
• ... 

Lívia Barbosa 
Ana Lucia Lobato 

José Augusto Drummond 

Garimpo, Meio Ambiente 
e Soaedades Indígenas 

CETEM 
Centro de Tecnologia Mineral 

Río de Janeiro 

g 
EOUFF 

EDUFF 
Editora Universitária 

Universidade Federal Fluminense 
Niter6i 
1992 



" 
FJ>ll.'ORA DA UFF•IDUFP : m:utDs bAtl'MIO E /11€(() A/tfll~ 

~ 
~ 

e 

; AREAa ____ ~W~'91iii5mk? .... '-...i~a ...... __ 
"" 
~ PRECOz-.3_3_-o_o_a __ te __ y __ __ 
"
..:! 
l;t 

Garimpo, Meio Ambiente 
e Sociedades Indígenas 

l 



l f 

. 
• 



r 

• ,,. 

. ,. . 

• 

Garimpo1 Meio Ambiente 
e Soa.eaades Indígenas · 

Lívia Barbosa 
Ana Lucia Lobato 

José Augusto Drummond 
organi7A.dores 

Antonio Carlos Diegues 
Antonio da Justa Feijáo e José Armindo Pinto 

Vítor Bellia e Edison Dausacker Bidone 
Alexandre Pessoa da Silva e Marcello-Muniz da Veiga 

Paulo Speller 
Paulinho Paiakan· 
Clóvis Ambrósio 
Márcio Santilli 

Wanderlino T~ixeira de Carvalho 
Maria Laura Geraldes de Carvalho Barreto 

Carlos Gomes Pereira e Joáo Santos Coelho Neto 
José Alves 

CETEM 
Centro de Tecnologia Mineral 

Río de Janeiro 

EDUFF 

EDUFF • Editora Universitária 
Universidade Federal Fluminense 

Niterói 
1992 

CETEM/EDUFF 
Centro de Tecnologia Mineral/ Editora da Universidade Federal Fluminense 

~11 Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



f V 
, 

ISBN 
Direi tos da edi~áo a EDUFF / CETEM. 
EDUFF: Rua Miguel de Frias, 9, anexo, sobreloja - CEP 24.220 
CETEM: Rua Quatro, Quadra D - Cidade Universitária, Ilha do Fundáo - CEP 21.910 

Copyright© EDUFF / CETEM 

lil edi~áo 1992 

CoordenafiiO editorial 
Lívia Barbosa 
Ana Lucia Lobato 
José Augusto Drumond 

Editorafiio 
Regina Mello Brandáo 

EditorafiiO eletronica 
CATTorres 

. ' . 

Ficha catalográfica elaborada por Sonia Maria Silva Hall ' (EDUFF) 

G232g Garimpo, meio ambiente e sociedades indígenas / Lívia 

Barbosa, Ana Lucia Lobato, José Augusto Drummond 

organizadores. - Río de Janeiro : CETEM ; Niterói : 

EDUFF, 1992. 

172 p. 

ISBN 85-7227-022-1~ (CETEM) 

ISBN 85-228-0117-7 (EDUFF) 

1. Garimpagem - Aspectos .ambientais - 2. Garimpa

gem - Aspectos sociais - 3. Poluiyao. l. Barbosa, Lívia, _, 

org. 11. Lobato, Ana Lucia, org. 111. Drummond, José' 

Augusto, org. IV. Título. 
' 

CDD 622.3 

-· 

.., 
t 



• 
t' 

Apresenta~áo 

Esta coletanea ora trazida ao público numa conjuga\áO de esfor\OS entre o 
CETEM/ CNPq e a UFF é resultante de urna ampla discussáo levada a cabo ao 
longo de 1989 e 1990, durante o desenvolvimento do Programa de Tecnologia 
Ambiental, executado pelo CETEM e tendo a participa\áo de Professores e 
Pesquisadores da UFF, bem como outras institui\~S credenciadas no Brasil e 
no exterior. 

Estas discussóes culminaram, em novembro de 1990, com a realiza\áo no 
campus da UFF, em Niterói, do Seminário Garimpo, Meio Ambiente e Socieda
des lnd ígenas. 

' A época, várias foram as contribui~óes trazidas a luz, através das apresen-
ta\óes e debates que se sucederam ao Simpósio. 

Depoimentos de pessoas que vivenciam a problemática garimpeira e indí
gena, bem como suas sinergias mais salientes com aquela de meio ambiente 
foral}l tomados e transcritos, agora, nesta publica\áo. 

E pois, fruto de todas estas atividades, este trabalho, tornado público neste 
ano de 1992, Ano Internacional do Meio Ambiente. 

Roberto C. Villas Boas 
Diretor do CETEM 

10 de mar\o de 1992 

José Raymundo Martins Romeo 
Reitor UFF 
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1 
INTRODU<;ÁO 

Garim o, Meio Ambiente e 
ociedades Indígenas 

1 

Em novembro de 1990 realizou-se, no auditório da Faculdade de Educac;áo 
da Universidade Federal Fluminense (Niterói, RJ) o seminário Garimpo, Meio 
Ambiente, Sociedades Indígenas, co-patrocinado pelo Centro de Tecnologia Mine
ral/ CNPq. O objetivo do encontro foi apresentar e discutir a atividade garim
peira a partir de múltiplos angulos, contemplando as relac;óes entre alguns dos 
principais grupos envolvidos na atividade de explorac;áo dos recursos minerais 
da nac;áo. 

Participaram do evento especialistas de várias áreas, lideranc;as indígenas 
e garimpeiras. Nos dois dias, urna platéia de cerca de 150 pessoas esteve 
presente. A reuniáo, num mesmo fórum, de urna multiplicidade de perspecti
vas, proporcionou urna visáo panorámica da complexidade que cerca· a ativi
dade garimpeira. Além disso, permitiu identificar as questóes que grande parte 
dós participantes apontaram como básicas para o entendimeilto da dinamica 
da atividade de expl~rac;;~o mineral no Brasil. 

Foram abordados diversos temas: a poluic;áo mercurial; oassoreamento dos 
rios amazónicos; as consequencias do contato entre ga.rimpeiros e sociedades 
indígenas; a contaminac;áo e os seus efeitos sobre o meio ambiente e as popula
c;óes ribeirinhas; os custos e benefícios sócio-ambientais da atividade garimpei
ra; os processos de mediac;áo de conflitos existentes nos garimpos; o contexto 
representacional da relac;áo garimpo x meio ambiente e variados aspectos da 
legislac;áo mineral. 

Nesse sentido, vale destacar que quase todos os participantes deramgrande 
~nfase ao papel do Estado brasileiro - seja pela ausencia seja por um tipo 
específico de presenc;a - na questáo garimpeira, atribuindo-lhe responsabilida
des frente a situac;áo babélica da explorac;;áo mineral do país. As associac;;óes 
pró-índio sáo particularmente agudas nas suas acusac;;óes: o mesmo Estado que 
náo demarca as terras indígenas patrocina invasóes de a~gumas reservas por 
garimpeiros, soba alegac;áo de implementar urna política de "seguranc;a nacio
nal". As populac;óes indígenas da regiáo amazónica.sofrem as consequencias 
deletérias dessa combinac;áo de omissao ostensiva e iniciativa "secreta". 

A implementac;áo de urna política mígratória perversa, a prolongada crise 
económica e a falencia da reforma agrária foram mencionadas comó responsá-
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~eis pelo incha~o do garimpo nos últimos anos. Atraídas para a regiáo amazó
nica com promessas equivocadas de acesso a tetras agrícolas, dezenas de 
milhares de famílias foram deixadas pelos poderes públicos ao desamparo na 
regi~o, sem infra-estrutura mínima e sem meios g?rantidos de subsistencia. 
Muitas dessas pessoas ~ncontraram no garimpo a sua única alternativa. 

Fronteiras políticas e económicas foram, a través dessas distorc;óes, conquis
tadas e asseguradas a custo zero para o Estado. Os custos para a sociedade no 
entanto, foram altíssimos, afetando grandes contingentes populacionais, tanto 
os atraídos para a Amazonia, quanto os já ali residentes. 

Assoreamento de rios, poluic;áo mercurial e miséria sáo alguns dos prec;os 
que hojea sociedade brasileira comec;a a cobrar do governo federal. As lideran
c;as garimpeiras argumentam que chegou a hora de o Estado investir nas 
populac;óes gratuitamente recrutadas para os garimpos. 

A legislac;áo mineral e o seu artificialismo foi outro ponto de concordancia 
entre os participantes do seminário. Ao caracterizar a atividade garimpeira 
como urna ocupac;áo individual, ao definir o garimpo pelo sistema rudimentar 
de produc;áo, ao náo conceder-lhe a propriedade legal do achado mineral e ao 
ignorar a realidade do seu modo de produc;áo, a legislac;áo deixou a maioria 
desses trabalhadores, sem amparo legal, apesar de a atividade ter sido reconhe
cida na Constitu1c;áo, incentivando a desordem e a violencia. 

A poluic;áo mercurial decorrente da atividade garimpeira e a necessidade 
de identificar os p11,~íveis danos por ela causados as populac;óes ribeirinhas, 
aos próprios g.1 r i rn peiros ~- a ecología regional foram dais outros pontos con
sensuais. Lídcrc:-- garimeéiros e estudiosos da ecología discuHram a necessida
de de introduzir mucflinc;as nessa atividade económica, através da educac;áo 
ambiental, do uso adequado de tecnologias e da ad~áo de práticas alternativas. 
Entretanto, a disposic;áo das lideranc;as garimpeiras de incorporarem a preocu
pac;áo ambiental em sua atividade, como forma de sobrevivencia política e 
simbólica a nível nacional, se contrapóe o ceticismo de alguns especialistas que 
nao acreditam na possibilidade de um garimpo ambientalmente saudável. 

11 

Tc;>das essas questóes levantadas e discutidas ao longo do seminário, pole
micas em si mesmas, tem suas propon;óes ampliadas quando colocadas num 
contexto mais abrangente a nível ecológico, ambiental, social, político e cultural. 
O garimpo, na verdade, deve ser considerado um catalisador de problemas que 
no momento se tornaram vitais para a sociedade brasileira e que tem algumas 
implicac;óes cruciais: a identidade de um país que se deseja moderno; a neces
sidade de definir modelos " aceitáveis" a longo praw de explorac;áo de recursos 
naturais, gestáo ambiental e crescimcnto económico; e a forma como seráo 
tratados os interesses e os direitos das diferentes nac;óes indígenas afetadas 
pelas múltiplas frentes de expansáo da sociedade nacional. 

A emergencia a inda recente de um movimento ambientalista com perspec
tivas planetárias, em alguns países desenvolvidos, e a influencia que ele alean-

-.. 
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\OU em outras esferas da sociedade e da política (mídia, universidades, centros 
de pesquisa, agencias de fomento, bancos multilaterais, parlamentos, partidos, 
governos, etc.}, criaram um novo quadro internacional para os países pobres 
ou em desenvolvimento e que sejam detentores de grandes reservas de recursos 
naturais. O Brasil e outros países atualmente em estado de endividamento 
externo e de dificuldades internas vem sofrendo com isso. O cancelamento de 
muitos financiamentos e investimentos externos sob a alega\áo de falta de 
"controles ambientais" ou da inexistencia de urna adequada avalia\áO dos 
impactos socia is dos empreendimentos, de sua interferencia em áreas indígenas 
sáo alguns dos reflexos concretos da escala global atingida pela militancia 
ambienta1ista e pela indigenista. 

Um dos alvos principais desse tipo de preocupa\áO tem sido a Amazonia, 
que veio a ocupar no imaginário ambientalista internacional um status de 
"santuário ecológico planetário", sobre o qual o Brasil detém 70% dos poderes 
soberanos, em cujo interior encontra-se o conjunto de sociedades nativas mais 
bem preservadas do planeta e a forma considerada mais predatória de explo-
ra\áo mineral, o garimpo. . 

Entre nós brasileiros registram-se protestos contra essa "chantagem ecoló
gica", um processo pelo qual os países ricos estariam nos for\ando a usar nossos 
recursos de formas incompatíveis com nossos interesses ou, no mínimo, com 
urna prudencia que náo foi característica dos povos ricos de hoje ou do passado. 
Estaríamos sendo obrigados a internalizar custos que historicamente tem sido 
externalizados no ambiente nattÍral e no contato comas popula\óes nativas. 

É fato que os países ricos .:a!uais foram e sáo grande dilapidadores de 
recursos natura is, seus e alheios. E fato que essas na\óes nunca valorizaram o~ 
sequer preservaram as divers':ls formas culturais existentes no seu interior. E 
verdade, também, que atualmente sofremos pressóes externas quanto a utiliza
\áO de nossos recursos naturais e a preserva\áO de nossas popula\óes nativas. 
Náo adianta, contudo, esgrimir um nacionalismo agressivo e retórico, pois as 
questóes envolvidas sáo muito mais complexas. Elas cobrem um vasto campo, 
que abarca desde a extensáo da ética liberal aos elementos da natureza, inde
pendentemente de suas rela\óes e utilidades para os ~eres. humanos, até ques
tóes políticas e económicas de mercado internacional. E impossível examiná-las 
todas aqui. Portan to, iremos nos restringir a algumas poucas questóes que por 
sua própria natureza váo de encontro aos problemas levanta~os pela atividade 
garimpeira. 

111 

O crescimento da eco1.1ü'mia brasileira e a moldagern de sua sociedade foram 
- e continuam-fortemente'condicionados pela explora\áo de recursos naturais · 
primários. Apesar da euforia nacional com a industrializa\áo e o desenvolvi
rnento, nossa identidad e económica continua · baseada, em grande parte, na 
oferta de rnatérias-primas. 
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A sociedade brasileira se construiu de fato em cima do pau-brasil e outras 
madeiras-de-lei, animais ¡¡exóticos", outros produtos extrativos animais e ve
getais de origem floresta} (peixes, borracha, cacau, castanha, caju, essencias), 
madeira (para lenha, construc;áo, marcenaria, carváo vegetal, celulose, papel, 
etc), ouro e pedras preciosas, petróleo, minérios diversos, solos agrícolas e 
pecuários (para café, mate, algodáo, fumo, soja, cana, gado, etc.) energía hidre
létrica, água potável, recursos genéticos (para agricultura, indústri.as alimenti
cias, cosmética, química, etc) e muitos outros. 

Coerente com essa tradic;áo, o território brasileiro tem sido um grande 
armazém de recursos naturais, quase sempre explorados em estrita consonan
cia com os mercados internacionais. E o garimpo está, juntamente com outras 
atividades, na esteira dessa tradic;áo. 

Nada indica que o Brasil vá no futuro próximo se destacar como urna 
sociedade pioneira na criac;áo de tecnologías e processos produtivos de ponta, 
nem como urna sociedade com máo-de-obra altamente qualificada, ou deten
tora de altos níveis de produtividade, ou de urna rigorosa disciplina de trabalho. 
Assim, nos paree~ que ao Brasil caberá ainda por várias décadas continuar a ser 
um importante produtor de recursos naturais e matérias-primas. Ou seja, es~a 
ilidentidade económica" náo se tornará residual, talvez nem mesmo declinante 
nas próximas décadas. · 

Apesar do fato de a maioria dos brasileiros desejar viver num país rico do 
Primeiro Mundo, continuaremos por bom tempo como um país-armazém de 
recursos naturais. Isso pode ocorrer mesmo que consigamos alguma recupera
c;áo (e até avanc;os) em algumas frentes de modernidade industrial de segunda 
e teoceira ondas (agricultura mecanizada, indústria de bens duráveis e de 
capital, servic;os de comunicac;áo e informática), nos termos de Alvin Toffler; 
ou seja, mesmo coma" retomada do desenvolvimento", táo pre sen te na retórica 
de todos us políticos brasileiros, da extrema direita a extrema esquerda, o Brasil 
deverá continuar a ter um perfil económico baseado em recursos naturais. 

Diante deste cenário é fundamental considerar a desvalorizac;áo comercial 
de muitos recursos naturais no mercado internacional, dentro de um contexto 
(talvez passageiro) de maior valorizac;áo dos chamados "produtos da inteligen
cia" (tecnologías de pontá, novos processos produtivos, bens com grande 
intensidade de capital e/ou produzidos por trabalho altamente qualificado 
etc.). Caberia, entáo, indagar que consequencias adviriam para a socie dade 
b~asileira dessa retrac;áo de prec;os. 

Ao mesmo tempo, náo podemos esquecer, que continuará a existir, por um 
bom período, urna dependencia de muitos setores das economias de países ricos 
em relac;áo as matérias-primas e aos recursos naturais oriundos dos demais 
países. Assim, mesmo recursos ora desvalorizados tem urna demanda que só 
pode ser permanentemente comprimida com custosos investimentos em mate
riais sintéticos substitutivos, como uso de outros recursos ou com complexos 
programas de reciclagem. Recursos hoje desvalorizados podem vir a ser valo
rizados em futuro próximo. 

Outro f~tor a considerar, aparentemente irret ersível, é que a exigencia de 
"qualidade ambiental" nos empreendimentos económicos de grande porte se 
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incorporou as leis ambientais dbs países ricos. Eles chegaram a conclusáo que 
em muitos casos é mais barato prevenir do que remediar, e que em alguns casos 
é impossível remediar. Isso com~a a se refletir nos países pobres, especialmente 
nas citadas restri~óes a financiamentos para projetos considerados ambiental e 
socialmente "perdulários". Por isso, náo poderemos contar a curto prazo com 
o contra-exemplo da destrutividade socio-ambiental dos países ricos para 
justificar a nossa própria destrutividade, conforme a estratégia de alguns 
grupos temerosos de que a preocupa\áo ambiental pudesse frear o ritmo de 
desenvolvimento nacional. 

Portanto, ao que tudo indica o mundo parece de fato caminhar para um 
cenário em que fatores ambientais e ecológicos criaráo obstáculos crescentes a 
a~áo unilateral de países ricos e pobres. Ou seja, a ausencia de controles 
ambientais, antes urna vantagem para países importadores de indústrias polui
doras ou de tecnologia "dura", como o Brasil das últimas décadas, deixou de 
ser urna vantagem relativa, tal como a farta disponibilidade de máo-de-obra 
desqualificada. 

O ouro, as pedras preciosas e a cassiterita minerados pelos garimpeiros 
brasileiros s.áo recursos naturais escassos e valorizados no mercado internacio
nal. A atividade garimpeira no seu todo é um subsetor da explora~áo mineral 
que gera recursos e emprega máo-de-obra em escalas nada desprezíveis, espe
cialmente em áreas de ocupa~áo recente onde a agricultura e a pecuária náo se 
implantaram. Mas a atual valoriza~áo do equilíbrio entre a atividade humana 
e o seu ambiente natural e do respeito a outras culturas, coloca os garimpeiros 
numa posi~áo particularmente difícil. Especialmente os que atuam na Amazó
nia, combinam muitos aspectos objetivos e simbólicos que fazem deles alvos 
ideais para a crítica ambientalista e indigenista. 

Neste contexto, a atividade garimpeira embora coerente como nosso perfil 
e tradi~áo de ocupa~áo de fronteira, bate de frente comas mudan~as ocorridas 
no cenário internacional. Considerada altamente poluidora e danosa para as 
sociedades nativas, embora capaz de absorver um alto contingente de máo-de
obra desqualificada ela aparece hoje, para vários grupos, como, no mínimo, 
obsoleta. 

Entretanto, se pressóes internas e externas conseguirem banir o garimpo 
integralmente da Amazónia, em virtud e do seu alegado caráter de "santuário 
ecológico global" e do perigo que representa para as popula~óes nativas, o 
quadro resultante seria bem complexo. O banimento do garimpo seria extensf
vel a minera~áo empresarial, mecanizada, moderna? Em caso negativo, que 
tipo de controles seriam aplicados a minera~áo empresarial, cujo currículo 
ambiental no Brasil náo é dos mais louváveis? E onde se empregariam os 
garimpeiros destocados e substitufdos por empresas com tecnologia poupadora 
de máo-de-obra? 

Será realista imaginar urna Amazonia sem explora~áo mineral, garimpeira 
ou empresarial? O volume de pesquisas, prospec~óes, investimentos produti
vos e interesses ligados a explora~áo mineral amazónica é f<fmidável, envol
vendo empresas nacionais e .estrangeiras, empresas estatais e os seus 
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empregados, governos e políticos locais, investidores nacionais e estrangeiros, 
consumidores finais, etc. 

Se, por outro lado, for possível urna atividade garimpeira e de minera\áo 
na Amazónia com controles ambientais aceitáveis por todos os interessados -
que náo sáo poucos - precisaríamos de políticas ambientais e indigenista em 
grande escala e eficiencia. Urna política efetiva de demarca~áo e de controle de 
terras indígenas tería que estar plenamente executada. 

Como sabemos, a situa~áo de contato para os grupos indígenas, sobretudo 
para aqueles que se mantém isolados, é em geral extremamente danosa, repre
sentando náo só urna amea\a cultural, mas física. No caso específico do garim
po, o seu padráo de dispersáo territorial, de surtos, de migra\óes imprevisíveis, 
dificilmente se sujeitando aos limites das reservas garimpeiras, torna-o particu
larmente amea~ador. 

· Em suma, qualquer que seja o desfecho para a atividade garimpeira e 
mineradora na Amazónia, o Brasil precisaría de legisla~áo e política ambiental 
e indigenista eficazes, coisas que ele náo tem, coisas que ele se deve há pelo 
menos duas décadas. 

Náoexiste um compló internacional que possamos responsabilizarporessa 
situa~áo deficitária. Essa dívida é soberanamente nossa, brasileira. Ela se deve 
a complexos fatores culturais, entre os quais cabe citar aqui a cren~a predomi
nante na validade de um crescimento económico 11 a qualquer custo". Nossos 
"modelos de crescimento" económico tem sido extremamente perdulários em 
termos sociais e ambientais, descarregando contra-produtividades, externali
dades e prejuízos no conjunto da sociedade, -nas popula~óes nativas e no 
conjunto de recursos do ambiente natural. O crescimento "a qualquer custo" 
tem, na verdade, todos os custos possíveis e alguns sequer imaginados. 

No nosso modo de compreender a questáo, náo existem problemas ambien
tais sem dimensóes sociais. Os partidários desse estilo de desenvolvimento 
económico costumam argumentar com cifras de empregos, salários e investi
mentos para justificar um tratamento sumário ou a exclusáo liminar dos limites 
e controles ambientais e do respeito a formas culturais nativas. Mesmo se a 
aplica~áo des te princípio de 11 crescer a qualquer custo", ao longo de nossa 
história e em todos os pontos do tecido social, tivesse produzido urna sociedade 
justa, sem <lívidas sociais - o que obviamente náo é o caso - permanecería a 
dívida ambiental. Esta se expressa, entre outras coisas, nas muitas regióes 
brasileiras com recursos natura is empobrecidos ou exauridos e nas popula<;óes 
carentes e sem perspectivas que as habitam. 

Uvia Barbosa 
Ana Lucia Lobato 

José Au~sto Drumond 

-· • 
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Os impactos da minera<;áo 
sobre as áreas úmidas da 

Amazónia e suas popula<;óes 
liumanas 

Antonio Carlos Diegues* 

lntrodu<iáo 

Devido aos grandes processos de desmatamento, a floresta de terra firme 
tem recebido a maior parte das aten\óes dos que se preocupam coma conser
vac;áo da Amazonia e do bem-estar de suas populac;óes. Pouco se fala ou se 
escreve sobre os importantes ecossistemas de áreas úmidas da regiáo que 
englobam náo somente as várzeas dos rios, mas também igarapés, igapós, 
florestas inundadas e grandes represas. Por outro lado, as populac;óes ribeiri
nhas marginalizadas também tem recebido pouca aten\áo, seja dos pesquisa
dores, seja dos órgáos do governo, principais responsáveis pelo seu bem-estar. 
Comos trac;ados das grandes .estradas correndo muitas vezes perpendiculares 
aos canais tradicionais de comunicac;áo, os rios, essas populac;óes foram deixa
das ao lado das irifra-estruturas sociais que passaram a beneficiar as cidades 
criadas ao longo das rodovias. Em condic;óes cada vez mais precárias de 
sobrevivencia, essas populac;óes ribeirinhas acabam migrando para as novas 
cidades ou unindo-se a esse formidável exército de mais de 500.000 pessoas que 
perambulam pela Amazónia: os garimpeiros e mineradores. 

Dentre as atividades recentes que mais atingem essas áreas úmidas estáo 
as mineradoras. A explorac;áo da bauxita, da cassiterita e sobretudo o garimpo 
do ouro aluvional se faz, na maioria das vez.es ao longo dos rios e igarapés da 
regiáo. Em muitos casos, a explorac;áo desses minérios é antecedida por exten
sos desmatamentos as margens dos rios, implicando na destrUÍ\áO de fruios de 
que se alimenta a maioria dos peixes amazónicos, na erosáo do solo, no aumento 
da turbidez da água e, principalmente, na poluic;áo perigosa pelo mercúrio. A 
inserc;áo do mercúrio na cadeia trófica da regiáo é, sem dúvida, urna das maiores 

• Professor do Departamento de Economía Rural. ESALQ/ USP 
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amea~as por que passa a Amazonia, talvez táo importante quanto o desmata
mento. Esse tipo de contaminac;áo progressiva que passa pelo pescado, a 
principal fon te de proteína local, ameac;a a própria sobrevivencia da popula~áo 
ribeirinha. 

A importancia do sistema hídrico 

Para se entender os efeitos da minerac;áo sobre as áreas úmidas é funda
mental se compreender a complexidade do seu sistema hídr~co.que transforma 
a Amazonia na maior área inundável do planeta. · 

A água é um fator preponderante na paisagem amazónica. Isso pode ser 
dito tanto dos grandes rios da regiáo quanto dos inúmeros pequenos ·rios e 
igara pés que conttibuem para a formac;áo dos gigantes C\.lrsOS d' água. Os corpos 
d' água, no en tanto náo sáo uniformes. Os lagos que existem ao lado dos grandes 
rios, e que sáo típicos de áreas alagáveis (várzeas e igapós), inexistem nas áreas 
náo inundáveis (terra firme) onde igarapés e pequenos rios sáo corpos d'água 
mais característicos. · 

O rio Amazonas e seus afluentes representam a maior bacía hidrográfica do 
mundo, cobrindo cerca de 6 milhóes de km2

• Cerca de 1/6 de toda a água do 
mundo transportada por rios para o oceano passa pelo río Amawnas. Altas 
taxas pluviométricas de 2000 a 3000 mm por ano dáo origem a urna intrincada 
rede de grandes e pequenos rios. 

