos moluscos que apanham para viver,
famílias e voluntárias que plantam árvores nativas nos montes que a mina deixou
furados... Mas não é simples...
Porque?

LAVANDEIRA 2:

BUFO:
Porque trabalham em contra de empresas
com muito poder. As autoridades junto com
essas empresas mesmo criaram um museu
mineiro para desinformar à gente, apresentando só uma cara ‘boa’ da minaria e ocultando os gravíssimos problemas ambientais que
causa. Isso passa aqui e em muitos outros lugares onde as mineiras espoliam a terra.
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LAVANDEIRA 1:
E nós? Podemos fazer algo para ajudar?
PINGAPIM:
É agora, depois desta conversa convosco,
que por fim sabemos o que podemos fazer...
O quê?

LAVANDEIRA 2:

PINGAPOM:
Devemos contar tudo isto que falamos à gente.
PINGAPIM:
Informar a quanta mais gente for possível para que abram os olhos e não acreditem nas trapalhadas que as mineiras
contam para ocultar o problema. A gente
não pode continuar sem saber a verdade!
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PINGUINHA:
Isso é o que nós podemos fazer!!! Dizer
que a mina contamina!!!
PINGAPOM:
E vós?

(dirigindo-se ao público)

LAVANDEIRA 1:
Não fiqueis apenas olhando!!
Mudar para imagem 15: rio limpo com mensagem.

TODAS: Todas podemos ajudar!!!
FIM