O clima da Amazonia é quente e úmido em permanencia com urna tempe
ratura média de 27.9°C na estac;áo seca, e de 25.8°C na estac;áo chuvosa. Muito 
embora a hacia seja alimentada quase que totalmente pelas chuvas, seu regime 
hídrico é complexo pelo fato de receber água dodegelo dos Andes e de rios dos 
hemisférios norte e sul. Assim, enquanto os afluentes oriundos ao hemisfério 
norte atingem níveis máximos entre julho e agosto, os originários do sul tem 
seu pico entre fevereiro e abril. Esta estac;áo alternada da hacia amazónica causa 
inundac;óes nos afluentes de ambas as margens em distintos períodos do ano. 

Tais características tem urna grande influencia sobre as formas de vida das 
populac;óes humanas que vivem, em sua grande maioria, a beira dos rios e 
igarapés da Amazonia. . 

Junk (1983) determina tres tipos de rios na tegiáO com características de 
produtividade distintas: 

a. Rios de _água branca - nascem na· regiáo andina e pré-andina, como o 
Amazonas, Pu rus, Madeira e J uruá. Sua colorac;áo branca, ou _barren ta deve-se 
a alta carga de sedimentos transportados, oriundos dos intensos processos 
erosivos ocorrentes nos Andes. A proporc;áo de metais alcalinos encontrados 
nessas águas é relativamente alta, resultando num pH quase neutro, contendo 
também quantidades altas de sais minerais em soluc;áo. Sáo consideradas águas 
de elevada produtividade natural, com fauna e flora importantes. 

b. Rios de águá preta - tem suas nascentes nos escudos arqueados das · 
Guianas ou nos sedimentos terciários da bacía amazónica como o rio Negro, 
cujo relevo é suave .. Aí os processos erosivos sáo pouco intensos~' conseqüen-
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. . 

temente, a carga de sedimentos é baixa. A presen\a de florestas inundáveis e 
imensos areais nas áreas de capta<;áo desses rios, contribuem para a produ\áO 
de substancias húmicas que, aliadas a falta de cálcio e magnésio, dáo um caráter 
ácido as águas, causando um pH baixo. Sáo consideradas águas biologicamente 
pobres. 

c. Rios de água clara - sáo cursos transparentes e de cor esverdeada, 
transportando poucos materiais em suspensáo. A concentra<;áo de cálcio, mag
nésio e outros sais minerais varia em fun\áo da localiza<;áo de seus mananciais. 
Sáo também rios de produtividade natural variável. 

As planícies inundáveis da Amazonia e sua vegetac;áo 

As planícies ocupam 5% a 10% da área da Amazonia. As margens do 
Amazonas sáo planas e o rio corre quase sempre dentro de urna planície aluvial 
(várzea), cuja largura varia de 20 a 100 km2

• Essa área inundável é quase 
inteiramente alagável em todos os anos na época das cheias. As águas que 
transbordam, inundam as matas ciliares e sáo freadas até a estagna<;áo. Material 
em suspensáo é entáo depositado nas várzeas, adicionando a cada ano urna 
nova camada de solo fresco. 

Os trechos mais rebaixados da várzea sáo ocupados por lagos rasos - os 
lagos de várzea - verdadeiras lagunas marginais que podem atingir vários 
quilómetros de extensáo esáo·fundamentais para a reprodu\áO de peixes (Sioli, 
1985). 

Essa várzea representa um sistema complexo de inúmeras ilhas, diques 
marginais, lagos, furos e paranás que variam de tamanho e forma segundo o 
nível da água. 

Certos autores, como Sioli (1985) distinguem a "várzea" -áreas inundáveis 
1 

por rios de água branca - e os "igapós" - áreas inundáveis po~ rios de água 
negra. 

Prance (1980) distingue vários tipos de florestas amazónicas sujeitas a 
inunda<;áo: 

Florestas periodicamente inundadas. 
lnunda\óes anuais regulares dos rios: 

Várzea estacional (com florestas inundadas por águas brancas); 
Igapó estacional (com florestas inundadas por águas pretas e claras). 

lnunda<;áo por movimento de marés: 
Manguezal-inundável pela água salgada; 
Várzea de marés - água doce represada por mares. 

Inunda<;áo por chuva irregular (inunda<;áo rápida): 
Floresta de planícies inundáveis. 

Florestas permanentemente inundadas: 
Aorestas de pantanos (inundadas permanentemente por águas brancas); 

· Igapós permanentes (inundadas permanentemente por águas pret~s ou 
claras}. . · 

Sáo descritas a seguir algumas categorías de florestas inundáveis. 
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Matas de várzea 
Floresta inundável anualmente pela elevac;áo do nível dos ríos de água 

branca. É a mais comum de todos os tipos de mata inundável da Amazónia, 
acompanhando muitas vezes por vários quilómetros as margens dos principais 
rios de água branca. 

As áreas mais altas da várzea sáo cobertas por árvores capazes de suportar 
inundac;óes durante alguns meses sem morrer. Elas comec;am a brotar quando 
a água está baixando, florescem e dáo frutos quando a água está subindo. No 
pico das enchentes essas árvores comec;am a brotar novamente na próxima 
baixa das águas. A árvore mais impressionante da várzea é a sumaúma (Ceiba 
pentandra) que cresce até 50 m de altura, com diametro de tronco superior de 
2 m. Há também um grande número de macrófitas aquáticas que cobrem 
grandes superfícies. O ciclo de subida e descida das águas determina também 
o ciclo de reproduc;áo da vegetac;áo. O pré-requisito para a alta produc;áo de 
biomassa é a grande quantidade de nutrientes que estáo a disposic;áo das 
plantas, dissolvidos na água ou na. forma de sedimentos. Por isso, a várzea é 
comparável a um grande transformador biológico Gunk, 1983): recebe nutrien-
tes do Amazonas, transformando-os através de plantas com energía solar em 
matéria organica e os devolve, parte em forma de plantas aquáticas, troncos de 
árvores, folhas etc no rio Amazonas. 

A quantidade total de carbono transportado pelo Amazonas anualmente 
ao Oceano Atlantico é estimada em 100 milhóes de toneladas. Calcula-se que 
grande parte desse material seja produzido na várzea Gunk, 1983). 

As várzeas, além de urna rica flora, albergam fauna variada, influenciada 
pelo ritmo das inundac;óes. Muitas espécies de peixes e tartarugas se retiram do 
leito do rio com a baixa das águas; com a subida, voltam as várzeas, onde 
encontram protec;áo e alimento. No entanto, a mortandade de peixes é elevada 
quando náo saem a tempo da várzea. A cac;a indiscriminada nos anos recentes 
provocou urna reduc;áo drástica em inúmeras espécies de animais, alguns 
ameac;ados de extinc;áo (peixe-boi, jacaré, tartaruga, lontra, ariranha). 

lgapó 

Floresta inundável anualmente pelos rios de água preta ou clara. Possui 
solo arenoso que sustenta urna vegetac;áo muito mais pobre que a mata de 
várzea. Em alguns lugares os igapós quando secos se assemelham a um deserto. 
Há muito menos diversidade de espécies e a vegetac;áo a presenta árvores baixas 

• 

• 

e tortuosas, sendo comum as palmeiras (Leopoldina pulchra e Mauritia aculeata) -, 
(Prance, 1980). Com a falta de nutrientes na água preta, a concentrac;áo de 
animais é baixa e o pescador tem dificuldades em alimentar sua família. Esses 
sáo chamados de "ríos famintos". 

Mata de várzea de marés 

Floresta inundada e drenada d uas vezes por dia pelos movimentos de 
marés. Estas bloqueiam os fluxos dos rios na regiáo estuarina e fazem com que 
eles inundem a floresta. É preciso se dizer que a b~ixa-mar e a preamar fazem-se 
sentir a cerca de 1.000 km da foz, na regiáo de Óbidos. 
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A mata dessa várzea é de alta biomassa, pois os ríos e igarapés da regiáo 
estuarina sáo predominantemente de água branca. 

As áreas dominadas por palmeiras e as florestas mistas ocorrem com 
freqüencia nas áreas influenciadas pelas marés. Entre as palmeiras mais comuns 
estáo: Mauritia flexuosa e Raphia taedigera. Quanto as árvores, a espécie mais 
característica é Machaerium lanatum. 

Manguezals 

Ocorrem erri. grande abundancia nos estuários da Amazónia e sofrem a 
influencia cotidiana das marés. Encontram-se aí o mangue vermelho - Rhizo
phora mangle, - siriúba - Avicennia nítida - e mangue branco - Laguncularia 
racemosa. 

Florestas de planície lnundável 

sao matas momentaneamente inundadas pelas chuvas irregulares. Existem 
principalmente nas partes mais altas e ao lado dos igarapés, onde ocorrem 
inundac;óes rápidas. Assemelham-se a várzea estacional e apresentam em 
comum muitas das espécies citadas anteriormente. 

Floresta permanentemente Inundada 

Floresta de pantano permanente, sobre solos encharcados, sendo mais rara 
na Amazonia. Freqüentemente é formada por águas represadas, ocorrendo 
atrás das margens dos rios em áreas em que há depressáo. Existem poucos 

' pantanos permanentes na regiáo e apresentam poucas espécies, mas as árvores 

• 

sáo mu itas vezes de grande porte. Schubart (1983) menciona a inda as forma~óes 
vegetais abertas inundadas que ocorrem a leste da ilha de Marajó, em suas 
planícies costeiras e no baixo rio Amazonas, nas várzeas entre Parintins e a foz 
do rio Xingu. Sao caracterizadas por diversas espécies de gramíneas, com 
poucos arbustos ou árvores. 

J unk (1983) menciona também os lagos de Roraima, em área de savana onde 
predomina a palmeira buriti. Durante a época chuvosa estáo cheios d' água, mas 
muitos chegam a secar completamente. A água desses lagos é transparente e 
muito pobre em sais minerais. A falta de nutrientes se reflete na quase escassez 
de macrófitas aquáticas e no baixo número de animais aquáticos. 

A ictiofauna das regióes úmidas da Amazonia 

A hacia amazónica é extremamente rica em espécies de peixes. Calcula-se 
que o número total de peixes do planeta esteja acima de 25 mil e com 1.400 
espécies já catalogadas, a ictiofauna da regiáo é a mais diversificada da biosfera. 
No entanto a quantidade de espécies ainda desconhecidas na hacia amazónica 
só é comparável a que existe no fundo dos oceanos Gunk, 1983). 

Cerca de 44% das espécies descritas pertencem aos siturídeos, 42% aos 
caracoídeos, 6% cichlídeos e o restante aos outros grupos. Muitas famílias da 
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ictiofauna da América do Sul Tropical sáo endemicas (peixes voadores de água 
doce, poraques, candirus etc). 

Do ponto de vista ecológico, um grande número de espécies significa urna 
utilizac;áo intensiva dos diferentes habitats e, portanto, maior competic;áo entre 
si. Conseqüentemente, necessitam ocupar nichos ecológicos diferenciados para 
evitar tal competic;áo e a eliminac;áo por espécies mais hábeis. Assim, muitas 
espécies adaptara m seu corpo e seu comportamento as condic;óes de seus nichos 
ecológicos (por exemplo, as espécies com atividades diurnas e as com ativida-
des noturnas ). Além disso, os grandes rios da regiáo sáo invadidos por peixes :;t 

marinhos como os tubaróes. Estes sobem o rio até !quitos, no peru Gunk, 1983). 
A oferta de alimentos é decisiva para a ictiofauna e varia muito durante o 

ano, principalmente nas áreas inundáveis. Na cheia, os peixes como o tambaqui 
tem alimentac;áo farta nas florestas inundadas, e muitos se alimentam de frutos 
e sementes que caem n' água. Algumas espécies se alimentam de vegetac;áo 
aquática. Quando as águas baixam, as várzeas e igapós comec;am a secar e os 
peixes voltam aos rios e lagos rasos que continuam existindo. Nesse caso, com 
a diminuic;áo da oferta de alimentos, algumas espécies utilizam as reservas 
energéticas acumuladas na cheia. 

Há ainda que ressaltar as grandes migrac;óes na época de reproduc;áo, 
conhecidas como piracema que reúnem um grande número de espécies. Essas 
migrac;óes para desova estáo também associadas comas inundac;óes. Durante 
a subida das águas, muitas espécies migram dos lagos para os rios para a 
desova. Os ovos flutuam rio abaixo, para as áreas recentemente inundadas, 
onde a água é oxigenada, com alta concentrac;áo de nutrientes. fsse movimento 
é contrabalanc;ado com as migrac;óes de peixes para a alimentac;áo (Goulding, 
1979). 

Quanto ao potencial pesqueiro, levando-se em conta os dados existentes, 
chega-se a 300.000 toneladas para a Amazonia brasileira. Este potencial varia 
dos rios de água branca e dos de água preta e clara. O rio Negro, por exemplo, 
participa com somente 5% do pescado desembarcado em Manaus, enquanto 
que o Purus, de água branca, participa com 30% do desembarque, ainda que 
seja um rio menor e mais distante da capital Gunk, 1983). 

Nos últimos anos, no en tanto, a sobrepesca prejudicou muito os cardumes, 
especialmente os de tambaqui (Colossoma macropomum) e pirarucu (Arapaima 
giga). 

Povoamento e atividades económicas ao longo 
dos rios e várzeas 

Ocupa9áo humana 

Antes mesmo da colonizac;áo pelos portugueses, a Amazonia foi povoada 
por inúmeras tribos indígenas, que procuraram os rios e igarapés como fonte 
de águas e recursos de alimenta~áo (Meggers, 1987). 
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A alta fertilidade dos solos aluvionais e a grande quantidade de peixes e 
outros animais aquªticos na várzea atraíram os primeiros povoadores há pelo 
menos 2.000 anos. · 

Durante o período colonial, a ocupa~áo da Amazónia se deu através dos 
rios, onde se ºfixaram os primeiros colonizadores~ As pequenas vilas e povoados 

!:. serviram também de entrepostos para a exporta\áo de produtos vegetais 
nativos, peixes e animais coletados na regiáo. As várzeas sáo tradicionalmente 
habitadas por caboclos que vivem isolados nas margens dos ri~s, igarapés e 
igapós. Esse isolamento está relacionado com urna das atividades mais impor- · 
tantes dos ribeirinhos: a extra~o da borracha. .. · 

Em pequenas ~s os cabocl~s plantam milho, arroz, feijáo, banana. Além 
disso complementam as atividades agrícolas com a ca~a, a pesca e a cria~áo· de 
animais. 

Os produtos de extra\áO sáo representados pela borracha, castanha do Pará, 
e outros prod u tos da floresta, como o a~aí. Eles estáo ligados ao mercado a través 
do sistema de "aviamento" pelo qual o caboclo recebe querosene, roupas, 
muni~áo, remédios, sal etc. do comerciante. Esse crédito o caboclo deve pagar 
coma produ\áo (borracha, castanha, peixes etc) razáo pela qua], freqüentemen
te, está enqividado (Wagley, 1985). 

· A várzea foi, desde os primórdios da coloniza~áe> européia e durante muito 
tempo, o lugar privilegiado para o povoamento. Ali os povoadores desenvol
veram basicamente duas produ~óes: a lavóura e a pecuária. 

No fim da década de 30, a coloniza~áo japonesa se instalou junto ao rio 
Parintins, no Amazonas (limite como Pará ), in trod uzindo o cultivo de ju ta junto 

.: aos rios de águas claras. · 
A coloniza~áo recente da Amazónia, especialmente depois da abertura das 

grandes estradas paralelas aos rios, v.eio mudar o padráo de ocupa~áo da regiáo 
(Wesche, 1985). No fim da década de 60 e no decorrer dos anos 70, aumentou a 
devasta~áo florestal, desta vez náo só ao longo düS rios e várzeas, mas também 
em terra firme, ao longo das estradas récem abertas. A velocidade com a qual 
se expande a indústria madeireira, faz com que as fontes de abastecimento se 
afastem dos rios, provocando o surgimento de alguns núcleos populacionais 
em terra firme (Schmink, 1985; Miller, 1985). Como início da agricultura através 
do assentamento de popula~óes do sul e nordeste do país em estados como 
Rondónia e Acre, foi-se _afirmando a coloniza\áO de terra firme (Hebette, 1988). 

I 

. . 

O garimpo e seus impactos sobre as áreas úmidas 

Hoje sáo várias as atividades de·minera\áo de grande impacto sobre as áreas 
úmidas, principalmente as existentes no perímetro do Grande Carajás -ferro, 
cassiterita, bauxita e ouro. . 

A área do Grande Carajás é de 895.000 km2, maior do que 10% do território 
nacional. Além da explora\áo do ferro e outros minérios, esse empreendimento 
construiu urna estrada de ferro de 900 km ligando a área ao porto de Sáo Luís. 
A barragem de Tucuruí também integra esse grande complexo minerador. Além 
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dos impactos que essas atividades exercem sobre os rios, lagos e igarapés da 
regiáo, deve-se assinalar a aptova~áo de 15 guserias para a produ~áo de ferro 
gusa, algumas das quais já em funcionamento. Sua atividade implica no des
matamento de 90.000 a 200.000 ha de florestas por ano para provimento de 
carváo. Náo há dúvida de que haverá problemas de assoreamento dos rios, 
aumento de turbidez das águas dos igarapés, prejudicando a pesca etc. (Fearn
side, 1987) 

A explora\áO da bauxita, em Porto Trombetas para a prod U\áO d~ 6 milhóes 
de toneladas desse minério assoreou gravemente o rio Batata. 

O garimpo da cassiterita traz menos impacto que o do mercúrio, apesar de 
o teste de pureza usar o ácido clorídrico (Petrere, 1991). Por outrolado, depen
dendo do lugar da explora\áo pode ocorrer intenso desmatamento e assorea
mento dos ri-0s de onde as chupadeiras retiram água limpa e devolvem. o 
melechete empregado na extrac;áo e lavagem do minério. 

Em Rondónia há um grande garimpo de 80 km2 de floresta desmatada, com 
crateras de até 15m de profundidade na Serra da Setenta e Cinco que margeia 
o rio Santa Cruz, afluente do Candeias. Esses rios e suas várzeas foram trans
formados em lama~al, com a depreda~áo dos estoques pesqueiros. 

A minera~áo de ouro aluvional constituí, no entanto, a atividade de mine
ra~áo de maior impacto sobre o meio ambiente de áreas úmidas e as popula~óes 
humanas. Intensificádo em fins dos anos 70, o garimpo utiliza cerca de 600.000 
pessoas (Pfeiffer et al., 1990), principalmente nos estados de · Rondónia (rio 
Madeira), norte do Mato Grosso (pequenos afluentes do al~o rio Teles Pires e 
alto Juruena), Pará (principalmente ao longo dos rios Tapajós, Tocantins e 
Araguaia) (Petrere, 1991). . 

Talatividadetemesvaziadoinúmerospovoadoseprojetosdeassentamento 
de pequenos agricultores, falidos em vários estados da Amazonia, principal~ 
!l'ente Rondónia (Millikan, 1988). . 

O tratamento do mercúrio "envolve a mistura de mercúrio metálico com 
sedimento fluvial, retirado através de chupadeiras ou dragas, principalmenté 
no veráo quando a água está babea e o trabalho é facilitado. O pré-sedimento é 
entáo concentrado gravimetricamente e há a separa~áo da amálgama por 
queima e volatiza\áo do mercúrio a céu aberto. No processo, para cada quilo 
de ouro produzido, cerca de 1,4 kg de mercúrio sáo perdidos para o meio 
ambiente. Como resultado, em nosso país, anualmente cerca de 50 a 70t de 
mercúrio sáo lan~adas no ambiente por essa atividade (Pfeiffer e Lacerda, 1988), 
contribuindo para a estimativa mundial de entrada antropogenica do mercúrio, 
situada entre 630 a 2.000 t/ ano (Pfeiffer et al., 1990). 

O mercúrio liberado pelo garimpo entra diretamente na atmosfera (55%) 
soba forma de vapor e nos rios (45%) soba forma metálica. Após sofrer a 
oxida~áo em rea~óes com vapor d' água e ozónio, é lixiviado da atmósfera pelas 
chuvas sob a forma iónica. Nos lagos de várzea, igarapés de florestas e áreas 
alagadas, o mercúrio é rapidamente metilado pela intensa a.tividade microbiana 
dessas águas, de acidez variável e ricas em matéria organica. O etil e metil 
mercúrio, seu composto mais tóxico, náo sáo degradados por processos bioló
gicos. O metil mercúrio apresenta solubilidade em lipídios cerca de 100 vezes 
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maior que o mercúrio metálico. &sa. alta solubilidade do metil mercúrio em 
lipídios facilita sobremaneira sua absor~áo pelos seres vivos (Eysinket al.., 1988). 
É rapidamente incorporado na cadeia alimentar pelo plAncton, ácumulado em 
níveis tróficos mais ·elevados e, em seguida, nas popula~óes humanas (Neeson 
& McDermont, 1975; Pfeiffer el al.., 1990). Quanto mais ácida e rica em matéria 
organica for a água e mais ~levada sua temperatura (o que é o caso da Amazónia 
especialmente nos rios e lagos de água preta com pHmuito baixo) mais eficiente 
será o ciclo de incorp<?ra~áo do mercúrio (Petrere, 1991). A principal via de 

. entrada náo ocupacional do mercúrio nos seres humanos é a través do consumo 
ll . do pescado. Pfeiffer et al., (1990) demonstraram que o surubim capturado num 

igarapé afluente do rio Jamari, e o dourado desembarcado ern Porto Velho 
apresentaram concentra~áo de 2.70 ppm e 1.43 ppm de mercúrio, is toé 5,4 e 2,9 
respectivamente a concentra~áo máxima permitida pela legisla~áo brasileira 
(Petrere, 1991). . 

"Pfeiffer et al., (1990) determinaram a concentra~áo de Qlercúrio em ca bel o 
humano, em algumas regióes brasileiras. Para o rio Madeira, em áreas de 
garimpo detectaram urna concentra~o entre 1.0 ·e 26.7 ppm para os 
garimpeiros que consomem peixe regularmente e entre 10.0 e 29.0 ppm 
para os índios munducurus trabalhandé> em minera~áo de ouro no rio 
Tapajós. O nível agudo de intoxica~áo por mercúrio refletido no cabelo 
humano estabelecido pela OMS é de 50 ppm, embora haja controvérsias 
na defini\áo do aceitável. .. Fo.-am encontrados teores entre 51 e 200 ppm 
de mercúrio no cabelo de indivíduüs que morreram por intoxica~o no 
acidente de Minamata no Japáo. (Pfeiffer et al.., 1990; Petrere, 1991) 

É conhecido, por outro lado, que a concentra~áo de metil e etil mercúrio, 
mesmo em pequenas doses, pode ter conseqüencias graves sobre a saúde 
humana, pois ele vai se acumulando nos tecidos (biomagnifica\áo ). Os primei
ros sin tomas de envenenamento crónico sáo:. fraqueza~ fadiga, inflama~áo da 
boca, perda de dentes, tremores e instabilidade emocional. Na intoxica~áo 
aguda pode levar a morte, como ocorreu com 800 pessoas em Minimata. 

Se a contamina~áo vai comprometer a saúde das gera~óes futuras ou atingir 
níveis epidemicos, principalmente nas áreas críticas, irá depEnder da velocida
de de metila~áo, que é maior em áreas onde há transbordame11.to de águas pretas 
na época de cheia. 

A .situa~áo já é grave em alguns locais, como a-firma Pf:trere (1991). O rio 
Fresco, na reserva dos índios Kayapó em Gorotire (Pará) vem sendo poluído 
como conseqüertcia das atividades do garimpo de Maria Bonita (em 1983 havia 
2.000 garimpeiros) e do garimpo de Cumaru, operando no rio Ponte ( com 14.000 
garimpeiros~ em 1983). Ainda segundo Petrere: 

"A água aí tem cor amarelada e fica ainda mais escura e barrenta,na época · 
da cheia, qua:ndo há mais .água para: lavar a terra re.tirada do barranco 
através das chupadeiras. As missionárias protestantes que viyiam na 
aldeia em ~963 111e jnformaram que com o início d: s atividades do 
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garimpo houve aumento intenso da mortalidade infantil, até que foi 
instalado um sistema de captai;áo de água, proveniente de um igarapé 
da Serrados Gradaús, nas proximidades da aldeia. Devido a cor da água, 
os índios náo enxergam.mais os peixes e daí náo usam mais o arco e flecha 
para pescar no rio abaixo ... Devido a abundancia de arraias, os índios 
também evitam pescar rio abaixo porque a natural dificuldade em detec
tá-las é agravada pela água barren ta. Os Kayapós também tem dificulda
de em perceber as pedras maiores no Jeito do rio, sendo comum a 
ocorrencia de acidentes quando vem da roi;a comas canoas carregadas 
de colheita ... Além disso, deve terocorrido queda acentuada dos estoques 
pesqueiros rio abaixo" (Petrere, 1991). 

Conclusáo 

Apesar da escassez de informai;óes, pode-se afirmar que o garimpo, tal 
como vem sendo realizado na Amazónia, por garimpeiros individuais ou por, 
empresas constitui urna grande ameac;a para" os ecossistemas de áreas úmidas 
e para a populai;áo local e mesmo fora dela. Dado o processo de biomagnifica~áo 
é de se esperar que as conseqüencias sejam ainda mais graves no futuro. Por 
outro lado, os garimpeiros sáo, ao ~mesmo tempo, causadores e vítimas do 
processo de degrada~áo ambiental. E urgente que a sociedade brasileira como 
um todo e o governo encontrem, a curto prazo, formas de controlar essa 
atividade, bem como os efeitos negativos já extensivamente comprovados. 
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GARIMP.O E MEIO AMBIENTE 

Amazónia e a saga aurífera 
do século XX -
Antonio da Justa Feijao* 

José Armindo Pinto** 

Sumário 

A história do ouro no Brasil, e em especial na floresta amazónica, é marcada 
por dois grandes ciclos: o primeiro ocorreu no século XVIII e caracterizou-se 
pelas Grandes Mon<;óes para o interior do país, desbravando terras selvagens, 
chegando em 1817 ao ouro de Cuiabá, entáo o grande achado mineral na 
Amazonia. O ouro produzido nesse século totalizou 848 t, elevando o Brasil a 
categoría de maior produtor mundial; ouro este que financiou a Revolu~áo 
Industrial na Inglaterra. Após o abandono do extrativismo intensivo da borra- ¡,. 

cha usada na Segunda Guerra Mundial e com o fim das grandes obras de 
infra-estrutura implantadas na floresta amazónica (rodovias, hidrelétricas, pro-
jetos de coloniza<;áo e minera<;áo ), prepara-se o segundo ciclo do o uro, cu jo 
ba tismo acorre coma descoberta do Garimpo de Serra Pelada (1980), que sofreu 
interven~áo do Governo Federal. Inicia-se entáo a maior e mais desordenada 
ocupa~áo da floresta amazónica, marcada principalmente pelo trabalho desar
mónico entre a máquina, o homem, e a natureza. 

A garimpagem de ouro na Amazonia legal brasileira (59% da área total do 
Brasil) e que se expande as wnas limítrofes com os países panamazónicos 
(Bolívia, Peru, Colómbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guia na Francesa), tem 
urna numerologia especial que caracteriza esta forte atividade económica, 
responsável pela produ~áo de 500 t de ouro só nos últimos 5 anos pelos mais 
de 1.000.000 de garimpeiros que trabalham em cerca de 2.000 garimpos. Ligados 
ou dependentes desta legiáo de homens, vivem mais de 4.500.000 de pessoas. 
O garimpo de ouro ocupa e alimenta metade de todos os habitantes do interior 
da floresta amazónica, número que sobe a cada ano devido a implosáo dos 
modelos económicos brasileiros. Mais de 25.000 equipamentos de produ~áo, 20 
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helicópteros, 750 avióes, 10.000 pequenos barcos e canoas motorizadas e 1.100 
pistas de pouso completam a infra-estrutura desta espetacular for~a de ocupa
c;áo e de trabalho. O que a agricultura e a pecuária juntas levam 50 anos para 
desenvolver, o garimpo realiza em seis meses, numa verdadeira operac;áo de 
guerra. 

Os garimpos existentes na floresta amazónica, podem ser agrupados em 
seis tipos, em func;áo de suas características técnico-geológicas e sócio-econó
micas: 

Garimpo manual - o mais antigo modelo de garimpagem, é feito com o 
emprego de instrumentos rudimentares, com dois homens trabalhando em 
regime de associac;áo; 

Garimpo de draga - caracteriza-se por grandes balsas flutuantes com 
bombas de cascalho de 10" operadas por comandos hidráulicos. Sáo mais 
comuns no río Madeira, na fronteira com a Bolívia; 

Garimpo de balsa - trabalha também com urna bomba de cascalho monta
da num flutuante, onde um homem mergulha coma mangueira até o fundo do 
río, onde permanece por vá rias horas nesse trabalho; 

Garimpo de bico-jato (tipo Tapajós) - utiliza um sistema de desmonte 
hidráulico, com dois conjuntos de bombas: um de alta pressáo que desmonta 
pela forc;a da água o material aluvionar e um segundo composto por urna 
bomba de cascalho (maraca) normalmente montada sobre pequenos tubos ou 
tambores e que bombeia material aluvionar (polpa) para as caixas concentra
doras (cobra fumando); 

Garimpo de moinho - caracteriza-se pelo uso de moinhos e britadores, 
trabalhando normalmente minério primário e elúvio-coluvionar; 

Garimpo de Serra Pelada - o mais famoso de todos os modelos de garim
pagem, singulariza-se pela extrac;áo manual do minério a céu aberto, utilizando 
os mais variados processos de concentrac;áo. 

Em todos, os garimpeiros usam mercúrio para recuperar o ouro fino do 
material pré-concentrado. Urna silenciosa catástrofe está em andamento. 

O ouro que mitiga a fome do migrante fugitivo da miséria dos grandes 
centros urbanos e do nordeste brasileiro e que acalenta o sonho de fortuna 
rápida é o mesmo que sacrifica milhares de vidas humanas anónimas, polui os 
recursos hídricos e que mata, de forma silenciosa, o maior patrimonio biológico 
que a Terra já abrigou nos últimos milenios: a floresta tropical amazónica, sob 
o olhar perplexo do poder público, que se sente impotente para solucionar este 
grave problema, que de forma indireta atingirá toda a humanidade. A Amazo
nia é um ser gigantesco e praticamente desconhecido e, como tal, precisa ser 
estudado de forma científica e responsável. 

A saga de garimpagem de ouro na Amazonia 

O ouro tem pelo menos seis mil anos de história. O homem primitivo, ao 
encontrar as primeiras pepitas, deve ter sido atraído por seu brilho e beleza. 
Nessa trajetória serviu primeiramente como elemento de ornamentac;áo, depois 
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como símbolo de poder e riqueza. A partir de 500 A.C. foi utilizado pelo Rei 
Creso como moeda, mas só no século XIV a moeda se popularizou. 

Ao raiar do século XVI, a Amazonia é revelada a história pelo esEanhol 
Pinzon, praticamente ao mesmo tempo que Cabral descobria o Brasil. E atrás 
do Eldorado e dos tesouros incas que Orellana, em 1542, vindo do Equador, 
atravessou o grande rio que chamou de Amazonas. 

A descoberta da prata de Potosi (Bolívia), em 1545, incentiva esta corrida e 
aumenta a destrui\áO de civiliza<;óes nativas milenares, fato que se repcte 
continuamente nesses quase cinco séculos de história, sendo hoje mais visível 
na Amazonia sul americana, especialmente no Brasil. 

A primeira notícia de ouro da Amazonia data de 1602, vindo dorio Maracá, 
no estado do Amapá, possivelmente extraído pelos holandeses. Em 1613, os 
franceses revelamos indícios auríferos da regiáo do Gurupi e, em 1640, nova
men te os franceses ocu pam o Ama pá em busca de novas minas de ouro naquela 
regiáo. 

O final do século XVII registra descobertas de ouro nas Minas Gerais, 
preparando o século XVIII para o primeiro Ciclo do ouro Brasil. Em 1716, é 
descoberto ouro no río Coxipó Mirim (em Cuiabá - Mato Grosso) dando início 
a ocupa<;áo da floresta amazónica pelo interior. Nesse século, o Brasil torna-se 
o maior produtor mundial, com um total de 948 t, nao obstante o intenso 
contrabando. Foi este ouro que sustentou o fal:!sto da coroa portuguesa e 
alicer\OU o desenvolvimento industrial ingles. E neste cenário que surge a 
figura do Garimpeiro - "mineradores furtivos que andavam pelas 'grimpas' 
(riachos) das serras". · 

Em 1834, há a primeira ten ta ti va de explora<;áo organizada de ouro na 
Amazonia, com participa\áo oficial, no Gurupi (Maranháo). A Lei Áurea (1988), 
que encerra a obrigatoriedade da máo-de-obra escrava e a primeira Constitui
c;áo republicana (1891), que transfere da Nac;áo ao propietário do solo o direito 
das minas, decretam a decadencia da atividade aurífera no Brasil. 

No ano de 1893, um garimpeiro de nome Lourenc;o se instala na regiáo de 
Cal<;oene (Amapá) atraindo cerca de 6.000 garimpeiros, que produzem mais de 
10 t de ouro em apenas cinco anos. 

A atividade de explora<;áo aurífera na floresta amazónica fica interrompida 
por mais de meio século devido a corrida da borracha, que na época oferecia 
melhores pre<;os e condi\óes de prod U\áo. 

A garimpagem continuou a existir em alguns pontos com destaque para o 
Amapá, principalmente no rio Jari e Lourenc;o, no Maranháo, na regiáo do 
Gurupi e Pirocaua, Xingu (Altamira, estado do Pará) e muitas outras áreas. 

Em 1958, na regiáo do médio Tapajós (Itaituba, estado do Pará) sáo desco
bertos os mais expressivos depósitos aluvionares de que já se teve notícia no 
mundo. Neste garimpo utilizou-se pele primeira vez o aviáo metálico na 
logística de apoio, o que mudaría para sempre a história da ocupa~áo da floresta 
tropical úmida amazónica. 

No início da década de 70 o governo federal intervém nos garimpos de 
cassiterita de Rondónia, retirando os 35.000 garimpeiros que produziam, na 
ocasiáo, 7.200 t de estanho (95% da produc;ao), instalando em seu lugar empre-
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sas mineradoras. A produ-;áo cai e o Brasil passa a ser importador de estanho, 
só voltando a esse nível de produ-;áo 10 anos depois. Os garimpeiros expropria
dos de Rondónia, sáo espalhados pela Amazonia pelo próprio Governo, prin
cipalmente para a Província Aurífera do . Tapajós (Pará) e regiáo a oeste de 
Roraima, terra dos índios Yanomami. 

;' No final da década de 70, a garimpagem já existia nos estados do Amazonas, 
Pará, Maranháo, Roraima, Rondónia, Tocantins, Mato Grosso e Amapá - todos 
pertencentes a Amazónia legal brasileira. O número de garimpeiros náo ultra
passava 100.000 em toda a floresta tropical. No início de 1980, surge a descoberta 
do garimpo de Serra Pelada, estabelecendo o início do segundo ciclo do ouro 
amazónico e brasileiro (Figura 1). 

Figura 1 -Áreas com potencial aurífero no Brasil 

19n 1987 

Fonte: CPRM, 1987 

Pela geopolítica tra\adá pelo governo militar, que destina a Amazónia o 
,..->- papel de fornecedor de matérias-primas, para compensar o deficit do balan\o 

de pagamentos gerado pela aquisi\áo de petróleo, a descoberta aurífera tem · 
papel significativo como garantia. de pagamento dos juros da dívida externa do 
Brasil, bem como para lastrear compras a vista do petróleo importado, urna vez 
que as reservas cambiais brasileiras se encontravam praticamente esgotadas. 

Estimulada pelo governo, a acelera\áo da garimpagem, após o fenómeno 
. de Serra Pelada, introduz intensamente a mecaniza\áo nos garimpos. lsto faz o 
garimpeiro, acostumado ao trabalho artesanal, manual, com instrumentos 
rudimentares, do dia para a noite passar ao uso de potentes motores.capazes 
de remover até 1500 metros cúbicos de terra por mes,ou ain~a montarpossantes 
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balsas e dragas para revolver o leito dos rios, colocando em suspensáo milhares 
de toneladas de efluentes sólidos, aumentando a densidade da água e podendo 
provocar, no futuro, assoreamento daqueles rios navegáveis. A par disso, há o 
incremento do uso de mercúrio de modo indiscriminado, elevando-se as taxas 
de polui<;áo dos rios e alarmando a comunidade científica <liante da possibili
dade de urna nova tragédia ecológica, já iminente em virtude da devasta~áo da 
floresta pelas queimadas. Este tipo de garimpagem já ocorre hoje náo só na 
amazónia brasileira, bem como na Colombia, Bolívia, Venezuela, Suriname, 
Guiana e Guiana Francesa. 

Hoje, a garimpagem soma próximo a 1.000.000 de garimpeiros atuando 
diretamente na prod u<;áo, e cerca de 4.500.000 pessoas vi vendo indiretamente 
dessa atividade. Sáo mais de 2.000 pontos de garimpagem espalhados por urna 
área superior a 5.000.000 km2, 1.000 pistas de pouso, mais de 750 avióes, 20 
helicópteros e milhares de máquinas e motores atuando diretamente na lavra e 
apoio. Com esse arsenal a garimpagem prod uziu, nos últimos 10 anos, aproxi
madamente 650 t de ouro, mas esse número tenderá a cair nos próximos anos 
devido as fortes pressóes que a sociedad e vem fazendo face a agressáo ªº meio 
ambiente. 

A Amazonia e as grandes províncias auríferas garimpeiras 

As grandes províncias auríferas garimpeiras representam, geograficamen-
te, aproximadamente 5% da área da Amazonia legal brasileira (5.000.000 km2). $-

0 governo reconhece que esta atividade já ocupa mais de 160.000 km2. 
Estas províncias combase na situa<;áo geográfica, características geológicas 

e condi<;óes de ocupa<;áo e técnicas de extra<;áo, podem ser divididas em 16 _.., 
blocas onde se desenvolvem vários tipos de garimpagem. 

Província garimpeira do Tapajós 

Compreende urna área superior a 100.000 km2,, com 460 pontos de garim
p~gem, 340 pistas de pouso e 140.000 garimpeiros. E a maior província aurífera 
aluvionar do mundo. Os depósitos sao típicamente de ouro aluvionar recente, 
com algumas ocorrencias de ouro em veio de quartzo. O sistema de extra<;áo 
mais utilizado é o desmonte hidráulico (bico-jato), embora localmente sejam 
utilizados moinhos; nos rios Tapajós e Teles Pires podem ser encontradas 
algumas balsas e dragas lavrando ouro. 

Províncla garlmpelra Cumaru-Tucumá 

Nesta regiáo encontram-se os primeiros garimpos administrados por ín
dios, onde milhares de garimpeiros trabalham em sociedade com os mesmos. 
q exemplo mais conhecido é o garimpo de Maria Bonita. Há nesta área mais de 
100 pontos de garimpagem e em torno de 40 pistas de pouso. Os depósitos sáo 
na maioria colúvio-aluvionares, explorados normalmente pelo sistema de des
monte hidráulico. Há ocorrencias de ouro primário onde os garimpeiros em-
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pregam moinhos de martelo e lixivia~áo em pilha na recupera~áo do ouro fino. 
A popula~áo desta regiáo é de aproximadamente 80.000 garimpeiros. 

P~ovíncla garlmpelra de Serra Pelada 
Serra Pelada, depois de Potosi (Bolfvia), é sem dúvida o garimpo mais 

famoso das Américas. A partir de 1980 mais de 80.000 homens, em pouco mais 
de 5 hectares abriram urna cratera de 150 metros de profundidade, extraindo 
no ano de maior produ~áo (1983) cerca de 14 t de ouro. O depósito é do tipo 
ouro primário em metassedimentos (greenstone belts) dobrados. Estima-se urna 
produ~áo total nos últimos dez anos da ordem de 80 t (Gráfico.1). Atualmente 
os garimpeiros vivem de trabalho de "repassagem·" dos rejeitos e ainda somam 
mais de 15.000 homens. Os trabalhos no centro da grande cava estáó inviabili
iaqos deyido a quantidade de água que se acumula durante todo o ano. 

Gráfico 1 -Garimpo de Serra Pelada - Produ~áo de 1980 a 1990 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1900 

Fonte:ONPMIUSAGAL 

Províncla garimpelra de Attamlra-Xlngu 

A garimpagem nesta regiáo come~ou por vol ta da década de 40, embora só 
a partir de 1975, coma alJertura da Transamazónica é que se tenha desenvolvido 
urna garimpagem mecanizada, minerando-se o ouro primário existente nos 
veios de quartzo. Há muitas ocorrencias sendo trabalhadas em ouro aluvionar. 
A regiáo co~ta hoje com apenas 3 pistas de pouso e mais de 15 pontos de 
garimpagem. A popula~áo garimpeira é da ordem de 15.000 pessoas. Há um~ 



24 GARIMPO E MEJO AMBIENTE 

companhia de minerac;áo trabalhando há 6 anos nesta regiáo, com financiamen
to governamental, mas sua produc;áo ainda náo ultrapassa a 20 quilos/mes. 

Província garimpeira do Gurupi 

Situada na fronteira entre o Pará e o Maranháo, a regiáo do Gurupi tem mais 
de tres séculos de garimpagem. Facilmente acessível por estradas de rodagem "if 

a regiáo náo tem pistas de pouso, mas conta com mais de 25 pontos de 
garimpagem. A populac;áo garimpeira é da ordem de 25.000 pessoas e os 
depósitos em sua maior parte sao tipicamente de veios de quartzo, sendo 
utilizados moinhos para recuperac;áo do ouro. Atualmente, tres companhias de 
minerac;áo desenvolvem pesquisas na área, e urna delas, a Minerac;áo Xopotó 
Ltda., deverá entrar em prod uc;áo no próximo ano, no local ocupado por antigos 
e tradicionais garimpos adquiridos pelas companhias. O uso de mercúrio nesses 
garimpos é secular, e há riscos de contaminac;áo, pois além dos garimpos 
localizados próximos a faixa litoranea, os rios Piriá e Gurupi desaguam. direta-
mente no Oceano Atlantico, numa regiáo dominada por mangues, habitat 
natural e de reproduc;ao da fauna marinha da regiáo. 

Província garimpelra Paru-Jari-Tumucumaque 

Situa-se na divisa do Pará como Amapá, bem como ao longo das fronteiras 
des tes estados coma Guia na Francesa e o Suriname. Tem hoje 8 pistas de pouso, 
15 pontos de garimpagem e urna populac;áo de 10.000 garimpeiros. 

Os depósitos sáo aluvióes recentes, utilizando-se desmonte hidráulico para 
lavrá-los. Coma saída de muitos garimpeiros da área dos índios Yanomami, em 
Roraima, há urna forte migrac;ao para esse garimpo. Atualmente, apenas urna ;s. 

empresa de minerac;áo atua nessa área, mas tem tido problemas técnicos coma 
extrac;áo do ouro aluvionar. 

Província garimpeira do Amapá 

Esta província subdivide-se em outras seis áreas; é constituída de 15 pistas 
de pouso e mais de 50 pontos e conta com urna populac;áo garimpeira de 30.000 
pessoas. Este número diminui a cada ano devido a migrac;áo para a Guiana 
Francesa, em busca de trabalho e de novas áreas de garimpagem. Nesta provín
cia, os depósitos sáo tanto de aluviáo, quanto do tipo ouro primário. Há tres 
empresas de minerac;áo trabalhando na área, tendo urna delas urna produc;áo 
anual de 2.000 t de ouro. Por ser urna regiáo garimpada há mais de 100 anos 
sem interrupc;áo, já a presenta fortes indícios de contaminac;áo mercurial nos rios 
e nos lagos, que mantem ligac;áo direta como mar. 

Província garimpeira do oeste de Roraima · 

Situada na regiáo da serra do Parima esta área é garimpada desde 1940, 
principalmente em busca de diamantes, cassiterita (1970) e ouro (1976). Hojea 
área tem 82 pis tas de pouso que dáo a poi o a mais de 150 pontos de garimp·agem. 
No rio Urariqüera há a inda balsas e dragas trabalhando no Jeito ativo. Sao mais 
de 30.000 homens em todo o estado de Roraima e aproximadamente 25.000 
somente nos garimpos de ouro, localizados em terras onde vivem os índios 
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Yanomami. Apesar de ter produzido 16 t de ouro em 1989, a garimpagem tem 
provocado conflitos culturais coma falta de um programa governamental que 
coordene a aproxima<;áo e a convivencia do homem moderno como índio, 
amea<;ando a sobrevivencia dos índios, que já se encontram bastante desassis
tidos pelo governo. Devido ao movimento e Juta dos ecologistas, milhares 
desses garimpeiros estáo migrando para a Guiana, Suriname e Venezuela, para 
os garimpos próximos a fronteira com o Brasil. Os depósitos sáo do tipo 
aluvionar, onde se trabalha principalmente com sistema de lavra por desmonte 
hidráulico (bico-jato ) . 

Província garimpeira do alto rio Negro 

A regiáo do alto rio Negro fica na fronteira do Amazonas coma Colombia 
onde há algumas ocorrencias de ouro em aluvióes recentes sendo exploradas 
por índios (Garimpo do Castanho) e garimpeiros (área do Caparro). A regiáo 
conta com 2.000 garimpeiros e 5 pontos de garimpagem. Há empresas de 
minera<;áo pesquisando a regiáo desde 1986. Apesar de apresentar boas ocor
rencias de ouro, o difícil acesso e a presen<;a de índios e de grupos paramilitares 
tem dificultado o desenvolvimento dos garimpos naquela área. 

Província garimpeira do P.arauari-Sucunduri 

Situada na fronteira sul do Amazonas com o Pará, apresenta as mesmas 
características geológicas da Província do Tapajós, da qual é urna extensáo 
lateral e atual. A popula<;áo é de aproximadamente 15.000 garimpeiros, distri
buídos por mais de 40 pontos de garimpagem e 25 pistas de pauso. A lavra é 
típicamente de desmonte hidráulico e os depósitos sáo do tipo colúvio-aluvio
nares, co'ni destaque para o garimpo Rosa de maio, com urna produ<;áo anual 
de 1 t de ouro. 

Província garimpeira do rio Madeira 

Este garimpo ocorre no leito ativo dorio Madeira, contando com aproxima
damente 2.500 eguipamentos flutuantes (balsas e dragas). A partir de 1985, 
muitos garimpeiros passaram a explorar as planícies aluvionares desse rio com 
sistema de desmonte hidráulico (bico-jato). A popula<;áo envolvida nesta área 
é de aproximadamente 50.000 garimpeiros. Além dos depósitos aluvionares, 
muitos exploram o ouro que ocorre na matriz de um arenito ferruginoso 
chamado, localmente, de "mocororó", utilizando moinhos de martelo e de 
bolas. Devido ao despejo de efluentes sólidos diretamente no rio e a grande 
guantidade de mercúrio metálico que também é jogada no ecossistema, há 
possibilidade de forte contamina<;áo no rio Madeira, podendo evoluir para urna 
silenciosa e imprevisível tragédia. 

Província garimpeira do norte de Mato Grosso 

Corresponde a continua~áo da Província do Tapaj~s, já em Mato Grosso, 
destacando-se os depósitos aluvionares e coluvionares. E a quarta província, na 
escala de produ<;ao, e a segunda em popula~áo. Hoje tem cerca de 100.000 
garimpeiros dispersos em mais de 60 pontos de garimpagem. Os métodos de 
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extra\áo mais utilizados sáo o desmonte hidráulico, desmonte mecanico com 
tratores e localmente sáo usados moinhos e dragas (ríos Juruena e Peixoto 
Azevedo). 

Província garimpeira de Pontes e Lacerda 

&ta regiáo situa-se no extremo oeste de Mato Grosso, onde os garimpeiros ~ 
trabalham ouro eluvio-coluvial e também em veios de quartzo. O acesso por 
estrada tem gerado disputa com pequenas empresas que estáo recentemente 
minerando antigas áreas de garimpagem. A popula\áo é de 25.000 garimpeiros. 

Província garimpeira de Cuiabá-Poconé 

&ta regiáo teve seu início com a descoberta das minas de our9 no rio 
Coxipó-mirim em 1716. Hoje é bem servida por estradas e apresenta urna 
garimpagem fortemente mecanizada com modernos métodos de concentra.;áo 
gravimétrico e até lixivia.;ao. A popula<;áo de garimpeiros é de 50.000 pessoas 
distribuída por mais de 40 pontos de garimpagem. Os depósitos sáo típicamen
te de colúvio-eluvionares, originados a partir de enxames de veios auríferos. 
Quando esses veios apresentam mais de 15 cm eles sáo lavrados individual
mente pelo processo manual. Esta área sofre grande pressáo dos grupos ecolo
gistas devido a sua proximidade com a Reserva ecológica do Pantanal 
matogrossense. 

Província garimpelra de Porto Nacional-Tocantlns 

· Apesar de ser urna regiáo garimpeira muito antiga, só nos últimos dez anos 
aumentou o número de pontos de garimpo, que hoje já sáo mais de 15, com 
12.000 garimpeiros. O ouro ocorre em aluvióes recentes e em veios de quartzo. 

O sistema de lavra mais utilizado é o desmonte hidráulico e moinhos nas 
áreas de ocorrencia de veios. Com a cria\áO nesta área de um novo Estado 
(Tocantins), muitas pessoas estáo migrando em busca de trabalho, o que tam
bém está provocando um aumento considerável do número de garimpeiros 
naquela regiáo. · 

Província garimpeira Natividade Dianápolis 

Urna das que mais cresce nesta década, já apresenta um número de garim
peiros superior a 30.000 e mais de 80 pontos de garimpagem. Devido ao fácil 
acesso, a regiáo tem recebido muitos equipamentos pesados de lavra nos 
depósitos de veios de quartzo e eluvióes. 

Além dessas principais províncias, existemainda mais de 20 pequenas áreas 
garimpeiras que náo foram aqui descritas mas que, juntas, representam apro
ximadamente 15% do total de garimpeiros existentes na Amazónia. Registre-se 
ainda que os garimpos de diamantes e cassiterita representam hoje mais de 
120.000 garimpeiros, distribuídos principalmente em Mato Grosso, Rondónia e 
Roraima. 

Destacam-se dentre estes a área de diamantes do garimpo de Juína (Mato 
Grosso) que produziu em 1989 quase 1.000.000 d~ quilates em diamantes, e o 
garimpo de Bom F~turo (Rondónia) que produziu, nos últimos dois a,nos, 
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aproximadamente 40.000 t de cassiterité:l, da qual a metade foj contrabandeada 
através da Bolívia, afetando diretamente o pre\O deste metal no mercado 
internacional. 

Tipos de garimpagem na Amazonia 

I>ependendo do método de extra\áO, a garimpagem amazónica pode ser 
• dividida em seis grupos principais (Gráfico 2): 

Garlmpo manual 

Representa o mais antigo método de lavra, utilizando utensílios rudimen
tares tais como pás, picaretas, peulas, enxadas, baldes e.latóes de querosene etc. 
Nas áreas de aluvióes mais profundos sáo empregadas algumas moto bombas 
para secar as catas (ou "barrancos" na linguagem dos garimpeiros). Normal
mente trabalham aos pares e dividem o resultado final da lavra após pagarem 
os custos. Na floresta amazónica sáo sempre'"apoiados por -pilotos ou comer
ciantes que os ajudam durante as pesquisas pioneiras. Hoje, sáo mais encontra
dos nas Províncias garimpeiras do oeste de Roraima, alto rio Negro e Tapajós e 
representam pouco mais de 150.000 garimpeiros (15%) em toda a Amazónia. 

Como o ouro concentra-se no cascalho (mais de 80% ), este tipo de garim
pagem joga muito pouco efluentes sólidos nos rios, utilizando-se de urna 
pequena caixa riflada para concentra\áO do ouro. Normalmente trabalham de 
10 a 15 dias para cada período de produ\áo. 

Gráfico 2-Tipos de garimpos amazónicos - Número de garimpeiros -1990 

Número de gari~iros 

Biro-;ato- 450.<XXl-SO°/o 

Manual - 150.0C()- 17% 

Moinho - 150:0C() 
- 17% 

Pr~ estimada-t 

---- S. Pelada-1 -1% 

Moinho - 14- 15% 

~-jalo - 45 - 47% 

Balsa-2-2% 

Oraga-18-19% 

Manual-16-17% 

Fonte: USN3Al../FAMA 
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Garimp<;> de draga 

As dragas sáo embarca~óes flutuantes apoiadas em dois tubos de a~o, onde 
sáo montados grandes motores com bombas de cascalho de 10" ou 12", contro
ladas por comandos hidráulicos. Na extremidade da lan.;a (cano) encontra-se 
urna pe~a cortante localmente chamada de "abacaxi". Tais estruturas conse
guem atingir o cascalho em profundidades de até 30 metros. Devido ao grande 
volume de água jogado nas caixas concentradoras, há urna perda média de 50 
a 60% do ouro contido na polpa. Muitos garimpeiros utilizam mercúrio nos 
concentradores, lan~ando-o diretamente nas águas dos rios garimpados. Des- -.. 
taca-se este tipo de garimpo nas províncias garimpeiras dos rios Madeira 
(Rondónia), Teles Pires (Mato Grosso) e Urariquera (Roraima). Dos métodos de 
garimpagem atualmente empregados na Amazonia este é, sem dúvida, o que 
maior dano causa a natureza e ao meio ambiente. 

Garimpo de balsa 

O sistema de flutua\áO é identico ao das dragas, só que os comandos 
hidráulicos sáo substituídos por um homem que trabalha com equipamento de 
mergulho durante várias horas. Seu trabalho consiste principalmente em con
duzir a mangueira de suc\áo que está ligada a urna bomba de cascalho oa 
embarca\áO flutuante. Devido aos problemas de seguran\a, este tipo de garim
pagem encontra-se em vias de extin\áo. 

As bombas de cascalho utilizadas sáo normalmente de 5" e 6". A concentra
\ªº do ouro é feita em caixas concentradoras revestidas de juta ou nylon. 
Utiliza-se também bastante mercúrio no processo de concentra\aO do ouro. 

Garimpo de "bico-jato" 

Este método consiste em dais conjuntos de bombas movidos por motores 
a óleo diesel. Urna bomba de alta pressáo joga água para dois monitores 
desmontarem hidraulicamente os aluvióes mineralizados, posteriormente 
bombeados por um outro conjunto de bomba de cascalho, normalmente mon
tado em urna pequena plataforma flutuante. 

O material bombeado é jogado em caixas concentradoras forradas por 
estopas de juta. O ouro pré-concentrado é separado dos metais pesados com 
auxílio de mercúrio, que quase sempre é vaporizado e jogado no meio ambiente, 
c~usando graves danos ao ecossistema. Este método de garimpagem é o mais 
difundido na Amazonia, ocorrendo em todas as províncias garimpeiras. Nor
malmente trabalham de 4 a 6 homens em equipamentos de 4" a 6". 

Garimpo de moinho ou de filao 

Este método de lavra apresen ta urna varia~ao desde pequenos moinhos de 
martelos, movidos a motores a óleo diese!, até possantes moinhos de bolas, 
incorporados a complexos fluxogramos (jlowsheets), que envolvem concentra
dores centrífugos, jigs, mesas, até sistemas de lixivia~áo em pilha. Sáo empre
gados também grandes tratares, can1inhóes, pá-mecanica etc., além de 
desenvolver-se em algumas áreas minera~ao subterranea com galerías e shafts. 
Destacam-se as províncias garimpeiras do Amapá, Gurupi e Cuiabá-Poconé. 
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Este tipo de garimpo tem sido bastante procurado por gr.u pos empresaria is do 
setor de minera<;áo, que cornpram os direitos dos garirnpeiros e desenvolvem 
minas com. suporte técnico e financeiro corn bons lucros. 

Garimpo de Serra Pelada 

Inicialmente era caracterizado pelo trabalho de extra\áo do rninério a través 
de um sistema manual bastante rústico, onde o material depois de quebrado no 
fundo da cava (big hale) é conduzido em sacos até os moinhos, ou pequenos 
engenhos gravimétricos. Até hoje ainda náo foi descoberto outro garimpo com 
as mesmas características do de Serra Pelada. 

Em 1983, este garimpo prod uziu 14 t de ouro além de várias pepitas grandes 
- urna delas pesando 63,2 kg. Hoje, há rnais de 15.000 pessoas trabalhando 
apenas os rejeitos que sáo rnoídos novarnente ern britadores ou moinhos de 
martelo e concentrados ern placa de cobre recoberta de mercúrio. Este processo 
tem lan\ado tonelaqas de rnercúrio diretamente nos rios da regiáo. Existem 
grupos japoneses interessados ern fazer joint-venture com a cooperativa dos 
garimpeiros para recuperar o ouro dos rejeitos e desenvolver urna lavra subter
ranea organizada. 

Nos últimos dois anos n~o foi possível aprofundar mais a grande cava 
devido a quantidade de água oriunda do len<;ol freático. o garirnpo é controlado 
por urna coopera ti va de garimpeiros que chega a cobrar até 7% de imposto sobre 
o ouro produzido, fato que tem gerado urn forte contrabando. O governo náo 
tem pressa em resolver o problema da posse de Serra Pelada, urna vez que ele 
mesmo disputa esta 1/ mina" a través de urna empresa estatal. 

lmplicayóes da produyáo de ouro no meio ambiente 

A descoberta de Serra Pelada pelo garimpeiro José Feitosa, em janeiro de 
1980, rnudaria de vez a história da ocupa\áo da Amazonia, marcando o Segun
do ciclo do ouro no Brasil. Essa descoberta, aliada ao aumento do pre\O do ouro 
(US$ 850 / Oz) num momento ern que o Brasil se encontrava sem reservas 
cambia is para importar p,etróleo que tinha que ser pago a vista, levou o governo 
federal a intervir naquele garimpo e passar a fazer uma administra<;áo direta 
do ouro e do destino dos garimpeiros. 

O governo promoveu Serra Pelada na mídia nacional como o novo Eldora
do, fazendo com que milhares de aventureiros e garimpeiros (Gráfico 3) de todo 
o Brasil para lá se deslocassem em busca de riqueza fácil e enlouquecidos pela 
"febre do ouro". Em 1983, Serra Pelada já tinha um grande buraco com mais de 
90 m de profundidade por 1.000 m de comprimento e 500 m de largura, e urna 
popula<;áo de 80.000 homens sem família ou qualquer tipo de companhia 
feminina. Para aumentar a produ<;áo e atender ao volume de minério extraído 
por dezenas de milhares de máos, o governo liberou a mecaniza<;áo em Serra 
Pelada, que se transformou, do dia para a noite, no maior laboratório de 
concentra\áO gravimétrica do mundo. Havia de tudo, desde simples caixas 
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concentradoras de madeira até aglutinadores laser, biometalurgia e lixivia~áo 
em pilha. Tudo feito sein quase nenhum estudo de apoio tecnológico. 

Este fenómeno de mecaniza-;áo se espalhou por toda a Amazónia, tra~sfor
mando a atividade garimpeira num dos grandes agressores e. poluidores da · 
natureza, pois com a mecaniza~áo milhóes de toneladas de efluentes sólidos 
estáo sendo jogados diariamente nos rios, junto com dezenas de quilo5 de 
mercúrio metálico. 

Gráfico 3 - Garimpo de Serra Pelada - Evolu~~· estrutural - 1980 a 1987 

Mil ......------------------------. 

- 1980 
m 1984 

Popu18930 
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Fonte: DNPM 

A produ\áo garimpeira de ouro passou entáo de urna média anual de 25 t 
para SO t nos primeiros tres anos da década de 80, e a partir de 1983 chegou a 
70 t. Em 1985 esta produ\áO chega a 100 t (Gráfico 4). Urna ·forte ín~gra\áO 
favorece este aumento de produ\~O, chegando o número de garimpeiros em 
1988 a 1.000.000 de pessoas trabalhando diretamente nessa atividade. 

Este desequilíbrio entre o trabalho do homem e a natureza tem provocado 
o protesto de muitos grupos ecológicos nacionais e internacionais, que denun
ciam a garimpagem por promover a devasta\áO da floresta e dos ecossistemas 
sem prod uzir maiores beneficios aó homem. Assim, algumas leis do meio 
ambiente poderáo inviabilizar a garimpágem devido aos cuidados e técnicas 
necessários a urna lavra racional e organizada. 

Com a proibi\áo da garimpagem nas áreas indígenas tem-se mais um fator 
de diminui\áo da p~odu\áo nos próxim~ anos, pois as novas áreas que 
despontam com depósitos auríferos ou sáo ·áreas indígenas, ou · estáo sendo 
pretendidas por eles (índios ). Este fato tem levado os garimpeiros a procurarem 
outras áreas cada vez mais distantes para trabalharem, ou a se mudarem para . 
a periferia (favelas) das grandes cidades amazónicas, como é o caso principal
mente de Belém e Manaus. 
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Gráfico 4 - Produ~áo de ouro x popula~io garimpeira 
Amazonia legal brasileira - 1990 
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Atualmente o garimpo de Serra Pela~a é urna grande # fa vela"; que recen
temente completou dez anos de história, onde moram 25.000 homens, mulheres ' 
e crian~as, numa miséria generalizada, que se contrapóe a riqueza que produziu 
durante tantos anos. Hoje, o que se pode éontemplar é que a montanha de ouro 
.de ontem se transformou no grande po~o de miséria de hoje. 

Evoluc;áo da produc;áo aurífera dos garimpos amazónicos 

A partir da constru~áo das grandes rodovias como a Belém-Brasília, a 
Transamazónica, a Cuiabá-Porto Velho, Cuiabá-Santarém e alguns trechos da 
Perimetral Norte, a floresta amazónica foi palco de urna descontrolada migra
\áo de brasileiros vindos da miséria do Nordeste e dos grandes centros em busc~ 
de fortuna no novo Eldorado. Assim, com o passar dos primeiros anos esta 
gente viu fracassar seus projetos agrícolas e ·constatou~ que a terra· era muito 
pobre e de difícil trato. Logo come\ou urna lenta marcha para o garimpo que 
se descontrolaria a partir de 1980, coma descoberta de Serra Pelada. 

No final da década de 70, os garimpeiros na Amazónia legal brasileira . 
.. somavam apenas 100.000. Em 1990, eles chegam a casa de 1.000.000. Com· 

identica velocidade; a produ~áo que até o final da década de 70 ficava na faixa 
de 20-25 t de ouro, passa em 1983 a 70 t. Em 1985 chega a casa de 100 t. A 

. produ\áo nos últimos tres anos soma 300 t, mas devido aos conflitos com as 
novas leis minerais e ambientalistas no Brasil, e diante da forte .pressáo dos 
grupos ecológicos, a produ\áo estimada para os próximos anos deverá ficar 
abaixo de 100 t, já a partir de 1990 (Gráfico 5). 
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Gráfico S - Prod~áo de ouro - Garimpos 
Amazonia legal 
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Para reverter esse processo, o garimpo necessita de tecnología para desen
volver pesquisa nos grandes depósitos al uvionares e lavrar os depósitos de ouro 
primário já conhecidos. Um exemplo dessa transforma\áO de garimpo em . 
grande empresa de minera\áo é a mina de Salamangone, no Amapá, com 
produ'láo de duas t/ano com reservas medidas para os próximos 12 anos, 
instalada no local onde durante 100 anos funcionou um garimpo. 

O futuro da garimpagem diante das novas leis minerais e 
da onda ecológica mundial 

No final de 1988, o Brasil recebeu urna nova Constitui'láo que trouxe em seu 
texto um grande avan\o com rela\áo as leis de prote\áo ao meio ambiente e aos 
povos indígenas. Com isto a garimpagem, embora reconhecida como atividade 
legal e produtiva, fica fortemente amea'lada de extin\áo, urna vez que a nova 
Lei teve sua aplica\áo imediata, sem dar tempo hábil para que sejam atendidas 
todas as exigencias por parte dos garimpeiros. 

Sorne-se a tudo isso o fato da garimpagem se encontrar dentro de muitas 
áreas que os eco logis tas defendem para os grupos indígenas, exigindo a-retirada 
sumária de todos os garimpeiros dessas áreas. O exeinplo mais conhecido 
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internacionalmente é a regiáo oeste de Rorairna, onde vivem 7.000 Yanomamis, 
numa área de 95.000 krn2 e onde atuam também 25.000 garimpeiros. 

Recenternente, mais de 10.000 garimpeiros foram retirados dessas áreas por 
policiais federais por determina\áo do próprio governo, sob a alega\aO de que 
estes estariam provocando o extermínio dos Yanomamis. Os garimpeiros foram 
deslocados para trés reservas garimpeiras situadas a apenas alguns quilómetros 
das áreas indígenas. 

Outra grande adversidade para os garimpeiros é a articulada onda ecoló
gica que vern pressionando o governo contra os garimpos da Amazónia. A causa 
maior baseia-se na quantidade de mercúrio que os garimpeiros jogam diária
mente nos rios, alarmando a sociedade para urna provável e silenciosa catás
trofe no futuro. Em nome desta bandeira ambientalista já foram fechados os 
garimpos de estado do Rio de Janeiro, ríos Jequitinhonha e Sáo Francisco, em 
Minas Gerais; do Río Vermelho, em Goiás; Poconé, em Mato Grosso e garimpo 
de Born Futuro, em Rondónia, ocasionando o desemprego de milhares de 
pessoas, alérn de urna série de outros conflitos sociais em toda a Amazónia. A 
garimpagem na Amazonia legal brasileira atualmente sofre um processo de 
fortes rnudan\as em sua estrutura económica, pois no passado os garirnpeiros 
dividiam o ouro de modo mais equitativo e hoje os garimpos sáo controlados 
por urn pequeno grupo de investidores, verdadeiros "Baróes do Garimpo", que 
controla praticamente 80% da produ\áO. 

Os aspectos contraditórios entre "Garimpo" e "Minera\aO Industrial" se 
baseiam no desencontro entre urna atividade capitalista (minera\áO industrial) 
e a ou tra (garimpo) que náo se fundamenta na categoría de empresa organizada, 
baseando-se nurna organiza\ªº de cooperativas ou participa\áO associativa e 
corn rela\6es de trabalho informal. Todavía, em muitos casos, essa organiza~áo 
camufla a verdadeira atua~áo de empresas organizadas de maneira capitalista, 
sendo essa a forma para escapar a a\áo fiscal do Estado e as obriga~óes civis a 
que estáo submetidas diante da lei. 

De certo modo, está em franco desenvolvimento urna aguda proletariza~áo 
do garimpeiro, coma introduc;áo de assalariados no garimpo, que vendem sua 
forc;a de trabalho, sendo o exemplo mais típico os carregadores de sacos 
(formigas) de Serra Pelada. A cada dia fica mais patente que a garimpagem na 
Amazonia a inda perdurará por uns 20 anos, mas sua tendencia é ser substituída 
pelas empresas de minera~áo, o que já ocorre com bastante frequencia. Nesta 
rnudanc;a, muitos garimpeiros tém-se transformado em bons mineradores, 
como por exemplo, no garimpo do Zé Arara e Rosa de maio, no Pará e no Yokio 
Yoshidome, hoje transformados em organizadas empresas de minera\áo. 

Outro fato destacado é que na grande maioria dos garimpos amazónicos 
estáo sendo trrabalhados apenas os depósitos superficiais, ou mesmo os alu
vióes de pequeno e médio porte (menor que 20 milhóes de m3), pois para 
depósitos grandes e profundos os garimpeiros náo tem tecnología moderna de 
lavra. Nos próximos 10 anos, os garimpos poderáo produzir ainda muito ouro 
nos rejeitos até agora trabalhados, pois os métodos gravimétricos por eles 
emprt:gados náo recuperavam mais de 60%. Assim, com técnicas modernas de 
concentra\áo a baixo custo, pode-se recuperar muito ouro desses rejeitos. 
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Conclusóes 

A Amazonia tal vez seja o único lugar no mundo que sofreu duas "Corridas 
do Ouro''. A primeira, durante a coloniza<;áo, (entre o final do século XVII e o 
inícío do XVIII) e a segunda, em meados da década de 70, que desencadeou 
urna intensa procura pelo metal em todos os recantos da floresta amazónica. 

Há na Amazónia 16 grandes províncias garimpeiras onde estáo instalados 
mais de 2.000 pontos de garimpagens, 900 pistas de pouso e urna infinidade de 
barcos, avióes, helicópteros, e motores de todos os tipos que sáo responsáveis 
por urna .produc;áo de 100 t de ouro, 1.000.000 de quilates de diamantes e de 
18.000 t de estanho, por ano. 

Os métodos de extrac;áo (lavra) utilizados na garimpagem sáo os mais 
variados possíveis, destacando-se o desmonte hidráulico (bico-jato), moinhos, 
manual, dragas, balsas e o tipo "Serra Pelada". 

Baseado nos princípios de geopolítica, inseridos na doutrina de seguran<;a 
nacional, os estrategistas do governo serviram-se da garimpagem para minimi
zar os conflitos sociais localizados no Nordeste, flagelado por incessante seca 
que durou 5 anos, tornando-se rapidamente. um verdadeiro absorvente do 
contingente de máo-de-obra náo qualificada, forado mercado formal de traba
lho e disponível devido ao encerramento das obras de infra-estrutura promo
vidas pelo governo para os grandes projetos instalados na Amazonia (eixos 
rodoviários, hidrelétricas etc.) e ao fracasso dos planos de colonizac;áo ao longo 
das estradas. 

A corrida do ouro leva aos garimpos milhares de pessoas. Hoje já vivem 
diretamente do trabalho de extrac;áo de ouro, cassiterita e diamantes ce,rca de 
1.000.000 de garimpeiros e, indiretamente, um contigente aproximado de 
4.500.000 pessoas, entre familiares, agregados, comerciantes e empregados de 
empresas e indústrias diversas. 

Neste contexto de transformac;óes aceleradas por que passa a Amazonia, a 
garimpagem trouxe em seu rastro urna migra<;áo interna desordenada e intensa, 
fazendo aparecer ao longo das estradas e nas periferias das cidades um sem 
número de favelas e aglomerados populacionais, fermentadores de problemas 
sociais de difícil equacionamento, tais como: violencia, prostituic;áo de menores, 
tráfico de tóxicos, desarticula<;áo familiar, agravamento e expansáo das doenc;as 
tropicais como a malária (mais de 500 mil casos em 1989), febre amarela, 
leishmaniose, além da penetrac;áo de doenc;as características de outras regióes 
como a esquistossomose, a doen<;a de Chagas, o dengue e a onconcercose. 

O incremento avassalador da garimpagem trouxe c~mo conseqüencias 
sérios conflitos envolvendo comunidades indígenas, posseiros e mineradores, 
culminando coma invasáo de áreas de pesquisa e lavras pertencentes a empre
sas de minera<;áo legalmente constituídas, ocasionando ondas de violencia de 
ambas as partes. Áreas delimitadas como reservas indígenas foram invadidas, 
provoc~ndo importantes impactos sobre esses silvícolas, conflitos esses tolera
dos pela burocracia estatal, que fazia da garimpagem o principal veículo para 
o aumento ~a produ\áo aurífera do país, já que o governo usava esse ouro como 
reserva de valor para gara.ntia de suas transa\óes como exterior. . · , · 
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A garimpagem, após Serra Pelada, equipou-~e com pos~antes ·motores 
acoplados a bombas compressoras e monitores de jatos d" água (bico-jato ), 
dragas, balsas flutuantes e moinhos, urna verdadeira parafemália m~nizada 
que foi tolerada pelo govemo visando exclusivamente o aumento da produti
vidade. Por sua organiza\áo primária e sem a devida assistencia técnica e 
fiscaliza~áo pelos órgáos do governo, essa atividade vem causando impactos 
aos ecossistemas amazónicos, ao desviar rios e igarapés, represando e assorean
do seus leitos1 revolvendo suas margerts, onde sáo abandonados p~os com 
água estagnada para lavagem do cascalho, que funcioriam como habitat para 
insetos vefores de doen\as tropicais. O revolvimento ·dos leitos dos-ríos e o 
desmonte dos barrancos carreiam grande quantidade de material sólido em 
suspensáo par~ as principais drenagens, alterando substancialmente a cor e a 
turbidez da água, comprometendo sua· qualidade para o consumo humano e 
dificultando a vida aquática e, por conseguinte, a sobrevivencia física das 
popula~óes ribeirinhas, reduzindo mais áinda a atividade económica tradicio
nal assentada sobre a pesca. 

Para recuperar o ouro que está normalmente disseminado nos sedimentos, 
o garimpeiro utiliza o mercúrio no estado metá.li~o, que se aglutina como ouro 
para formar o amálgama. Em seguida, o mesmo é queimado a céu aberto, sem 
qualquer medida preventiva, para ser separado do ouro. Para melhorar a 
recupera~áo do ouro, o garimpeiro também usa o mercúrio livre em suas caixas 
concentradoras, havendo perdas que vá_o se acumular no meio ambiente (Grá
fico 6). Levando-se em considera\áo que nesta última década a produ~áo de 
ouro ultrapassou a 650 t, apenas em garimpos amazónicos, deve-se inferir a 
enorme quantidade de mercúrio lan\ada n~ rios amazónicos, merecendo 
estudos sérios de avalia~áo para determinar o grau de comprometimento do 
meio :ambiente e dos seres vivos com a contamina~áo mercurial, de maneira 
responsável, sem alardes e sem manipula\óes contraditórias. 
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Gráfico 6 - Consumo de mercúrio por kg de ouro 
Amazonia legal - 1989 
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Mas, a quem responsabilizar pelos erros: ao Estado repressivo e oportunis
ta; A sociedade pouco participativa, ou ao garimpeiro, elemento esse para quem 
o mercúrio é apenas um material que serve para agregar o ouro mais facilmente 
e assim aumentar a sua produ\áo, reduzindo seu tempo de trabalho de batea
\áo, e que é incapaz, no geral, de tomar consciencia da periculosidade do 
produto que manipula e lan\a na natureza? 

O garimpo, embora sendo urna atividade tradicional no país, com quase 
tres séculos de existencia, é de difícil solu\áo, náo só pelo contingente de pessoas 
que mobiliza, mas também pelo intenso comércio e pelas atividades industriais 
que envolve. Além disso, por agregar urna popula\áo de baixa escolaridade e 
pouco esclarecimento político, temsido presa fácil da manipula\áo e promessas 
demagógicas, que pouco tem acrescentado efetivamente a resolu\áo do proble
ma. 

Por todos esses fatores conjugados, esta atividade económica de importan
tes impactos sócio-ecológicos deve ser estudada de modo sistemático e cientí
fico, sendo hora de se exigir a implanta\áo de outras atividades industriais e 
comerciais na regiáo, para que o ouro permane\a na Amazónia mais do que os 
atuais tres dias entre sua extra\áO e sua chegada ao sudeste brasileiro, onde é 
industrializado ou transformado em ativo financeiro. · 

A omissáo do Estado durante o processo de ocupa\áo dos garimpos ama
zónicos gerou o complexo quadro atual. O caminho que o Estado e a sociedade 
estáo trilhando, levará para cada vez mais longe a solu\áo justa e definitiva que 
a questáo exige. A história da conquista e da ocupa\áo da Amazonia sempre foi 
marcada por sacrifícios e lutas. Quem quer que deseje resolver os problemas 
sociais, económicos e ecológicos da Amazónia terá que optar por urna destas 
duas solu\óes: mudar a natureza do homem ou o homem da natureza. 

• 
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Garimpos: 
tragédia do uso dos 15ens 
de propriedade_ comum 

Vitor Bellia* 

Edison Dausacker Bidone** 

Impactos ambientais da atividade garimpeira 

Na essencia dos estudos de avaliac;áo de impactos ambientais está a iden
tificac;áo e a caracterizac;áo dos impactos positivos e negativos imputáveis a um 
determinado empreendimento. No caso da atividade garimpeira no Brasil os 
principais impactos associados sao de domínio público e tem tido ampla 
divulgac;áo. 

Dois aspectos sáo freqüentemente citados como impactos positivos dos 
garimpos: 

a - a ocupac;áo (emprego) de centenas de milhares de pessoas (alguns 
estimam em milhóe~) nesta atividade, sobretudo em áreas isoladas da Amazo
nia. Ao mesmo tempo, a atividade impede que ta] massa humana venha 
engrossar os bolsóes miseráveis e marginais das cidades brasileiras; 

b - o ouro, em particular, serve de lastro a transac;óes internacionais, 
podendo garantir o abastecimento de produtos essenciais (petróleo, por exem
plo) neste período de crise do balanc;o de pagamentos (que já dura dez anos!). 

A listagem dos impactos negativos, por sua vez, quando detalhada e· 
particularizada é extensa. Entre outros, pode-se citar como impactos negativos: 

a - o desmonte de "barrancos", com os conseqüentes assoreamentos dos 
cursos d'água, incluindo mudanc;as radica is na turbidez, afetando náo s6 a vida 
aquática, como também a vegetac;áo das margens inundáveis; 

b - a intoxicac;áo humana, seja pela alimentac;ao (ingestáo de peixes conta
minados, por exemplo), seja pela inalac;áo de vapores ap6s a incinerac;áo do 
ouro com mercúrio, a fim de separar os metais; 

"'OIKOS Pesquisa Aplicada Ltda. - Río de Janeiro - RJ 
"""IJepartamento de Geoquímica -Universidad e Federal Fluminense - Niterói - RJ 
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e - a degrada~áo ética, moral e económica da sociedade. que vive em torno 
dos garimpos; 

d - ª· lavra predat6ria dos minérios em questáo, já que as tecnologias 
utilizadas e a necessidade de obten~áo de resultados imediatos faz com que 
sejam exploradas apenas as áreas de maior concentra~o mineral, ainda assim 
náo r~tirando todo o minério aproveitável, tornando, no mínimo, menos eco
nómica a lavra racional que pode (ou poderia) se seguir depois; 

e - sáo focos de dissemina~áo de doen~as endemicas por todo o país, visto 
a mobilidade dos garimpos/ garimpeiros. 

Na intrincada lógica das técnicas mais freqüentemente utilizadas na avalia
~áo de impactos ambientais, os impactos positivos e negativos sáo quantificados 
e, após a compara<;áo dos resultados/ escores, obtém-se urna radiografja dos 
benefícios e custos ambientais. · 

No caso presente, este exercício é desnecessário visto o consenso estabele
cido em torno da predominancia dos impactos negativos da atividade garim
peira. Neste sentido ressaltam-se as palavras do Presidente da Uniáo dos 
Sindicatos e Associa~óes de Garimpeiros da Amazónia Legal: 

"Por onde a gente passa, fica um rastro de destrui~áo. Fica o mercúrio nos 
rios e o solo degradado. Prostituímos os lugares aonde chegamos, a 
cultura, os costumes. Destruimos tudo" (Jornal O Globo de 24 de ma~o 
de 1991). 

No entanto, é bem provável que todo o espetáculo de sordidez e miséria 
humana encontrado, até nos designados" garimpos ricos", seja o infeliz c<;>rolá
rio, concentrado num mesmo tempo/local, da pobreza e falta de perspecti
vas/alternativas da enorme legiáo desassistida de brasileiros (garimpeiros 
potenciais), sobretudo no meio rural do norte-nordeste do país. 

Como conseqüencia, observa-se que a questáo é suficientemente complexa . 
para náo ser reduzida aprioristicamente a urna tomada de posi~áo contrária ou 
favorável a atividade garimpeira. 

Principais características da atividade garimpeira 

Os garimpos no Brasil podem apresentar várias formas de estrutura~áo. 
Entre estas, a título de exemplo, pode-se citar: 

a - os que permitem a explora~áo por qualquer pessoa que·se disponha a 
faz~-.lo, sem limita~áo de espa~o. Exemplos. sáo os garimpeiros dorio Madeira, 
onde milhares de balsas dragam o.fundo dorio. Aqui as "fofocas" sáo comuns, 
nas quais apenas a impossibilidade física de ocupar o mesmo lugar no espa<;o 
evita que o mesmo cascalho seja aspirado ao mesmo tempo por dragas diferen
tes; 

b - os que permitem a explora<;áo por pessoas que se apropriam de lotes 
até 2x2 m ou 2x3 m. Os "donos" de cada lote, tem obriga<;áo de cavar exclusi-
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vamente no sentido vertical da proje~áo do perímetro de sua su posta" proprie
dad e". Exemplo des te tipo é o garimpo de Serra Pelada; 

e - aqueles em que a explora~áo pertence ao "dono" da pista de pouso, ou 
seja, a alguém que domine o acesso ao local do garimpo. Exemplos deste tipo 
de garimpo sáo os encontrados a beira de rios como o Tapajós. 

lndependente de sua forma, todos apresentam algumas características 
comuns com rela\áo a sua estrutura: 

a - todos eles definem como garimpeiros apenas os proprietários (da balsa, 
do lote, ou da pista). Os restantes (chegaram a quase 100.000 em Serra Pelada) 
sáo 11trabalhadores de garimpos", que tem salários - variáveis - estabelecidos 
em gramas de ouro, com premios adicionais segundo a quantidade de ouro 
extraído, seja individualmente (caso das pistas de pouso), seja coletivamente 
(caso das cavas/lotes ou caso das dragas/balsas). Nenhum tem garantia de 
emprego ou é objeto de recolhimento de encargos sociais (INPS e FGTS, por 
exemplo ), revel~ndo que o risco da a ti vida de náo é exclusivo do empreendedor 
(garimpeiro de direito), mas se amplia envolvendo o trabalhador empregado 
do garimpo (garimpeiro de fato); · 

b - em geral os garimpos se situam em á.reas de difícil acesso e insalubres, 
onde inexistem, ou sáo insuficientes, os equipamentos de servi\o social (saúde, 
educa\áo etc.). Os trabalhadores dos garimpos normalmente os usam como 
alternativa de sobrevivencia quando expulsos de suas áreas de origem por 
problemas económicos - secas nordestinas, baixas remunera\óes etc. -, corren
do os riscos inerentes a atividade. Alguns levam consigo suas famílias, que 
instalam em barracos insalubres, outros viajam solitários, já prevendo a alta 
mobilidade geográfica da garimpagem; 

e - inexistem obriga\óes legais quanto ao uso de métodos de lavra e a 
recupera«;áo das áreas esgotadas, por ser impossível a identifica«;áo de um 
agente que possa assumir a responsabilidade quanto aos danos por\lentura 
causados; 

d - a venda de ouro é feita a compradores ligados a grandes grupos 
empresariais (Citibank, Degussa, Goldmine etc.) que pagam entre 80 e 90% do 
valor vigente nas negocia\óes diárias da Bolsa de Mercadorias de Sáo Paulo; 

e-toda esta estrutura é mantida a margem da lei e é a fo~a, exercida por 
agentes privados, que mantém o status quo. 

O garimpo e a explorac;áo de bens de propriedade comum 

Observando a rápida exposi\áo feita até agora neste artigo, ve-se que a 
explora\áo de garimpos, mesmo nas formas de propriedade das pistas e lotes, 
representam apropria\óes privadas (sobretudo pelos proprietários dos garim
pos) de bens de propriedade comum. Todo o conjunto dos principais impactos 
relacionados a atividade garimpeira está ligado a es"te uso de bens de proprie
dade comum: a água dos ríos, a vida aquática, as terras devolutas, os minérios 
(apesar de a Constitui\áo garantir que a propriedade é da Uniáo) e o valor 
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intrínseco deles. Até masmo a vida humana - sobretudo dos trabalhadores de 
garimpo -é assim tratada pela estrutura social. 

A busca dos minerais em garimpos também é definida como sendo do tipo 
"extrativismo de bens de propriedade comum", que William Forster Lloydl 
qualificou como "tragédia" no século passado. Com efeito, este brilhante eco
nomista de Oxford observou, naquela época, que os campos próximos a um 
castelo onde se hospedava eram explorados em comum por pastores de ove
lhas. A medida que todos se serviam do mesmo pasto para seus animais, 
nenhum tinha obriga\óes referentes a sua conserva\áo (manejo), pois estaria 
absorvendo custos que náo eram atribuíveis a algum indivíduo em particular. 
A conclusáo, óbvia, era a de que todos agiam no sentido de aproveitar estes 
pastos ao máximo - pouco se importando com o sobre-pastejo -, sem investir 
no seu desenvolvimento, fazendo com que, como conseqüencia, todos estives
sem em permanente estado de miséria, por falta de tais pastos. Era a "tragédia 
da explora\áO dos bens de propriedad e comum". 

Os garimpos se enquadram nesta defini~áo: 
a - os minérios (ouro, pedras preciosas, cassiterita etc.), sáo bens extrativos 

exauríveis. Portanto, o raciocínio normal da explora~áo é: "o que eu náo extrair 
(e me apropriar) outro o fará"; 

b - a medida que todos sabem que, em algum momento, a bonan~a se 
reduzirá ou extinguirá, é necessário aproveitar cada oportunidade para se 
apropriar rapidamente do máximo possível da riqueza. 

A "tragédia da explora\áo dos bens de propriedade comum", no caso dos 
garimpos no Brasil, assume aspectos críticos quando se considera que se trata 
de urna atividade paliativa a miséria (sobretudo rural), com enorme capacidade 
de gerar e ampliar problemas (e custos) sociais e ambientais, cuja capacidade 
de retorno económico é, no mínimo, discutível. 

A participa~áo da atividade garimpeira na economia brasileira aind.a está 
para ser avaliada. As cifras oficia is náo sáo confiáveis, sobretudo porque náo se 
mantém um controle legal sobre a atividade. As altas taxas de evasáo/contra
bando de ouro, admitidas publicamente, atestam este fato. 

Também, pouco ou nada é divulgado sobre a rentabilidade da atividade ao 
nível do produtor individual. Considerando que nenhum custo relativo a 
encargos sociais ou obriga~óes legais de lavra ou conserva~áo ambiental é 
incorporado a atividade, é de se supor que a margem potencial de lucro para 
os donos de garimpo, empresas compradoras do metal, comerciantes etc. é, 
aparentemente, muito grande. 

Aqui, neste ponto, a "tragédia da explora~áo dos bens de propriedade 
comum" acrescenta-se a capitaliza\áO do lucro por alguns em detrimento da 
maioria (onde se incluem os trabalhadores empregados de garimpo), que 
socializa os prejuízos (sociais, ambientais etc.) continuando táo ou mais desas
sistida que antes do evento do garimpo. Assim, a existencia de algum ouro, Iogo 
traduzido em dinheiro, .Jeva a instala<;ao de ~erdadeiras cidades, OU ao incha\O 
de pequenas vilas existentes, transformando-as de aglomera~óes de poucas 
centenas de pessoas em o u tras, com dezenas de milhares, num espac;o de tempo 
inferior a um ano. 
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Apesar da (pouca) vontade política dos govemos em fornecer urna (real) 
assistencia as popula<róes nas áreas de garimpo, operacionalmente isto é extre
mamente difícil -a pesar de náo impossível - por se tratarem, no geral, de áreas 
isoladas com ocupa<ráo quase instantanea de vida efemera, com alta rotativida
de da popula<ráo, caoticamente estruturadas etc. Os custos operacionais desta 
possível assistencia sáo extremamente elevados. Talvez náo fosse muito difícil 
comprovar que, na maioria dos garimpos, o ouro/ dinheiro auferido náo é ao 
menos suficiente para instalar/ operar/ man ter os equipamentos necessários ao 
atendimento da popula<ráo (tratamento d'água, esgoto, educa~áo etc.). 

• De todo modo, náo se pode reduzir a questáo do garimpo ao problema da 

• 

·falta de assistencia do governo as popula~óes aí atuantes. Portan to, náo se trata 
apenas de repor a estas popula~óes o que lhes é de direito: isto envolve custos 
elevados e é necessário estabelecer a quem cabe pagar esta fa tura, o que supóe, 
antes de mais nada, identificar quem realmente lucra coma atividade, incluindo 
aqui o papel desempenhado por empresas mtneradoras. 

A cooperativa é uma solu~áo? 

Os principais impactos dos garimpos sáo bem conhecidos, por terem sido 
objeto de inúmeros estudos em .todos os campos das ciencias físicas, biológicas 
e sócio-económicas, com aplica~áo de vultosos recursos oriundos de organis
mos estatais e privados, do país e do exterior. As solu~óes apontadas quase 
sempre perpassam pela idealiza~áo de urna estrutura com modelo empresarial, 
pois esta permitiria obrigar ao cumprimento das leis minerais e ambientais 
(planos de lavra previamente aprovados, obrigatoriedade de recupera~o das 
áreas esgotadas etc.) e trabalhistas (garailtias de emprego, salubridade etc.). 
Todavía, tais solu<róes sempre incl.uem a manuten.;áo do garimpeiro - e seus 
trabalhadores de garimpo -, acreditando na possibilidade de estabelecer "coo
perativas garimpeiras", onde as exigencias técnicas e legais fossem cumpridas. 

As cooperativas, contudo, embora possam ser consideradas empresas .(no 
Brasil sáo empresas), se dedicam a urna parte da atividade produtiva e náo a 
toda ela. Por exemplo, urna cooperativa agrícola se incumbe da compra de 
insumos (com economía de escala) para os associados, vende· os produtos -
industrializando-os ou náo -, aumentando a renda pelo maior poder deinter
ven~áo nos mercados, e até oferece assistencia técnica ao associ~do. A coopera
tiva, entretanto, pode aconselhar, mas náo pode interferir na produ<ráo do 
associado em suas terras - o que produzir; quanto, como, quantas horas de 
trabalho por dia, por exemplo. Como conseqüencia, embora a cooperativa vise 
maximizar a renda do que foi produzido individualmente, cada indivíduo terá 
como renda.o fruto exclusivo de seu trabalho, de sua dedica~o e, até, de sua 
sorte! Urna cooperativa, assim, náo temo poder de determinar a náo ocorrencia 
da falencia de um associado enquanto ou tro enriquece, embora busque proteger 
ambos. 

Ora, nos garimpos a situa<ráo é identica: os impactos ambientais náo estáo 
. nos insumos adquiridos pelos garimpeiros, nem na comercializa<ráo do produ-
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to: estáo na produ~áo! Para que a prydu~o· seja "cooperativada" seria neces
sário que ela tivesse características empresariais. Os garimpeiros neste caso, ao 
invés de sócios.de cooperativa, seriam melhor designados como acionistas de 
urna empresa mineradora ... 

Apenas como teste hipotético, vamos aplicar estes princípios ao garimpo 
de cassiterita de Bom Futuro. Em sobrevóo da área, em setembro de 1989, 
estimamos que o número de" gericas" (conjuntos de moto bombas a diesel para 
desmonte hidráulico de barrancos) ali existentes ultrapassava 500 (alguns 
técnicos da Companhia de Minera~áo de Rondónia -CMR- falavam em 1.000, 
aquela época). Para a mesma produ\áo (estimada grosseiramente entre 15.000 
a 30.000 t / ano - falta precisáo, porque em grande parte esta produ\áo se 
destinava a contrabando ... ), em moldes empresariais, náo seriam necessárias 
mais do que 50 "gericas" (menos de 10% do total existente), coma correspon
dente redu\áo de pessoal empregado (sic) na atividade ... Incentivados por 
técnicos e assistentes sociais do governo, os garimpeiros constituíram 3 ou 4 
cooperativas diferentes (que competiam entre si na lavra da mesma área), que 
terminaram apenas em desenvolver atividades políticas, de interesse corpora
tivo dos garimpeiros (do nos), nunca" cooperativando" as atividades extra ti vas. 
No momento em que o fizerem, se equipararáo as empresas mineradoras e aí 
perdem, inclusive, o direito de minerar aquela área -a concessáo pertence ao 
Grupo Paranapanema -, anulando o impacto (dito) benéfico de manter empre
gos e conteros trabalhadores do garimpo longe das cidades. O cooperativismo 
real da produ\áo, portanto, é urna ilusáo, indesejável pelos garimpeiros,·de um 
lado, e pelos administradores urbanos, de outro. 

Conclusáo 

Sem que a sociedade brasileira, como um todo, abra máo dos impactos di tos 
positivos (sic) citados no início, náo existem solu~óes confiáveis para ~s impac
tos negativos, embora estes, evidentemente, representem custos económicos de 
médio e longo prazos muito maiores do que os "benefícios11 aparentemente 
auferidos a curto prazo. Afinal, os fatores que geram os impactos residem nos 
problemas económicos e sociais que o pais vive (como quase todo o terceiro 
murido ), os quais exigem a\óes conjunturais e estruturais que permitam . a 
aplica\áO estrita das leis brasileiras que, nos garimpos, "náo pegam1

'. 

Antes disso, a sociedade estará dispendendo recursos (financeiro5, huma
nos, natura is e.ambientais) apenas para saber que o óbvio problema existe e que 
sua dimensáo é grande. 

Notas 

1 - LLOYD1 W. F. Two Lectures on the checks to population. Oxford1 England1 i883. 
Reimpresso em parte in: HARDIN1 Garret1 ed. Population1 evolufion, and birth control. 
San Francisco, W. H. Freeman, 1969. 
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Mercúrio no arimpo 
de, oconé: 

mais um viláo temocrático 

lntrodu'c~áo 

Alexandre Pessoa da Silva* 

Marcello Mariz_ da Veiga* 

Muito se tem dito e escrito sobre o garimpo de urna forma geral e em . 
especial, sobre o garimpo de ouro. . · 

Estima-se que aproximadamente um milháo de pessoas estejam envolvidas 
nas atividades garimpeiras do país, produzindo cerca de 200 t de ouro anual
mente. Caso essas estimativas estejam carretas e ~e houvesse urna distribuic;áo 
equitativa da renda, cada participante do garimpo estarla se beneficiando de 
0,2 kg de ouro por ano, ou seja um rendimento mensal de Cr$ 50.000 (aproxi
madamente 3 salários mínimos em maio de 1991). 

Infelizmente sabemos que as coisas náo sáo bem assim. A forte socializac;áo 
do trabalho é contrastada por urna privatizac;áo ainda maior da riqueza gerada. 
Mas este háo deve ser o centro de nossas análises. Entretanto, de saída, mesmo 
su pondo urna divisáo igualitária dos benefícios, devemos registrar urna peque
na questáo:justificam-se os custos de qualquer natureza para obten~áo de táo 
magros beneficios? Acreditamos que a grande rnassa de rniseráveis participan
tes do garimpo só existe pela falta absoluta de outras perspectivas de sobrevi
vencia que a empurra nas garras de alguns poucos realmente beneficiados. 
Aliás, esta composic;áo de distribuic;áo de benefícios gerados pela atividade náo 
é "privilégio" do garirnpo, mas a expressáo da desenfreada explorac;áo do 
trabalhador brasileiro. 

Quando se comentamos problemas relacionados ao garimpo,. seus maiores 
. opositores assinalam aspectos pontuais, náo obsel'Vando características globais 
e sua inserc;áo na sociedade em que vivemos. 

•Engenheiros, doutorandos do Departamento de Mineralogía e PetroJogia do Instituto de Geo
ciencias da Universidade de Sáo Paulo (USP). 
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Na questáo dos custos, tem sido enfatizado os fortes impactos ambientais 
causados pela atividade garimpeira. Os impactos ambientais necessitam ser 
mais embasados para serem resolvidos. É notório que faltam a<;óes, principal
mente governamentais, para adaptar o academicismo das pesquisas a solu<;óes 
viáveis e urgentes para o meio ambiente. 

A minera<;áo como um todo é urna atividade impactante. Tais impactos 
estáo relacionados a grandes movimenta<;óes de terra, as profundas altera<;óes 
do ambiente paisagístico, ao assoreamento de drenagens pelos rejeitos minera
dos, entre outros. Dependendo da composi<;áo dos rejeitos, algumas substancias 
tóxicas podem estar sendo arrastadas com eles, contaminando-os químicamen
te. Neste ponto come<;amos a falar sobre a minera<;áo de ouro, sobre o garimpo, 
sobre o mercúrio. Estranhamos contudo que o mercúrio receba o papel prota
gonista nos impactos causados pelo garimpo (urna forma de minera<;áo muitas 
vezes desorganizada). 

As mineradoras de ouro, ou de outros metais básicos, táo essenciais ao 
desenvolvimento de um país, também sáo emissoras potenciais de urna série 
de substancias tóxicas, cuja capacidade poluidora depende da ineficácia dos 
órgáos de controle ambiental e da vontade política das autoridades locais. Mas 
a questáo é o garimpo e, nela, a emissáo do poluente: o mercúrio. 

Esse metal é introduzido de modo ilegal no garimpo, a baixo custo (embora 
seja comercializado a quase cinco vezes o pre<;o do mercado internacional, ele 
representa um insumo de baixo custo: 4 gramas de ouro compram um quilo de 
mercúrio nas regióes garimpeiras). O mercúrio (metal líquido) forma um 
amálgama (sólido) com o ouro que propicia a recupera<;áo do ouro fino. O 
amálgama, após separa<;áo do resto do minério, é aquecido, volatilizando o 
mcrcúrio e deixando o ouro. Sem dúvida é um processo barato, de baixa 
tecnologia, relativa eficiencia mas, quando mal operado, altamente poluidor. 

Neste trabalho relatamos, de modo sucinto, a experiencia e resultados 
obtidos pela equipe de biogeoquímical do Projeto Poconé do CNPq/CETEM, 
quando durante 1989 e 1990, foram investigados os níveis de contamina<;áo 
mercurial dos garimpos de Poconé - MT e como se comporta o mercúrio 
despejado pelos garimpeiros nas condi<;óes ambientais daquela regiáo. 

O grupo de biogeoquímica do Projeto Poconé procurou avan<;ar além da 
etapa de monitoramento ambiental, procurando verificar os mecanismos de 
incorpora<;áo de mercúrio nos vários compartimentos, assim como avaliar as 
varia<;óes sazonais que afetam parametros chaves do ciclo biogeoquímico do 

, . 
mercurio. 

Fontes e formas de emissáo do mercúrio proveniente 
do garimpo 

Para caracterizar a forma com que o mercúrio proveniente do garimpo 
migra nos ambientes aquáticos, primeiramente ternos que conhecer as fontes 
de emissáo desse metal. De modo simplificado, pode-se visualizar que o 
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garimpo, quando mal operado, emite mercúrio metálico para os compartimen
tos naturais de duas formas: 

•volatilizado (durante a queima de amálgama e fusáo do ouro); 
• metálico, arrastado com os rejeitos de amalgama\áo. 

A separa\áo do mercúrio contido no amálgama aurífero, cerca de 40% em 
peso, normalmente é realizada a través de aquecimento acima de 40()oC quando 
o mercúrio se volatiliza. A recupera\áo do mercúrio volatilizado pode (e deve) 
ser feita pela condensa\áo do vapor. As retortas (também chamadas no garimpá 
de "cadinhos") de a\o ou ferro fundido sáo equipamentos simples que promo
vem essa recupera\áo, mas nem s~mpre sáo utilizadas pelos garimpeiros. A 
refratariedade a esse equipamento tem fundo cultural e económico (o garim
peiro ou o dono do garimpo quer ver rapidamente a produc;áo do dia), o que 
acarreta o envenenamento dos pulmóes dos trabalhadores que queimam o 
amálgama ao ar livre. 

As características do mercúrio eventualmente perdido sao distintas. No 
caso da volatilizac;áo, o mercúrio no compartimento atmosférico tende a ser 
ionizado, ajudado pela luz ultravioleta do sol, e retorna a terra geralmente 
dissolvido nas águas das chuvas. 

Já o mercúrio arrastado nos rejeitos de amalgamac;áo fica retido em peque
nas lagoas (po\OS de resumo) onde foram realizadas as operac;óes de amalga
mac;áo e bateamento. Essas lagoas freqüentemeñte se conectam com as 
drenagens locais, permitindo um arras te e dispersáo do mercúrio metálico. Isso, 
embora possível, nao foi comprovado em Poconé. 

A alta densidade (13,5) do metal líquido, náo acusou halos de dispersáo de 
mercúrio, pelo contrário, a tendencia é a forma\áo de pequenos núcleos de 
metal aglutinado no fundo da dtenagem. 

' Aexce\áo dos processos gravíticos que irracionalmente utilízam o mercúrio 
nas próprias calhas concentradoras, ou daqueles inserisatos que reprocessam 
rejeitos de amalgamac;áo (contaminados com mercúrio) junto com minério 
fresco, a possibilidade de o mercúrio metálico se dispersar nas drenagens é 
pequena. 

O transporte do mercúrio foi detectado nas frac;óes mais finas (argila) em 
suspensáo nas águas. Se esse mercúrio teve origem na alterac;áo das rochas que 
liberaram o mercúrio natural nelas contido, ou se foi oriundo do mercúrio 
metálico introduzido pelo garimpo, é motivo de discussóes. O fato é que as 
fra\óes de granulometría mais fina apresentaram maiores teores de mercúrio. 
Cabe, a partir dessa constatac;áo, verificar como o mercúrio se apresenta nessa 
frac;áo granulométrica. As possibilidades levantadas levam a crer: 

• o mercúrio está sendo transportado na forma iónica adsorvido em 
argilo-minerais, óxidos hidratados de ferro e manganes ou matéria orga
nica; 
• o mercúrio está sendo transportado na forma metálica, micropulveri
zado, associado a partículas minerais. 

O processo de enriquecimento de metais pesados em coberturas ferrugino
sas (barro avermelhado, comum no Brasil) ou em solos organicos (cinzentos a 
pretos) é bastante conhecido na geoquímica de prospecc;áo de minérios. Os 
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constituintes dos solos após milhares de anos de percola\áo de águas superfi
ciais com metais em soluc;áo, adsorvem-nos (urna esponja química) aumentan
do o teor nesses metais. Por vezes esse metal tem relac;áo com a rocha em 
profundidade, outras vezes os metais sáo trazidos de áreas distantes. O grande 
problema na geoquímica ambiental é o reconhecimento de um processo de 
contaminac;áo antropogenica por um certo metal, distinguindo-o do enriqueci
mento natural devido ao intemperismo dos minerais formadores das rochas 
que, embora na sua maioria apresentem baixos teores de metais pesados (por 
exemplo, chumbo, zinco, cádmio, arsenico, mercúrio etc.), podem contribuir 
para o aumento do teor desses metais no solo, caso ocorram os processos de 
percolac;áo e adsorc;áo referidos. 

A mesma condic;áo poderia ser extrapolada para o material particulado 
levado pelas correntes d'água, onde o mercúrio poderia ser oriundo apenas do 
intemperismo dos minera is formadores das rochas ou de sulfetos, esses últimos 
reconhecidamente minerais ricos em mercúrio. 

Porém, urna das principais preocupac;óes dos estudiosos diz respeito a 
possibilidadc de o mercúrio metálico, pouco reativo e pouco móvel, vira ser 
ionizado (entrar em soluc;áo) criando condic;óes de alta reatividade, podendo 
formar, inclusive, os temíveis ·compostos organo-mercuriais, táo nocivos a 
fauna, a flora eªº próprio homem. 

O mercúrio metálico, despejado pelos garimpeiros nas-drenagens, apresen
ta baixa solubilidade em águas naturais (inferior a 0,05 mg de Hg por litro de 
água). Ora, para haver real contaminac;áo das águas, o mercúrio metálico 
(também conhecido como "azougue") precisa sofrer um processo de oxidac;áo 
para se transformar em íon, altamente solúvel e de grande reatividade química. 
Este íon encontrando compostos organicos específicos pode reagir e formar 
moléculas altamente tóxicas de compostos organomercuriais, como por exem
plo, o metilmercúrio. Foi esse tipo de composto o agente responsável pelas 
grandes tragédias de contaminac;áo humana por mercúrio, como acontecido em 
Minamata, no Japáo. 

Náo sáo todos os compostos organicos que promovem a metilac;áo do 
mercúrio. É necessária a presenc;a de composto organico doador de grupo 
metila e a ac;áo de agentes bacterianos. 

Os estudos realizados em Poconé - MT mostraram que as condic;óes de 
oxidac;áo do mercúrio sáo pouco favorecidas pelos parametros físico-químicos 
levantados na área de estudo. Mas, mesmo existindo circunstancialmente as 
condic;óes para oxjdac;áo do mercúrio metálico emitido pelo garimpo, urna série 
de processos naturais poderáo regular· a dispersáo do mercúrio nos diversos 
compartimentos ambientais. 

Trata-se de urna competic;áo natural. Urna vez que o mercúrio metálico está 
disperso numa drenagem e se transformando, eventualmente, em mercúrio 
iónico, esta forma de mercúrio pode ir para a água (soluc;áo), onde sofrerá 
interac;óes comos componentes geológicos e biológicos. Algumas dessas inte
rac;óes podem ser listadas: 

a-adsorc;áo pelos argilominerais, óxidos de hidratados de ferro e manganes 
e matéria organica; 
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b - precipitac;áo na forma de óxido, hidróxido ou sulfeto; 
e - adso~áo pela biota; 
d - complexac;áo com outros grupos organicos; 
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e - reac;áo coma metilcobalamina formada por bactérias, resultando no íon 
metilmercúrio. 

Nos processos acima relacionados, os ítens a, b, e, d indicam que o mercúrio 
iónico estarla relativamente imobilizado, ou seja, náo disponível a formac;áo do 
metilmercúrio (ítem e). · 

A afinidade de íons de metais pesados pela matéria organica presente nos 
solos e sedimentos é de grande importancia para conhecimento do comporta
mento do mercúrio nos sistemas aquáticos.· • aquáticos. 

Urna questáo que se a presenta em relac;áo a fixac;áo de metais pesados pela 
matéria organica é de se reconhecer o comportamento desses metais quando da 
decomposic;áo do substrato organico. Há possibilidade de que os meta is fixados 
possam ser liberados para a soluc;áo aquosa. Da mesma forma os organismos 
vivos que incorporaram metilmercúrio, por exemplo, quando mortos e decom
postos poderiam liberar o íon poluente para as águas. Novamente o controle 
poluidor seria exercido pela compe~c;áo dos fatores geoquímicos (adso~áo) e 
biológicos, podendo levar o mercúrio para urna situac;áo de menor mobilidade 
e disponibilidade. · 

Alguns resultados dos estudos em Poconé 

O monitoramento das variáveis físico-químicas de todos os microambientes. 
estudados no período de junho de 1990 a janeiro de 1991 assinalaram que as 
condic;óes náo sáo propícias a processos de oxidac;áo (ionizac;áo) do mercúrio 
metálico. 

Ensaios de simulac;áo de adso~áo do mercúrio iónico (propositadamente 
adicionado em um balde) pelos solos e sedimentos da regiáo de Poconé, 
demonstraram que em 15 minutos todo o mercúrio iónico adicionado foi retido 
pelos sedimentos. Isto implicé¡ que mesmo a ocorrencia circunstancial de mer
cúrio iónico seria totalmente controlada, is toé, eliminada da água pela ocorren
cia dessa interac;áo e retenc;áo pelos agentes mineralógicos. A esse processo 
denomina-se adsorc;áo específica. 

Ensaios de assimilac;áo · de mercúrio pelos organismos (caracóis, peixes) 
típicos da regiáo, apresentaram resultados negativos, mesmo após dois meses 
de con tato desses organismos com focos de contaminac;áo merc,urial. Novamen
te os sedimentos apresentaram capacidade de fixac;áo do mercúrio contido, 
tornando-o indisponível para processos reacionais. 

Os ensaios realizados indicam que na área a presenc;a dos óxidos hidratados 
de ferro e matéria organica atuam como eficientes reguladores naturais da 
concentrac;áo do mercúrio disponível nos ambientes aquáticos. Mesmo existin
do a probabilidad e de ionizac;áo do mercúrio (rrlicroambientes oxidantes), os 
componentes ativos dos sedimentos adsorvem o mercúrio iónico náo permitin
do que este seja metilado posteriormente. 
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Tais resultados levam a crer que os mecanismos de fixac;áo, transformac;áo 
e mobilidade devem estar impedindo, inibindo, ou mesmo contendo o mercúrio 
numa forma inativada no sedimento. 

Concluindo, acreditamos que o papel poluidor do mercúrio metálico emi
tido pelo garimpo náo parece ter a repercussáo catastrófica táo propalada; 
contudo precisam ser melhor avaliadas as condic;óes de oxidac;áo e metilac;áo 
em cada ambiente específico. Há, entretanto, por vezes, urna instrumentac;áo 
política da dimensáo do problema do mercúrio no garimpo, para defender 
interesses económicos fortes e nem sempre muito visíveis, mas escondidos atrás 
de biombos ambientais. Sem dúvida, o caráter tóxico do mercúrio náo permite • 
que despejos em drenagens ou queimas de amálgamas continuem impunemen-
te. A instruc;áo do garimpeiro é o primeiro passo para modificac;óes na sua 
tecnologia. A inserc;áo do garimpo na sociedade como atividade produtiva, 
embora desorganizada, seria outro passo de igual importancia para a evoluc;áo 
do garimpeiro. 

Quando milhóes de toneladas de terra assoream rios, quando culturas de 
regióes sáo descaracterizadas, quando os valores de urna sociedade se modifi- · 
cam pela introduc;áo do garimpo, quando as paisagens se transformam em 
cenários lunares, parece que atribuir ao mercúrio o papel protagonista de urna 
"invisível" degradac;áo ambiental é transformá-lo em mais um, de tantos que 
conhecemos, viláo tecnpcrático. 

Notas 

1 - Equipe composta pelos pesquisadores Alexandre P. da Silva (coordenador) e 
Marcello M. Veiga (USP), Edinaldo de Castro e Silva,. Evaldo F. Oliveira, Luiz Roberto 
M. Pedroso, Gercino D. Silva, Nelson Luiz S. Ferreira, Helcias Bernardo de Pádua, 
Salete K. Osaki (UFMT) e pelos academicos Lázaro José de Oliveira e Fátima Aparecida 
Iocca (UFMT). 
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GARIMPO E MEIO AMBIENTE 

Garimpo e meio ambiente: 
águas sa~adas 

e águas profanas 

Lívia Barbosa* 

Nos últimos anos e, principalmente,meses,garimpo egarimpeiros temsido 
presen~as constantes nas manchetes dos jornais. Esta recente visibilidade, 
contudo náo está associada aos mesmos aspectos que fizeram dos garimpeiros 
do nosso primeiro ciclo minerário um herói nacional: a riqueza do ouro e a 
conquista das fronteiras políticas da nac;áo.1 Muito pelo contrário. Garimpo e 
garimpeiro aparecem hoje, no nosso imaginário, como agentes de poluic;áo 
mercurial, destruic;áo de sociedades indígenas e várias outras formas de enfren
tamento. De personagens de livros didáticos passaram a vilóes da s_ociedade 

, brasileira contemporanea. No desempenho deste papel inseriram-se, no nosso 
mapa mental, apenas, através de eixos sintagmáticos negativos. 

Enquanto atividade e agente económico sempre se fizeram presentes, aliás, 
talvez, como urna das ocupac;óes mais antigas do Brasil. Mas a existencia de 
ambos, depois da fase de esplendor do século XVIII, ficou subjacente a outras 
atividades económicas de maior importancia para a nac;áo. Permaneceram 
vivos no nosso mapa mental como conteúdo de livro didático, como história, e 
náo como matéria viva através da qual se construia a sociedade brasileira. 
Quando ressurgiram no imaginário nacional, no fim da década de 1970, encon
traram náo mais um Brasil por fazer e desbravar. 

Garimpo e garimpeiros náo eram mais sinónimos de assentamento, de 
civiliza~áo, de nac;áo em movimento. Defrontaram-se com um país já feito e em 
busca de urna nova identidade. A experiencia histórica do passado náo encon
trou mais legitimidade no presente, e a narrativa de sua existencia atual está 
senda feíta dentro de urna nova tradic;áo - a modernidade - onde náo parece 
haver lugar para urna atividade e um agente económico comas características 
que lhes sáo atribuídas. 

Hoje, no interior do campo da explorac;áo dos recursos minerais da na~áo, 
fala-se sobre garimpo e garimpeiros por oposic;áo explícita e exclusiva as 
sociedades indígenas, ao meio ambiente e as empresas de minerac;áo. Inde-

• Dou tora em AntropoJogia Social e Professora da Universidade Federal Fluminense. 
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pendente desses interlocutores, eles náo possuem qualquer legitimidade ou 
identidade positiva. Neste contexto, a atividade garimpeira poderia ser consi
derada na contramáo da história. O que ela tem para oferecer, náo é, no 
momento, considerado suficientemente valioso em relac;áo aoque ela tem para 
tirar ou destruir. 

Silenciosos no interior das" matas", os garimpeiros foram trazidos a luz por 
conjuntos discursivos, que viram neles a negac;áo do Brasil novo que se quer 
construir; do país moderno e eficiente que se almeja, pois sáo primitivos, 
desorganizados e poluidores; do país justo e igualitário, pois sáo produto de 
estrutura económica perversa. Garimpo e garimpeiros foram, assim, instaura
dos como opositores das linhas mestras que definem tudo e todos na busca de 
urna nova identidade para o país: o meio ambiente bem cuidado, as sociedades 
indígenas preservadas, a grande empresa eficiente e náo-espoliadora, e as 
relac;óes de trabalho humanas e bem remuneradas. Tornaram-se o nosso outro 
complementar. Além de nos permitir tomar consciencia do que somos, sinaliza 
para tudo o que náo queremos ser e ter. 

Do ponto de vista objetivo, o garimpo náo precisa ser o nosso outro 
complementar. Outras atividades estáo também, concretamente, fora desta 
nova imagem do que se deseja para a nac;áo. Náo precisa ser aquele que permite 
nos recriarmos como eficientes, cuidadosos como meio ambiente e generosos 
com outras formas de vida social existentes no nosso interior. Se por um lado, 
garimpo e garimpeiros náo precisam ser os interlocutores privilegiados desse 
novo modelo de sociedade que se quer criar, por outro, é difícil se pensar em 
algum objeto táo perfeito para esse papel. Garimpo e garimpeiros aglutinam 
todos os conjuntos de oposic;óes explosivas da sociedade brasileira do momen
to, numa apresentac;áo formal mais dramática ainda. Ternos entáo garimpo 
versus rneio ambiente, sociedades indígenas, condic;óes de trabalho precárias, 
eficiencia, prod utividade, primitivismo, violencia, doenc;a, miséria, o dilema do 
prec;o a pagar pelo desenvolvimento etc. Todas essas oposic;óes inseridas num 
pano de crateras 1 u na res, corpos boiand o nos rios amazónicos, rios "vermelhos" 
de mercúrio, índios morrendo de inanic;áo, populac;óes ribeirinhas contamina
das, pistoleiros e prostitutas lado a lado com populac;óes inofensivas. Melhor 
do que esse garimpo de vi trine, s6 mesmo os índios do Parque Xingu do Globo 
Repórter. 

O importante é perceber neste contexto que, para além dos problemas 
substantivos acarretados pela garimpagem (poi uic;áo mercurial, assoreamento, 
invasáo de terras, enfrentamento com populac;óes nativas etc.) o que se desen
rola perante nós é, também, um imenso enfrentamento simbólico. Neste o 
garimpo desempenha o papel de catalisador de dilemas e conflitos paradigmá
ticos para a sociedade brasileira no momento atual. No interior des ta pespecti
va, a garimpagem e seu agente náo podem ou devem ser entendidos apenas a 
partir de seus efeitos concretos sobre alguns aspectos da sociedade brasileira. 
Mas como urna vitrine de valores, que através dos diferentes efeitos e tipos de 
relac;óes estabelecidas, entre os vários interlocutores que disputam o direito e a 
legitimidade a explorac;áo dos recursos minerais da nac;áo, se pensa náo só 
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garimpo e garimpeiros, mas fundamentalmente, a sociedade brasileira se pensa 
através deles. 

Partindo-se dessa ótica o enfrentamento de representac;óes que envolve 
garimpo e meio ambiente é exemplar. Através dele é possível mapear a pene
trac;áo, a importancia e o significado da questáo ambiental no seio da sociedade 
brasileira. O aparecimento e o aprofundamento de urna consciencia ecológica 
no Brasil representa urna tendencia inédita e de importancia fundamental na 
nossa cultura e pensamento político. Nos últimos dois anos ela foi elevada a 
um nível de visibilidade cultural e influencia política impensado há apenas 
alguns anos, legitimando novos interlocutores, reforc;ando o poder de alguns já 
existentes e excluindo ou tros. A mudanc;a de discurso das lideranc;as garimpei
ras, ao longo do tempo, em relac;áo ao uso do mercúrio e aos danos causados 
ao meio ambiente ilustram náo só a disseminac;áo de certos conhecimentos 
técnicos, mas também o poder do ecologismo em delimitar espac;os, físicos e 
simbólicos, para todas as atividades e grupos no cenário político atual. Por outro 
lado, a falencia do modelo socialista, expressa no esfacelamento político do leste 
europeu, deitou por terra a única alternativa apresentada ao sistema capitalista, 
deixando um vácuo filosófico que abriu caminho para o aprofundamento da 
questáo ecológica, principalmente num país como o Brasil, dividido por imen
sas diferenc;as materiais, e que nao pode mais fazer da vía socialista urna saída 
politicamente competitiva. Neste sentido, os enfrentamentos nascidos dos 
conflitos entre interesses regionais, na busca de crescimento económico, e os 
nacionais voltados para a construc;áo de urna identidade de nac;áo moderna, 
que enxerga no engajamento a causa ecológica um sinal diacrítico desse seu 
objetivo, sáo ilustrativos desses dilemas. E, finalmente, o novo significado 
atribuído pelo movimento ecológico a determinadas formas de "natureza" 
sinaliza para mudanc;as importantes no ambito da ética, da política e da 
teología, que apenas se insinuam no nosso mapa mental, mas que possµem 
implicac;óes importantes para urna nova forma de pensar as relac;óes entre 
Homem/Natureza e a gestáo dos recursos naturais da nac;áo. 

11 

Em 1987, e~ frente as cameras de TV, José Altino Machado, ex-presidente 
da USAGAL, ingeriu mercúrio, com o objetivo de demonstrar que este náo 
causava nenhum dano ao homem. Tal atitude performática poderia ser consi
derada um marco nas relac;óes de enfrentamento que caracterizaram, ao longo 
dos últimos anos, as relac;óes entre grupos ambientalistas, órgáos governamen
tais responsáveis pelo meio ambiente e a comunidade garimpeira. 

Hoje tal postura provocaría pouco impacto e muita ironía. Atualmente é 
bem maior o número de pessoas cientes de .que os malefícios do mercúrio 
provem náo da sua forma metálica, mas metilada. E mais, que esse processo de 
transformac;áo química está ocorrendo nos rios da Amazónia, contaminando 
peixes e, conseqüentemente, as populac;óes ribeirinhas, se concretizando num 
perigo de longo prazo que é impossível ignorar. 
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Entretanto, na fase inicial da contesta\áo da explora~áo aurífera na Amazó
nia, pela forma garimpeira, esse tipo de negativa enfática e gesto teatral poderia 
surtir efeito, principalmente quando acompanhada de urna estratégia de ridi
cularizar o discurso ambientalista e os seus agentes, identificando esses últimos 
com urna problemática européia, de país do primeiro mundo. 

11 
••• O mercúrio que nós usamos é inerte: é o mesmo que tem no dente, o 

mesmo que as pessoas antigamente bebiam para curar nó nas tripas: entra 
e sai do organismo. Náo tem nada a ver com o mercúrio do Japáo, ou 
com aquele que é jogad<_> na Baía de Todos os Santos. Ná·o contamina. 
Mesmo o garimpeiro, que inala .o mercúrio durante a queimaí náo se 
envenena: o que faz mal sáo os coágulos na corrente sangüínea ... Pode 
ser que a chuva e o sistema de drenagem do solo acabem levando o 
mercúrio novamente para os rios. Vamos medir o índice de mercúrio. E 
mais: desafio alguém a mostrar urna pessoa, urna única pessoa contami
nada por esse mercúrio na Amazónia ... Como náo se pode fazer nada 
contra um su jeito qu~ está buscando um jeito de ganhar mais, vai lá e diz 
que está poluindo o rio e fecha. Os meninos .da ecología náo perceberam 
ainda que estáo servindo de massa de manobra." 
(José Al tino Machado. Líder garimpeiro. Jornal do Brasil, Caderno B, 1987). 

Com o passar .do tempo, contudo, o processo de metabolismo político 
sofrido pela questáo ambiental, no seu processo de questionamento da socie
dade industrial moderna, e no caso específico da brasileira, torna inviável, hoje, 
postura semelhante. 

As rela\óes de englobamento observadas, anteriormente, onde a natureza 
era um objeto· a ser dominado e explorado como fonte ilimitada de recursos 
inesgotáveis foi substituída a nível político internacional pela consciencia da 
finitude destes últimos, das implica\óes oriundas da degrada~áo ambiental 
para a sobrevivencia do homem e da mudan\a de status atribuída a natureza, 
tornando tensa, do ponto de vista político, e inconseqüente, do económico, 
qualquer postura diferente. Portanto, de problemática dos P.V.s europeus, 
trazida por ex-exilados políticos na década de 70, a questáo ambiental tornou-se 
bandeira dos partidos de esquerda, com o eco-socialismo. Com o eco-capitalis
mo, é temática central de qualquer discurso que aspire alguma permanencia na 
arena política. Portan to, ao longo do tempo o discurso garimpeiro foi obrigado 
a se alterar e a tomar em considerat;áo a nova proposta de reformula\áo das 
rela~óes Homem/Natureza, exigidas pelo ecologismo. O que se observa, a 
partir de· entáo, é um englobamento do garimpo pela questáo ambiental. 
Principalmente, quando observamos as mudan~as ocorridas num único discur
so: 

"O que queremos é conscientizar o gadmpeiro de sua responsabilidade 
com a natureza. Ou o garimpeiro se enquadra, ou vai perder o apoio da 
própria sociedade ... é necessário a forma~áo de pequenas empresas de 
minera~áo para a explorat;áo de ouro em Ro.raima, evitando a degradat;áo 
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do homem e da natureza ... é preciso cadastrar balsas e homens e impedir 
que as conseqüencias dessa explora<;áo indiscriminada venha provocar o 
fechamento do garimpo." 
J. Altino Machado, (jornal do Brasil, 8 de maio de 1989, p.4). 

Mas a questáo ambiental, enquanto discurso e prática, náo está mais no 
garimpo apenas como problema que pode inviabilizar a sua existencia e náo 
legitimar suas reivindica<;óes ao direito de explora<;áo dos recursos minerais do 
país. Está, também, como um objeto de denúncia e um veículo concreto para a 
introdu<;áo de novas formas de produ<;áo de ouro, que náo agridam tanto ao 
meio ambiente, e que funcionem como legitimadores do garimpo no interior 
dessa nova ordem. 

Na realidad e assistimos hoje, no interior da comunidade garimpeira, a urna 
competi<;áo acirrada entre seus membros com maior visibilidade na cena nacio
nal para determinar quem efetivamente está mais comprometido coma questáo 
ambiental. Líderes garimpeiros, comos mais diferentes posicionamentos polí
ticos e legitimidade no interior da comunidáde, preocupam-se em denunciar o 
estado de alguns rios da Amazonia, chamando aten<;áo sobre os efeitos cumu
lativos que o mercúrio neles jogado poderá acarretar no futuro. Outros atuam 
políticamente no P.V. e terceiros freqüentam reunióes ecológicas fazendo mea 
culpa, em público, e solicitando ajuda técnica para minorar os problemas da 
polui<;áo mercurial.2 

O controle do saber de tudo o que ocorre no ambito do meio ambiente 
funciona hoje, no garimpo, como urna bússola para as a~óes e estratégias futuras 
dessa comunidade. Em decorrencia disso, os garimpeiros vem processando 
mudan<;as e tentando incorporar novas tecnologias no seu processo produtivo, 
bem como angariar apoio no interior da comunidade científica. Aliás, ambos os 
grupos, garimpeiros e ambientalistas, reconhecem que a luta pela "verdade" · 
sobre a melhor forma de explora<;áo dos recursos minerais da na<;áo é travada 
tendo como base o que a ciencia diz sobre as diferentes modalidades possíveis. 
Tanto garimpeiros como ambienta listas percebem que no tipo de sociedade em 
que vivemos, o veredicto científico está entre os mais poderosos que existem. 
Ele confere ou tira legitimidade3. Portanto, a comunidade científica é acionada 
por ambos os lados, e a sua produ<;áo esgrimida como trunfos estratégicos para 
"provar", ou náo, os diferentes pontos de vista de cada um.4 Entretanto, todos 
os esfor<;os garimpeiros para se tornarem ambientalmente menos perdulários 
náo encontram eco nos círculos ambientalistas, levando a comunidade garim
peira a atestar que o meio ambiente náo conhece o garimpo. Quer apenas usá-lo 
como bode expiatório da questáo ambiental no Brasil. 

Tanto do ponto de vista representacional como da prática substantiva, os 
ambientalistas tratam o garimpo de forma totalizante. Para eles náo existem 
diferentes tipos de garimpo (ouro, diamante, cassiterita, pedras preciosas etc.) 
que empregam tecnologias diversas, possuem estruturas sociais e organizacio
i:iais diferentes e fazem uso ou náo de agentes poluidores. Existe, apenas, o 
garimpo de ouro que emprega mercúrio e polui. E é através da polui\áO 
mercurial que os ambientalistas passam do nível da acusa<;áo genérica para a 
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específica, tornando-a símbolo de todos os males que a atividade garimpeira 
causa ao meio ambiente. Neste contexto o assoreamento aparece como um valor 
menor e hierarquicamente inferior.s Aliás, esta é urna rela\áo bastante interes
sante. Se através do uso de determinados equipamentos e técnicas é possível se 
reduzir e controlar a po~ui\áo mercurial, náo existe disponível, no momento, 
nenhum conhecimento, técnica e equipamento capaz de recuperar os danos 
causados pela movimenta\áo de terras que o garimpo ocasiona no Jeito dos rios. 
Portanto, sobo ponto de vista exclusivamente técnico e ambiental, o assorea
mento é, talvez, um viláo táo grande quanto o mercúrio. Se por trás da questáo 
ambiental estivessem apenas aspectos objetivos a rela\áo entre esses dois 
subprodutos do garimpo seria pelo menos mais igualitária. As acusa\óes dos 
ambientalistas se centralizariam também no assoreamento. A pergunta nesse 
caso é: qual o significado que cada um desses problemas tem para o discurso 
ambientalista? ·. 

No contexto des te enfrentamento, o que o garimpo continua náo aceitando 
é o papel de viláo paradigmático dos problemas ambientais. Se, por um lado, 
os garimpeiros concordam que o mercúrio polui, por outro discutem a propor
\áo e o caráter absoluto desta polui\áo. E mais: argumentam que os índices de 
polui\~º por metais pesados, principalmente o mercúrio, nos grandes centros 
urbanos, sáo muito maiores, e náo existe nenhuma campanha a respeit-0; nem 
as grandes indústrias recebem um décimo das hostilidades dedicadas ao ga
rimpo pelos órgáos de prote\áO do meio ambiente e do público em geral. Além 
disso, a agricultura mecanizada, responsável por um dos maiores índices de 
polui\áo ambiental, dificilmente é chamada para prestar contas. 

Se ·examinarmos toda essa discussáo sobo ponto de vista quantitativo - o 
índice de poluic;áo por metais pesados entre os grandes centros urbanos e a 
Amazonia - a relac;áo talvez possa, até mesmo, favorecer o garimpo. Ou seja, a 
contaminac;áo pode ser maior nas grandes cidades do que na selva, o que 
certamente nao justificaría deixar poluí-la. Mas, para se entender toda essa 
problemática é necessário transcender esse aspecto. As implica\óes verdadeiras 
encontram-se, náo na quantidade, mas na qualidade do que é poluído, na 
natureza daquilo que é contaminado. 

No caso específico ·da Amazonia e do Pantanal Matogrossense, a sua 
classificac;áo como santuários ecológicos nos fornece indícios claros para a 
compreensáo do que está subjacente a discussáo sobre a quantidade de polui\áo 
mercurial existentes nestes locais e nos grandes centros urbanos. 

O termo santuário náo é usado de forJlla aleatória pelos grupos ambienta
listas nem pela sociedad e como um todo. E indicativo da atribui<;áo de um status 
sagrado por oposi\áO a um profano. No seu interior guarda-se, ou melhor, 
resguarda-se aquilo que se quer manter intocado, ou fora de alcance, das máos' 
profanas. E mais, o termo sugere a existencia de relac;óes e regras de evita<;áo, 
respeito e reverencia entre os elementos desses dois domínios. As intervenc;óes 
concretas sáo vistas como violac;óes de fronteiras, verdadeiras profana<;óesentre 
dois mundos descontínuos no que toca a natureza básica de cada um. 

Considerando-se essa lógica implícita, todas as manipula<;óes sofridas por 
elementos do mundo natural que se localizam forado que é definido como 
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santuário ecológiro - no caso centros uribai:ios industriais e regióes periféricas -
produzem menos impacto do que as que ocorrem no interic;>r daqueles. Poluir 
um rio localizado num domínio profano é muito diferente de poluir águas 
sagr~as. No primeiro caso é um processo percebido como abrangendo elemen
tos ontologicamente semelhantes, e náo radicalmente diferentes como no se
gundo. Portanto, o impacto que a taxa de polui\áo por metais pesados causa 
no meio urbano é, pela natureza atribuída aoque é contaminado, percebida 
como hierarquicamente menor e inferior, do ponto. de vista simbólico, ao que 
ocorre nas regióes classificadas como santuários ecológicos. . 

Embora tanto garim.peiros como ambientalistas pare~m .estar envolvidos 
em discussóes de ordem quantitativa - como, por exemplo, o número exato de 
toneladas de mercúrio atiradas nos rios. da Amazónia - no fundo discutem, 
tambérri, a natureza das águas que estáo sendo poluídas6 . Enquanto os primei
ros discordam do status de sagrado atribuído a esses locais, os segundos enfati~ 
zam, justamente, essa qualidade. 

A atribui\áo, por esses dois grupos, de .um status ontológico distinto as 
águas dos rios amazónicos indica, claramente, a natureza simbólica do enfren
tamento. Garimpeiros e ambientalistas utilizam esquemas diferentes de classi
fica\áo, que implicam em alvos sociais e. interesses divergentes. A "selva 
amazónica" dos ecologistas é radicalmente diversa da dos garimpeiros. Para 
os primeiros ela representa o símbolo de um novo paradigma. Para os segundos, 
a continuidade de urna tradi\áo de ocupa\áO de fronteiras em que meio 
ambiente e popula\óeS pativas sáo entendidas como entraves ao desenvolvi
mento. 

...... Em termos de luta simbólica o objetivo de cada grupo é demonstrar, para 
·os que estáo de fora desse campo semantico específico, qual é a "selva" 
verdadeira: a sagrada ou a profana. Para isso o movimento ambientalista está 

-~, melhor preparado do que a atividade garimpeira. O poder simbólico, o poder 
de interferir na realidad e com palavras, está baseado no capital disponível para 
cada _grupo, adquirido em enfrentamentos anteriores. E, nos últimos· anos~ face 
aos subprodutos do-modelo de crescimento ilimitado adotado pela sociedade 
ocidental, a explora\áo de "riqueza" a qualquer pre\o, propugnada até bem 
pouco tempo pela comunidade garimpeira, a deixa simbolicamente deficitária7. 

Embora a pobreza simbólica do garimpo o coloque numa posi\áo ~e pouca 
legitimidade face aos seus_ demais interlocutores, as raízes de suas repre
senta\óes, numa perspectiva mais ampla, vinculam-se a urna posi\áo bem mais 
hegemónica entre nós8. Posi\áO esta que caracterizou, do ponto de vista histó:
rico nossa ocupac;áo de fronteiras, e a própria política governamental de desen
volvimento do país, e mais especificamente da Amazónia. Contextualizado · 

~ dessa forma, o garimpo é apenas mais urna frente de expansáo como a borra
cha, o gado e a castanha. A sua diferen\a em rela\áo as demais é justamente a 
conjun~áo do seu apogeu, ou seja, o ponto máximo da sua explora\áo, com a 
mudanc;a de paradigma em relac;áo ao meio ambiente.9 

Portanto, por parte dos empresários do garimpo e dos elementos politica
mente mais articulados des ta comunidade, a rela\áo homem/ natureza trans
corre no interior do mesmo modelo de explorac;áo, ou melhor .exaustáo, dos 
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recursos naturais concebidos pela sociedade industrial, onde até bem pouco 
tempo, nenhum status sagrado era atribuído a qualquer elemento do mundo 
natural. A ótica é a mesma de qualquer outro empreendimento económico: o 

. máximo de lucró, com o mínimo de investimento, no mais rápido período de 
tempo, sem qualquer computa~áo dos danos ambientais. 

Melhor seria dizer que essa ótica sempre foi particularmente aguda no que 
toca o uso dos bens comuns ( água, ar, terras) e públicos na sociedade moderna: 
ausencia total de qualquer responsabilidade coletiva .. Neste aspecto os empre
sários do garimpo náo se distinguem em nada de nenhum outro grupo no inte
rior da sociedade brasileira. Com o movimento ecológico, que tem se preocu
pado em alocar responsabilidades pelo uso e abuso do meio ambiente (neste 
caso bens de uso comum apenas), contudo as lideran~as garimpeiras buscaram 
a introdu~áo de novas técnicas produtivas menos poluidoras, passando a 
incluir, pelo menos para uso externo, o meio ambiente na coluna de custos, e a 
exercitarem urna modalidade de discurso ambientalista como estratégia de 
sobrevivencia política. Através dele engajam-se, como os demais grupos da 
sociedade, nessa nova ordem e tentam escapar ao estigma da marginalidade 
pelo aumento de seu capital simbólico. 

Por parte dos trabalhadores do garimpo as coisas sáo bem mais complexas. 
Primeiro, o grupo assim denominado é bastante heterogeneo. É composto por 
pessoas das ~ais diferentes· procedencias, tanto do ponto de vista geográfico 
como sócio-económioo. Exi~tem nos garimpos, advogados, jornalistas etc. ori
ginários de centros urbanos, bem como ex-agricultores sulistas e nordestinos, 
além de pessoas da propria regiáo e que fazem da atividade garimpeira urna 
ocupa~áo complementar a agricultura. Isso sem mencionar sequer a insen;áo 
diferencial que todos possuem na propria estrutura interna·dagarimpagem. Os 
únicos pontos talvez a ho_mogeneizá-los sejam a percep~áo dessa atividade 
como urna alternativa de ganho mais atrativa e a total invisibilidade em que se 
encontram a nível político. O que pensa a massa garimpeira sobre qualquer 
aspecto que envolva a atividade é difícil de se saber, devido a ausencia total de 
trabalhos que investiguem o sistema representacion~l dessa comunidade. As 
informa~óes existentes sáo esparsas e fragmentadas. 

De qualquer forma, a origem urbana ou rural, as diferen~as de nível 
edu~acional e a procedencia local ou de fora apontam para a possibilidade de 
representa~óes bastante diferenciadas. Para os grupos originários da propria 
regiáo amazónica mais acostumados ao contato direto com a natureza e sua 
exuberantja, a preserva~áo do verde possui urna dimensáo mais cosmológica 
que política, ao contrário do. que ocorre no seio dos segmentos da sociedade 
brasileira mais mobilizados pela questáo ambiental. 

Embora recentemente, vários grupos sociais ·da regiáo amazónica, como 
s~ringueiros, castanheiros, ribeirinhos etc. se tenham unido sob a lideran~a de 
Chico MendeS e outros grupos ambientalistas em torno da preserva~áo da· 
floresta, é difícil identificar nisso urna consciencia ecológica no sentido que ela 
possui no interio.r da sociedáde industrial moderna. 

Para essas popula~óes a defesa ·do meio ambiente náo está ancorada na 
problemática histórica e económica trazida pela revolu~áo industrial. Nem pela 

.. 
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escassez dos recursos naturais que, hoje, tanto atemoriza a sociedade industrial. 
A rela~áo dessas popula~óes como seu meio físico ocorre a través de media~es 
diferentes. Sua sobrevivencia, sua visáo de mundo, suas institui~ sócio-cul
turais estáo ancoradas neste universo, onde a natureza - na sua forma inculta, 
selvagem, agreste - predomina. 

E, se nos últimos anos, do ponto de vista simbólico, essa é urna das formas 
mais privilegiadas concebidas para o mundo natural, isso náo anula o fato de 
que, durante séculos, esse mesmo tipo de meio físico foi símbolo de atraso e 
exotismo, jamais de um valor positivo a ser cultivado. Mesmo na periferia do 
sistema sócio-economico e dos centros decisórios da sociedade brasileira, essas 
popula~óes sofreram influencias e partilharam valores como resto do p~ís que, 
na maior parte dos casos, náo estavam em consonancia com o que hoje se 
privilegia. 

Para os grupos ambientalistas oriundos, em sua maioria, dos centros urba
nos, e das camadas mais intelectualizadas da popula~áo, políticamente mais 
sintonizadas comas implica~óes mundiais das questó~ ambientais e conscien
tes do papel totemico desempenhado pela Ama:zónia no acervo representacional 
do movimento ecológico, as razóes para se atribuir urna qualidade sagrai/.a aos 
elementos do mundo natural, guardadas no interior dos santuários ecológicos, 
estáo enraizados em outros aspectos.1º 

A distancia do verde e o seu valor de escassez, a redescoberta da natureza como 
possuidora de um ritmo e urna dinamica própria; o novo significado ontológico 
atribuído aos seus elementos náo-humanos; a idéia crescente da finitude inexo
rável dos recursos naturais; a biodiversidade dos ecossistemas; e, finalmente, a 
imagem aterrorizante de que estamos diante das últimas fronteiras da natureza 
funcionam como sinais diacríticos para a inse~o simbólica desse domínio no 
sagrado. Portanto, o que para os grupos ambienta lis tas funciona como um sinal 

_ ~ positivo, pelo menos para lideran\as garimpeiras náo possui o mesmo signifi
cado.11 

É fundamental enfatizar, contudo, que a na tu reza intocada, como um valor, 
introduzido pelo movimento ecológico é caso único nas concep\óes das dife
rentes sociedades sobre o mundo natural.12 Do ponto de vista estritamente 
representacional, estamos longe de ser a única sociedade a perceber e considerar 
que o meio ambiente está em perigo.13 Muitos outros povos veem seus ambien
tes também amea~dos. Os perigos atribuídos náo sáo naturalmente identicos. 
No momento éonsideramos a superpolui\áo um grande problema, pois pres
siona ainda mais as nossas já "comba lid as" reservas naturais. Para muitos 
desses povos é, via de regra, o inverso. Contudo, os tipos de causas e de 
responsabilidades atribuídas sáo as mesmas: sempre, e em tod6s os lugares, foi 
a loucura humana, a ganancia, a ambi\áo e o ódio que colocaram o meio 
ambiente em perigo. A diferen~a entre a nossa sociedade e as demais é, justa
mente, o valor inédito atribuído a natureza virgem e intocada. E é justamente 
contra essa representa~áo específica da natureza que a atividade garimpeira 
bate de frente. 

Ao remexer as entranhas da terra, os leitos dos rios e as encostas dos morros 
existentes no interior dos santuários ecológicos, esse grupo, mais que qualquer 
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outro, destrói esse valor, aniqüila a possibilidade dessa representa~áo. Serin
gueiros e castanheiros usam também .a floresta. Entretanto, a atividade econó
mica que lhes está associada mantém esse nicho ecológico o mais próximo 
possível da intocabilidade ideal concebida pelos ambientalistas. Náo é, portanto, 
por acaso, que seringueiros e castanheiros se tornaram alvo das aten\óes 
internacionais e símbolos de um estilo de vida que os ecologistas acham signi
ficativo preservar. Por outro lado, náo é a toa que garimpeiros tenham sido 
escolhidos justamente para o papel inverso. 

É claro que esse modelo sagrado/profano, proposto anteriormente, náo se 
coloca de forma monolítica para a compreensáo da discussáo subjacente aos 
índices de · polui~áo mercurial. No caso do Pantanal e da Amazónia versus 
centros urbanos industrializados ele se encontra na sua posi~áo limite: os náo 
poluídos (puros) comos mais poluídos (impuros). Entretanto, a sua utiliza\áo 
obedece a urna dinamica de segmentariza~áo. Dependendo dos elementos 
postos em rela~áo, diferentes domínios podem ser mais ou menos sagrados, ou 
mais ou menos profanos, sempre em rela-;áo a outros. Qualquer recurso hídrico 
localizado em santuários ecológicos terá suas águas mais sacralizadas do que 
os demais, inseridos em contextos urbanos e industriais. No primeiro caso é 
necessário se impedir a profana\áo, o que, em termos de a\áo concreta, significa 
sua intocabilidade. No segundo, purificá-los, ou seja, devolver-lhes sua nature
za sagrada original. 

Esse modelo analítico adotado para descrever as rela\óes entre alguns 
grupos da ~ociedade ocidental moderna - no caso garimpeiros e ambientalistas 
- e o mundo natural, pode ser melhor entendido quando visto no interior da 
ideología biocentrica, subjacente ao movimento ambientalista contemporaneo. 
O que é revolucionário nessa postura é a idéia de que o comportamento ético 
náo come\a e termina nos seres humanos. O que esté sendo proposto é um 
alargamento da idéia de valor, de forma que a natureza cesse de ser apenas 
propriedade e se torne urna comunidade. 

Esta nova ética ecológica exige a extensáo do conceito do que consideramos 
"pessoas". Requer o reconhecimento do valor intrínseco de cada componente 
ecobiótico. Nessa perspectiva, os elementos do mundo oatural, sejam eles 
animais, vegetais ou minerais, tem os mesmos direitos que os seres humanos. 
Eles sao a sua própria justificativa de existencia. Possuem valor, valor este 
completamente divorciado de qualquer significado ou utilidade que possa ter 
para os homens.14 

Concretamente isso significa que, da posi~áo de objeto, na perspectiva 
anterior ao rriovimento ecológico, a natureza passou a sujeito, algo dotado de 
subjetividad e e identidade, que é preciso ouvir e entender. De mundo inanima
do passou a vivo, dinamico com ritmo próprio. ·Nesta nova ordem, cada 
.elemento é valorizado em si e per si. Cada elemento náo humano é investido 
de cidadania, de direitos próprios, que justificam o seu estar no mundo, inde
pendente de suas rela\óes comos seres humanos. Numa certa dimensáo é como 
se a natureza tivesse sido humanizada. Concebida a imagem e semelhan~a dos 
seres humanos e, ontologicaménte igual. EmbOra revolucionária do ponto de 
vista da teoria moral, por es tender o princípio da igualdade entre os homens a 
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nature.za, essa perspectiva biocentrica gera questóes problemáticas. Náo fica 
claro, por exemplo, de que maneira a humanidade pode exigir seus direitos 
sobre os recursos naturais sein violar os direitos da natureza. Como e por quem 
os direitos naturais seráo exercidos, na ausencia, óbvia, de sujeitos conscientes? 
Embora do ponto de vista filosófico critérios possam ser estabelecidos que 
solucionem alguns desses impasses, como já tem ocorrido no~ Estados Unidos, 
a nível das situac;óes concretas fica difícil se pensar numa dinamica operacional 
baseada nestes princípios, principalmente em formac;óes sociais em que o 
liberalismo náo possui raízes muito profundas nas instituic;óes da sociedade e 
no pensamento político filosófico, como é o .caso do Brasil.15 . 

Como política, o biocentrismo parece ter ficado longe de sua intenc;áo inicial 
de um mundo comunitário. As relac;óes entre o universo humano e o mundo 
natural náo celebram, como era a intenc;áo filosófica inicial, a interdependencia 
nema indivisibilidade da vida; mas a dis~ociac;áo e o congelamento de cada um, 
homem e elementos naturais, nos respectivos nichos ecológicos. A separac;áo e 
a descontinuidade sáo aprofundadas, pois a ac;áo humana sobre a natureza, 
mesmo nos seus níveis mínimos, é por definic;áo profanadora e, como tal, deve 
ser mantida a distancia. , . 

E ·mais do que coerente, portan to, que no bojo desse novo modelo repre-
sentacional sobre a relac;áo entre os seres humanos e o mundo natural, garimpo 
e garimpeiros sejam considerados, em termos simbólicos, os agentes máximos 
da profanac;áo. A forma de explorac;áo garimpeira dos recursos minerais, esbu
lhando, abrindo, rompendo, devastando, em suma profanando, é a síntese 
perfeita da violac;áo dos direitos da natureza. Neste segundo ciclo minerário, 
onde as reservas minerais estáo localizadas, por ironia geográfica e histórica, 
em santuários ecológicos, toda essa ac;áo violenta sobre os ecossistemas amazó
nicos incide justamente, no tipo de ambiente físico qu~ representa o que melhor 
se concebe, hoje, como expressáo de mundo natural: o agreste, o selvagem, o 
in tocado. 

Entretanto, garimpeiros e ambientalistas náo se esmeram apenas em acu
sac;óes no que se refere a poluic;áo mercurial e, de forma subjacente, a qualidade 
"sagrada" das águas existentes no interior dos santuários ecológicos. A ideolo
gía biocentrica, que deslocou ó cerne do sistema planetário do homem para o 
ciclo vital em si, torna o dilema entre crescimento económico e preservac;áo 
ambiental mais agudo ainda. 

Considerando-se a origem histórica, a composic;áo social e política dos 
grupos ambientalistas brasileiros, as profundas desigualdades regionais, a . 
localizac;áo geográfica da maior parte das jazidas minerais, náo é de se admirar 
que ela se expresse, concreta e mais enfaticamente, entre nós, através da 
oposic;áo entre interesses regionais versus nacionais. Neste contexto a regiáo 
amazónica apresenta-se como urna arena privilegiada para a observac;áo da 
dinamica gerada pela exist~ncia de urna nova ética ambiental a orientar as 
·relac;óes homem/ na tu reza, que se quer hegemónica, e o aproveitamento eco
nómico da regiáo. 

Nesse local encontram-se, lado a lado, o conjunto de sociedade indígenas 
mais bem preservadas do planeta, grandes jazidas minerais, incomensurável 
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biodiversidade e a forma de explorac;áo mineral considernda a mais predatória: 
o garimpo. Agrega-se a isso a atenc;áo mundial voltada para a preservac;áo da 
floresta úmida, considerada patrimonio.da humanidadc e reserva de esperanc;a 
do planeta por um mundo mais "verde". 

Eleita como prioridade e sinal diacrítico da modernidade brasileira a nível 
nacional, a questáo ambiental fora dos grandes centros urbanos é urna fo~a 

. política secundária, gerando impasses e reac;óes diferenciadas. Hierarquica'.'" 
mente englobadas a nível político, eco.nómico e simbólico, as comunida~es e as 
lideranc;as regionais sáo levadas a incorporarem o discurso da modernidade 
nos termos em que sáo colocados nacionalmente, para manterem seus vínculos 
com os centros decisórios e, ao mesmo tempo, perseguirem o crescimento 
económico nos moldes anteriores. Para essas elites políticas a impósic;~o de um 
modelo "ambientalmente saudável" no momento em que sequer experimenta
ram o "materialmente adequado" soa como urna imposic;áo descabida. Para os 
segmentos menos favorecidos da populac;áo os valores e as implicac;óes que 
eStáo por trás da mobiliz.ac;áo ambiental se trad uzem em desemprego, pela 
proibic;áo de atividades económicas tradicionais na regiáo, sem a contrapartida 
de alternativas imediat~s, ou em perplexidade, diante dos muitos dilemas em 
que sáo colocadas. O manuseio da fauna e da flora a que estáo tradicionalmente 
acostumados, confronta-se, em geral com algumas soluc;óes propugnadas pelo 
ambientalismo. Aliás, a recente eleic;áo de Gilberto Mestrinhp para governador 
do Amazonas, um estado chave na campanha de preservac;áo da floresta 
tropical, é um indicador claro da dinamica das relac;óes nacional/ regional. Com 
um discurso provocativo e francamente antiambientalista o candidatodemons
trou que a questáo ecológica ainda náo é um forte ca talisador de votos regionais, 
embora tenha sido erigida como urna das prioridades do atual governo federal 
e, indiscutivelmente, um "valor" político no cenário urbano nacional. A nível 
da prática, a miséria e a carencia material continuam sendo.o principal gancho 
eleitoral no Brasil,· principalmente quando a ele se pode aliar as enormes 
diferenc;as regionais ·e a u tiliz.ac;áo de políticas, como é o caso da ambiental, que 
exigem investimentos ainda maiores para um programa de desenvolvimento 
regional, num contexto de recursos económicos e financeiros escassos. 

Portan to, náo é de surpreender, a ligac;áo histórica do garimpo comas elites 
estaduais. Por inúmeras vezes diversos governadores se declararam favoráveis 
a permanencia e a atuac;áo dos garimpeiros na regiáo: "é melhor o ouro retirado 
do fundo do rio pelos garimpeiros, que nada ser retirado do fundo do rio ... 
Quem vai explorar o ouro sáo brasileiros, que assim estáo garantindo a faixa de 
fronteira."16 Além disso, lideranc;as garimpeiras e locais enfatizam que o 
garimpo gera recursos e emprega máo-de-ohra em escalas nada desprezíveis 
para os estados da regiáo. Proibi-lo, significa lanc;ar ao caos as-economías loca is, 
além de gerar graves tensóes sociais pelo número de" desempregados" su bita-
mente injetados ou reinjetados nas áreas urbanas. 

Nesta dimensáo garimpo é sinónimo de progresso, crescimento, riqueza, 
conquista, assentamento e seguranc;a. Aliás, mais do que isso: para esses seg
mentos, no espac;o social desse enfrenta mento, os garimpeiros sáo a presentados 
como as figuras épicas da grande epopéia amazónica da .atualidade. sao os 
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bandeirantes modernos, desbravando fronteiras e explorando riquezas a custo 
zero para o Estado brasileiro. Qualquer soluc;áo que náo passe pela manutenc;áo 
do garimpo é lida pelos membros da comunid'!.de como urna Hopc;áo preferen
cial pela na tu reza" em detrimento do homem. A devastac;áo ambiental prefere
se a devastac;áo humana. 

· Entretanto, para os ambientalistas o sentido "colonizador" atribuído a 
garimpagem regionalmente carece de sustentac;áo. Para eles a garimpagem náo 
é urna atividade económica, muito menos sáo os garimpeiros gente trabalha
dora ou profissionais de um determinado tipo. A garimpagem é, na verdade, 
urna máscara para a desorganizac;áo social e ambiental que assola a amazonia. 
É um simulacro de explorac;áo e violencia, onde poucos ganham e a táo 
esgrimida grande massa humana sempre perde. Além ~o que, fronteiras náo 
sáo mais "espac;os vazios" a serem ocupados e submetidos a urna determinada 
ótica civilizatória. Sáo espac;os cheios, povoados de populac;óes nativas e de 
inúmeras espécies vegetais e animais. O valor hojeé justamente o inverso do 
que até entáo, via de regra, significava colonizar. 

Polititamente, a nível nacional, esse debate é instrumentalizado pelas elites 
regionais a través da utilizac;áo das disparidades regionais, em termos de desen
volvimento económico, como um mecanismo de denúncia de um esboc;o de 
colonialismo interno. O Sul rico e poderoso condenando o Norte e Nordeste ao 
atraso e subdesenvolvimento, desconhecendo suas necessidades e anseios. 
Aliás, os discursos dos constituintes desses lugares sáo exemplos lapidares 
desta dinamica.17 Nestes, as deficiencias e carencias dessas regióes sáo esgri
midas como trunfos políticos e a participac;áo delas no ambito da confederac;áo 
é enfatizada como exigindo urna reciprocidade. 

Cont~do, na esfera nacional, esse debate é diluido em outras questóes e o 
enfrentamento nuanceado. Nesse ambito, o garimpo náo se constitui num 
interlocutor legítimo no campo da explorac;áo dos recursos minerais da nac;áo. 
Sua existencia admitida e explicitada apenas quando sáo mencionadas suas 
ligac;óes comos setores empobrecidos da sociedade. Neste caso e táo somente, 
ele é um interlocutor, mas seu status náo é de urna atividade económica 
produtiva, mas de um agente social. Nesta perspectiva, o problema reside em 
como tratá- lo. 

Para os setores mais a esquerda, esse é um fato conjuntural, transitório. 
Assimilado a miséria, aos despossuídos, a oposic;áo capital versus trabalho, 
portan to, a luta de classes, os garimpeiros deixaráo de ser um lumpem proletariat 
quando todas essas condic;óes internas da sociedade forem resolvidas. Para os 
setores mais ao centro, já que u direita no Brasil náo existe", a soluc;áo passa pela 
melhor forma de ordenar essa massa humana, bem como pela visáo de que a 
própria inércia do processo de desenvolvimento levará ao fim formas #primiti
vas" de explorac;áo mineral. No primeiro caso trata-se de um estilo ou forma de 
desenvolvimento. No segundo de grau. A questáo ecológica é, parcialmente, 
neutralizada pela social. 

Na realidade, contudo, o apoio dado ao garimpo pelas elites regionais 
atende apenas a urna política de curto prazo. As próprias lideran~as garimpei
ras e demais porta-vozes da comunidade reconhecem a fragilidade da opc;áo 
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económica e ambiental que repres~ntam. Portanto, já com~am a pavimentar 
urna saída de emergencia para a situa~áo em que se encontram. A cooperativa 
e a pequena e média empresa de minera~áo tem justamente este caráter. 
Exatamente como ocorre no ambito do enfrentamento garimpo versus socieda
de indígena, o "pacote" de vantagens que a empresa representa é imbatível, 
face ao que o garimpo pode ofertar. E, para urna política de longo prazo essa é 
a op~áo final das elites regionais. . 

Se, entretanto, por um lado parte dos grupos envolvidos nesse enfrenta
mento simbólico estáo dispostos a negociar a forma de explora~o dos recursos 
minerais, inegociável por·outro, é a op~áo de náo realizá-la, residindo a( o real 
impasse face aos grupos que querem a floresta amazónica preservada. 

O cancelamento de muitos financiamentos e investimentos externos soba 
alega\áo de falta de u controles ambientais" tem feito a sociedade brasileira 
protestar quanto essa "chantagem ecológica" e a· "intemacionaliµ~o" da 
Amazonia. Segundo diversos grupos "os países ricos estariam ·nos fo~ando a 
usar nossos recursos naturais de formas incompatíveis comos nossos interesses 
ou, no mínimo com urna prudencia que náo foi característica dos povos ricos 

. de hoje ou do passado. Em suma, estaríamos sendo obrigados a intemalizar 
custos que, historicamente, tem sido externalizados no ambiente natural"18, e 
nos privando, ao mesmo tempo, das "benesses" oriundas do desenvolvimento. 
É justamente, nesse nível do debate que velhas alian\aS se desfazem e novas se 
estabelecem. Ambientalistas e associa\OeS pró-índio se unem na condena\áO da 
explora\áo mineral na regiáo, enquanto líderes garimpeiros, elites regionais e 
parte das elites nacionais váo exercitar, em várias dimensóes, o mesmo discurso. 
"É justo imaginar urna Ama?Dnia sem explora\áo mineral, garimpeira ou 
empresarial?" 

A resposta para essa queStáo passa pela necessidade de definir modelos 
"aceitáveis" de longo prazo de explora\áo de recursos naturais .e de. gestáo 
ambiental pela comunidade internacional e pelos ambientalistas domésticos 

• - A • para a regtao amazontca. 
A alterna ti va oferecida pelos ambientalistas -o nirvana do desenvolvimen

to auto-sustentado das reservas extrativas - náo satisfaz aos · anseios de um 
grande número de gr~pos. Do ponto de vista técnico, este modelo come~a a 
fazer água por todos os lados. As evidencias sáo crescentes de que ~sa moda
lidad e de uso da floresta náo resiste a pressóes populacionais, mercadológicas 
e consegue, apenasr sustentar as comunidades já existentes nos atuais níveis de 
sobrevivencia.19 

Do ponto de vista simbólico, essa modalidade de explora\áo económica se 
choca de frente com a dinamica do. conceito moderno de crescimento, que se 
baseia na imposi\áo do ritmo cultural sobre o natural. ConsideranC;io-se o 
conjunto da sociedad e brasileira como um todo, e o projeto de desenvolvimento 
que tem sido talhado ao longo dos· anos, coloca-se a queStáo da .~d~áo de um 
mpdelo considerado ''arcaico" e "primitivo" justamente para a regiáo que 
compóe a maior parte do território nacional. Segundo os parametros da moder
nidade, que incluem n~óes como· eficiencia, racionalidade, emprego de alta 
tecnología, onde inserir urna forma económica, cujo funcionamento es~ alheio 

• 
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a todos esses critérios? Em termos mais figurativos, seria factível pensar parte 
de urna sociedade moderna estruturada em consonancia como ritmo natural? 

Para a consciencia ecológica, contudo, o modelo extrativista é altamente 
satisfat6rio. Constitui-se num casamento perfeito entre atividade económica e 
preserva\áO ambiental. Essa visáo ancora-se num pressuposto valorativo que 
identifica práticas económicas regionais nativas com aquelas condizentes com 
um melhor tratamento da natureza. É como se existisse urna rela\áo diretamen
te proporcional entre o baixo nível tecnológico das primeiras e um compromisso 
cosmológico de preserva~áo do mundo natural. No caso de seringueiros e 
castanheiros, ou melhor dos povos da floresta, a valoriza\áO crescente desses 
grupos náo se assenta apenas na melhor op\áo ecológica que representam. 
Ancora-se também na op\áo político-social que significam para a desestrutu
ra\áO das oligarquias locais. Embora, num primeiro momento, o movimento 
ambientalista tenha privilegiado a modalidade produtiva desses grupos, pos
teriormente enfatizou também a alternativa política que significam. É justamen
te essa mistura entre justi\a social, estruturas económicas perversas e ecologia 
que tem feito desses grupos o paradigma, do ponto de vista simbólico, dos 
problemas ambientais brasileiros.20 

No que concerne ao garimpo, o caminho de urna associa~áo simbólica com 
o extrativismo, como tentado por algumas lideran\as náo se a presenta possível. 
Embora visto como urna entre as muitas atividades extrativas tradicionais da 
regiáo amazónica até a década de 70, depois do início do segundo ciclo mine
rário da economia nacional, sua posi\áO foi alterada. Passou a ser apreendido 
exclusivamente sob a modalidade de surto, e no interior de um contexto 
valorativo que qualifica a riqueza produzida como hierarquicamente inferior 
aos danos infligidos, tanto as popula\óes nativas como ao meio ambiente. É 
justamente nessa combina\áo entre o que anteriormente se denominava "rique
zas" e a preserva\áO ambiental que reside o dilema central de todo .esse 
enfrentamento, que náo é só do garimpo com os ambientalistas, mas que ele 
talvez seja o seu melhor exemplo. Como transformar o valor positivo atribuído 
a ecología em prática económica aceitável por todos? 

Contudo, seja qual for o tema ou o tom da discussáo, o ~eio ambiente já 
está no garimpo, ou como um problema ou como urna incorpora\áo. Portanto, 
urna nova realidade, um novo valor a ser incluído no processo de constru~áo 
da identidade garimpeira. Aliás o meio ambiente se coloca, no momento atual, 
como o valor central, englobador de tudo e todos. Ele náo problema tiza apenas 
o garimpo, mas todas as demais atividades económicas, independentemente 
da potencialidade que cada urna possa ter de acionar recursos de poder. 

Nesta perspectiva ele seria hoje O valor, aquele que empresta legitimidade 
com sua marca.21 O meio ambiente se tornou o grande referencial para todos 
os grupos. Do ponto de vista político, a adapta\áo ao tema ecológico, a inda que 
de forma superficial, apresenta-se como a única saída competitiva, na medida 
em que os grandes sistemas alternativos de interpreta\áo da realidade, na busca 
de um mundo melhor, come\am a desaparecer debaixo das ruínas do socialis
mo do leste europeu. 

' 
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Se naquela perspectiva o trabalho, supostamente, encompassava o capital 
e a propriedade, nesta natureza, seja o que cada grupo entende como tal, 
engloba as mesmas categorias anteriores e mais o trabalho. Portanto, cada 
segmento esmera-se em evidenciar sua integra~áo ao novo esquema universa
lizante. Assistimos, assim, mineradores fazendo pesquisas ambientais para 
provarem a eficiencia de seus ·métodos; garimpeiros querendo se reeducar na 
maneira de utilizarem o mercúrio, ou l'll:esmo de abandonarem essa tecnologia; 
madeireiros fazendo seminários ·com deputados verdes; e todas as instancias 
do poder político (municipal, estadual, nacional) se -reciclando para saberem 
como atuar soba ideologia do verde. 

Notas 

1-Para urna visáo histórica das representa~óes sobre os garimpeiros ver: SOUZA, 
L.M. Desclassificados do Guro. Rio de Janeiro, Graal, 1986., e BOXER, C.R. A idade do ouro. 
Sáo Paulo, s/ e, 1969. Para urna visáo literária ver: SETUBAL, P. O ouro de Cuiabá. Sáo 
Paulo, Cia. Editora Nacional, 1933. 

2 - Ver os trabalhos e as declara~óes de diversos líderes garimpeiros feítas no 
Seminário Garimpo, Sociedades Indígenas e Meio Ambiente (20 e 21 de Novembro de 
1990, Universidade Federal Fluminense). Ver também nota da Gazeta Mercantil sobre 
José Alves, ex-vice-presidente da Uniáo dos Sindicatos de Garimpeiros da Amazonia 
Legal, líder garimpeiro da regiáo de Rondónia e membro do P.V. daquele estado. E as 
declara~óes de Ivo Lubrinna, conhecido como lvo Preto, ex-Presidente da USAGAL, 
no Seminário Desordem Amazónica, Outubro de 1990. 

3 - BOURDIEU, P. Le champs scíentifique actes de la recherche en Science Sociales, n° 2/ 3 
jun. 1976, p.88-104. 

4 - Pesquisa sobre polui~áo no rio Tapajós eslava errada. In: Jornal do Brasil, 2 de 
outubro de 1988. 

5 - Em um levantamento estatístico realizado em jornais sobre garimpo e meio 
ambiente, num período de cerca de 10 anos, registrou-se num universo de 213 matérias 
a seguinle distribui~áo: 182 falavam de mercúrio e de contamina~áo, enquan_to da 
questáo do assoreamento, apenas 30. 

6 - Segundo cálculos do DNPM os garimpeiros podem ter jogado mais de 1.2 mil 
tonelada de mercúrio, a maioria nos rios amazónicos. Jornal do Brasil 16 de setembro 
de 1991. · 

· 7 - Ver: BOURDIEU, P. Espa~o Social e poder simbólico. In: Coisas ditas. Sáo Paulo, 
Brasiliense, 1990. 3° parte, p.149-68 

8-BARBOSA, Lívia. Representtlfoes nacionais e identidade garimpeira. Carencia material 
e pobreza simbólica. Rio de Janeiro, 1991 

9 - Ver as declara~óes de Joaquim Nabuco sobre a destrui~áo dos seringais pela 
indústria extrativista em O abolicionismo. Petrópolis, Vozes, 1977. 

10 - Ver: DRUMMOND, J.A. Political and social aspeds of con.temporary environment 
issues in Brazil. Birmingham (Alabama), 1989. 

11 - Valor de escassez foi definido por Roderik Nash em seu famoso livro Wilderness 
and the American mind (1982) e significa urna maior valoriza~áo positiva de bens, 
materiais ou simbólicos, que sáo escassos no meio ambiente dos diferentes grupos 
socia is. 
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12 - Para a importancia e o papel da natureza agreste e selvagem no seio do atual 
movimento ambientalista ver: NASH, R. Wildernessand theAmerican Mind.New Haven 
and London, Yale University Press, 1967. · 

13 - DOUGLAS, M. lmplicit meaning. London, Routledge & KeganPaul, 1975. 
14 - Urna discussáo profunda sobre os novos direitos da natureza, sobo ponto de 

vista ~ligioso, filosófico e político pode ser encontrado no livro de NASH, R. The Rights 
of Nature. The University of Wisconsin Press, 1989. 

15-MERQUIOR, J .G. O liberalismo. Antigo e Moderno. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 
1991. 

16 - O trecho refere-se a declar.ac;óes do governador Jorge Teixeira, de Rondónia, 
referencia perdida. 

· 17 - Para essa pesquisa foram consultados 198 diários da Constituinte, referentes a 
questáo mineral, meio ambiente e sociedades indígenas. · 

18 - BARBOSA, L., DRUMMOND, J.A. e LOBATO, A.L. Introduc;áo. In: Garimpo, 
sociedades indígenas e meio ambiente. Río de Janeiro, CETEM/Eduff, 1992. 

19 -HOMMA, A. Deixem Chico Mendes em paz. In: Revista Veja, Ponto de vista. 19 
de dezembro de 1990. 

20 - Para o papel desempenhado pelas cooperativas de seringueiros no desmonte 
do poder dos seringalistas ver: O'DWYER, E.C. Parecer antropol6gico sobre formas de 
trabalho escravo nos seringais do Alto J uruá - Estado do Acre. Rio de J aneiro, 1989. 

21 - Coincidencia ou náo, está em estudo no IBAMA a cria~áo de um selo verde a 
ser colocado em vários produtos, indicando que a produc;áo dos mesmos foi feita 
dentro das exigencias das leis de protec;áo ao meio ambiente. Neste sentido, o ecolo
gismo é literalmente urna marca que empresta legitimidade ou a tira. 
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Produ<;ao do ouro 
em Mato Grosso: impacto 
sócio-ambiental, 
conflitos e media<;óes 

Paulo Speller* 

Extra_~áo mineral hoje em MT 

Analisar o peso da" minera~áo" no conjunto da economia de estado de Mato 
Grosso, significa considerar as interfaces desta atividade genérica, tanto do 
ponto de vista extrativo e produtivo, e sua transformac;áo, ainda que primária, 
mas agregando-lhe valor, sua comercializ.ac;áo, como o seu papel de dinamiz.a
c;áo dos seto res de servi\OS ( comércio em geral, restaurantes e botéis}, transpor
tes e comunica\óes, bens imobiliários, servi\OS financeiros, além dos servi\OS . ,, . . . . . 
comunttártos, soc1a1s e pessoa1s. 

Até mesmo a agropecuária é afetada de forma certamen te significativa pelas 
oscilac;óes dos mercados de bens minerais. Em outras palavras, há que se 
considerar tanto a minera\áO em si mesma, com todas as suas interrelac;óes em 
termos absolutos, como também sua participa~o relativamente a outras opor
tunidades de investimento e abso~áo da forc;a de trabalho excedente dentro e 
fora de Mato Grosso. Podemos imaginar que Mato Grosso seria outro sem o 
ouro e o diamante, possivelmente com menor volume de acumulac;áo e circu
la~áo. 

A indústria extrativa mineral em Mato Grosso - trata-se da ecoilomia 
formal, claro! - vem diminuindo sua participac;áo relativa como atividade 
económica no Produto Interno Bruto (PIB) do estado, de forma significativa, 
caindo gradualmente de 2,6 para _0,6% entre 1980 e 1987 (FCR, p. 25), o que 

. significa a estagnac;áo da produc;áo quando aferida a prec;os constantes. Durante 
· o mesmo p~ríodo, o setor industrial praticamente manteve estável sua partici-

*Departamento de .Educa'iáo - Núcleo de Estudos Rurais e l)rbanos -Centro de Letras e Ciencias 
Humanas da Universidade Federal de Mato-Grosso. 
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pa\áO relativa na economia do estado, ainda assim aumentando de 17,4 para 
1~3%. . 

A arrecada\áo no estado do antigo imposto único sobre· minerais (IUM) 
revela, em 1987, a predominancia destacada do ouro, responsável por 54% do 
recolhimento, enquanto o diamante (7,7%) e a cassiterita (5,9%) ocupam as 
posi\óes seguintes (DNPM, 1988, p. 83). Em se tratando de economía formal, a 
aten\áO do analista se volta para as formas de extra\áo daqueles minerais, com 
predomínio de tecnología~ e formas de organiza\áo social da produ<;áo ainda 
tipificadas como de fronteira, isto é, rudimentarmente apoiadas na meia-pra~a 
e varia\óes, ou até mesmo na institui\áo do "barracáo", ainda que a tendencia 
aponte na dire\áo da crescente mecaniza'SáO e, timidamente, na do assalaria-
mento. · 

Na verdad e, a prod U\áO é muito maior, como nos revela o próprio Anuário 
estatístico de Mato Grosso, ao mencionar a produ\áo garimpeirá do ouro no 
estado, em. 1988. Enquanto as empresas legalmente constituídas produziam 
2.200.460 gramas, as regióes garimpeiras, principalmente ao norte, tinham urna 
produ\áo estimada em 6.612.140 gramas (FCR 1990, p. 165). Quanto se deixou 
de arrecadar em IUM nestas quase 7 toneladas de ouro, e na prod U\áO de 
diamante e cassiterita náo computadas nas "estatísticas" da economía formal? 

. Em 1990 estima-se que a evasáo de receita foi de 60% no caso do ouro, e de 
até 90% no do diamante (Botelho, 1991, p. 28). O mesmo autor menciona a 
estimativa, atribuída ao DNPM em Mato Grosso de que a produ\áO no estado 
seria de cerca de 27 t de ouro, o que indicaria um aumento sem precedentes. 

A polemica sobre a produ\áo brasileir~ de ouro é reaquecida pela recente 
publica\áo do relatório organizado por Peter Rich para a Goldfields Mineral 
Services Ltd., no Reino Unido, que aponta urna redu\áo de 23% na produ\áo 
nacional (Folha de Sáo Paulo, 24 de maio de 1991, p. 3-10). A repressáo ao garimpo 
em Roraima seria responsável por urna queda de 12 t na produ\áo em 1990, 
deslocando-se, por conseqüencia, volume considerável do maquinário e do 
capital para outras unidades da federa\áo, possivelmente Mato Grosso, que 
recebeu ainda da regiáo dorio Madeira pelo menos perto de duzentas dragas 
escariantes de grande porte agora em atividade no rio Teles Pires. 

Observa-se um movimento contraditório em rela\áo a problemática da 
prod U\~º e tribu ta~áo do ouro nó país. Ao mesmo tempo em que os indicadores 
apontam na dire\áO de um aumento da produ<;áo do metal em Mato Grosso, 
há um movimento orquestrado no sentido de desacreditar a atividade garim
peira em virtude de seu maior e desordenado impacto sobre a ambiencia 
físico-social, impondo-lhe entraves de ordem legal a través de exigencias quase 
intransponíveis para a organiza\áO de cooperativas garimpeiras, previstas 
constitucionalmente. Daí a queda que se lhe atribui no volume de produ\áo a 
nível nacional (cf. Jornal do Brasil, 14 de maio de 1991, p.3), o que é refutado por 
estimativas, inclusive do mesmo DNPM, agora a nível regional. 

Enquanto isso, o município de Sáo Paulo, a capital daquele mesmo estado, 
arrecadava no ano de 1987 quase o mesmo valor em IUM que todo o estado de · 
Mato Grosso, computando-se aí, inclusive, ouro. levado de Mato Grosso e de 
outros estadqs das regióes norte e centro-oeste (DNPM, 1988). 
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É urgente, portanto, a realiza~áo de estudos que apontem a participa~áo da 
economía informal no conjunto da estrutura produtiva do estado, condi~áo 
indispensável para se romper com a teia de interesses dos que lutam para 
preservá-la, prejudicando assim a receita tributária do estado, em benefício de 
interesses políticos regionalmente localizados. 

O censo de 1980 já apontava a existencia de 441 empresas de "extra~áo 
mineral" no estado, sendo 154 de explora\áO do ouro e 270 de pedras preciosas 
e semipreciosas, em particular o diamante; este pequeno universo representava 
entáo 16% das empresas do estado, responsável por 21 % do pessoal ocupado, 
21 % do valor da transforma~áo industrial e 27% da massa salarial em Mato 
Grosso, para ficar apenas na economía formal. 

O caso do ouro é boje flagrante, sobretodo em Poconé e no norte mato-gros
sense em torno dos pólos de Alta Floresta e Peixoto de Azevedo, sendo sua 
explora\áo o eixo da economía local; o movimento migratório, os transportes, 
o comércio e os servi\OS em geral, sáo afetados pela minera~áo aurífera de forma 
significativa. 

O diamante desempenhou papel semelhante na ocupa\áo de regióes intei
ras, que vieram a dar lugar a aglomerados urbanos que hoje conformam as 
cidades-município de Diamantino, Poxoréo, Juína.e Alto Paraguai; a pesar de se 
tratar de explora\áo mais antiga, a explora\áo garimpeira do diamante ainda 
se constituí em importante fator do dinamismo económico daquelas regióes, se 
bem que mais atenuadamente em compara~áo como rush do ouro. 

Náo seria exagero, neste sentido, afirmar que a extra\áO mineral e as 
atividades económicas por ela dinamizadas e em tomo dela realizadas podem 
representar até 50% da economía mato-grossense, considerando-se o conjunto 
das economías formal e informal, urna vez que estima-se no estado ·urna 
popula~áo superior a 300.000 trabalhadores no garimpo, correspondendo a 
urna produ\áo de mais de US$ 400 milhóes, ou seja, 25 a 30% do PIB de Mato 
Grosso (Ferraz, 1991). 

Mediac;áo política da produc;áo do ouro 

A a~áo do estado através de agencias federais, regionais, estaduais e muni
cipais, e também da sociedade civil buscam mediar politicamente a incorpora
\áo de processos e fo(\as produtivos a economía formal, através do corpo 
legislativo-normativo e da atua~áo de diversas institui\óeS. Interessa, pois, 
muito mais ao trata mento analítico, a prática das institui\óes. A omissáo, ou. até 
mesmo a ausencia de urna institui\áo pode ser importante, tanto quanto a náo 
aplica\áo da l'ei ou suas insuficiencias; este é o cerne da media~áo legal/insti
tucional, que busca unir os contrários, e náo separá-los (Therborn, 1980). 

A prática da media~áo legal/institucional no quadro conflitivo que se 
instaura no campo das rela\óes entre as for~as que atuam na minera~áo vai se 
dar através de tres processos principais: 

a - o deslocamento de agencias reguladoras do uso da terra e da produ~áo 
mineral para a fronteira; · 
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b - a institui<;áo das denominadas "reservas garimpeiras"; 
e-a coopta<;áo de lideran<;as e institui<;óes associativas garimpeiras (Speller, 

1988). Media\áO política que visa, em princípio, a incorpora\áo de processos de 
produ<;áo informal ao campo da economia formal, seja através de sua transfor
ma<;áo, ou melhor, preferencialmente sua substitui\áO, por mineradoras empre
sariais com domínio de tecnologías e procedimentos modernos. 

No primeiro caso, a instala<;áo de delegacias, e outras instancias de repre
senta<;óes de agencias como o INCRA e DNPM na fronteira, vem preencher o 
"vazio" institucional que caracteriza a fronteira, onde se confrontam de forma 
direta os diversos atores que avan<;am como processo pioneiro. O discurso é o 
da busca de "resolu<;áo", o "encaminhamento processual", a "harmoniza\áo" 
de conflitos e contradi<;óes, que se dáo entre garimpeiros e empresas detentoras 
de diplomas legais que as habilitam a pesquisa e a lavra mineral. o capital se 
vale de "títulos de propriedade", "alvarás de pesquisa", "autoriza<;óes de 
lavra", que o torna legítimo agente produtivo, devidamente amparado no plano 
legal / institucional. 

A prática da dinamica social e política revela, entretanto, que estas institui
<;óes do Estado, ainda que apoiadas no aparato jurídico-repressivo, náo sáo. 
capazes de fazer valer o direito da empresa, ou mesmo do faiscador; os "tipos 
ideais" weberianos dos extremos do continuum na verdade revelam transfor
ma<;óes e práticas antes desconhecidas aqueles atores: entre o uso da violencia 
privada por parte da moderna transnacional, ao empresariamento do garim
peiro, tudo é possível. O aparelho do Estado intervém a partir de 1978 através 
da institui\áo de ureservas garimpeiras", onde se asseguram os direitos dos 
garimpeiros, coma oportuna ressalva do Código de Minerac;áo em relac;áo ao 
"direito adquirido" das concessóes legais que precedem o ato de cria\áo. A 
aparencia do novo rótulo legal, "reserva garimpeira", encobre a aguardente de 
safras pretéritas, mais ardente como passar do tempo, a fermentar no interior 
dos tonéis de Alto Coité, Peixoto de Azevedo, Zé Vermelho, Juruena, que a 

t " "PI h " con em. us fil e ange .... 
A eclosáo de confl~tos entre garimpeiros e mineradoras fomenta a organi

za<;áo .dos primeiros, surpreendendo a todos a velocidade com que se estrutu
ram associa<;óes e sindicatos na Amazonia; o ponto de ebuli\áo é atingido em 
cada caso com graus de mobiliza\áO crescentes, culminando na clássica ocupa
\áO dos campos de produ<;áo do metal. Igualmente surpreendente é a velocida
de com que o próprio Estado vem a responder, embora apoiado em estratégias 
diferenciadas. 

O uso da 'violencia institucionalizada, que se espera va mais visível e ime
diata, se limita ao deslocamento de for<;as jurídico-repressivas simbólicas de 
legi tima<;áo da violencia privada, enquanto se busca preservar a Polícia Federal 
de quaisquer envolvimentos mais diretos. Mais significativa é a movimentac;áo, 
primeiro do governo federal, depois dos próprios interesses privados, na esfera 
da dimensáo política, passando a ofensiva precisamente onde menos se previa. 
Inicialmente sáo as lideranc;as, mas logo sáo os sindicatos e as associac;óes que 
sáo liter~lmente neutralizados a partir de apoios e outras formas de "auxt1io" · 
mais ou menos d iretos providencialmente oferecidos pelo Ministério das Minas 
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e Energía. A dinamica dos movimentos impedía, entretanto, que o rejeito de 
episódios anteriores permanecessem esquecidos, muitas vezes revelando teores 
metálicos antes insuspeitos e oxigenando assim a consolida\áo, ou o surgimen
to de novas ~ideran\as quando da explosáo de novas disputas, agora já ameni
zadas pela maior competencia de 11harmoniza\áo" que o DNPM vinha 
realizando através de suas bases em Alta Floresta e Peixoto de Azevedo. 

Conflitos sociais em Mato Grosso 

A eclosáo de conflitos permeados pelo uso da violencia, pública e privada, 
se confundem coma própria história de incorpora\áo territo~ial de Mato Grosso 
a Coroa Portuguesa e posteriormente sua manuten\áo nos domínios da na\áo 
brasileira. O período mais contemporaneo de incorpora\áo da fronteira norte 
mato-grossense a economía nacional náo escapa a este caráter, o que se ~centua 
no caso da minera\áo do ouro, em virtude de presen\a aluvionar abundante do 
metal nas regióes de abrangencia da malha viária, o que prop~ciou a abertura 
da rodovia ligando Cuiabá a Santarém, a BR-163. 

Os atores sociais envolvidos n~s polaridades das disputas englobam a 
totalidade do quadro da fronteira pioneira. Desde a expulsáo dos Kreen-Aka
rore do vale dorio Peixoto de Azevedo em 1973/74, todos váo se envolvendo, 
um a um. A Colonizadora lndeco e a Agro-pecuária de Cachimbo, ao mesmo 
tempo que /1 defendiam" um_projeto económico, buscavam /1 preservar" projetos 
mais arrojados de hegemonía regional. De forma mais localizada, grandes e 
médias mineradoras como a Brascan/Noranda/Eluma, a Paranapanema/Por
to Estrela / Goldmazon, a Metamat /Engemil e aJaruana vieram a se envolver 
de forma direta em conflitos abertos com "garimpeiros", no pólo oposto; as 
aspas se abrem agora para qualificar esta categoría que vai se diferenciando na 
medida em que a mecaniza\áo e o capital váo lhe dando maior escala e 
permitindo maior elabora\áo nas rela\óes sociais de produ\áO. Senáo, vejamos 
com algum detalhe o desenvolvimento dos dois primeiros conflitos, que ilus-
tram éom cer~a clareza essas rela\óes. ~ 

Indeco x garimpeiros - a ocupa\áo por garimpeiros, a partir de 1978/79, 
de parte da área destinada a implanta\áO do Projeto de coloniza\áO de Alta 
Flóresta, viria a colocar em risco náo só a viabiliza\áo do assentamento de 
colonos do sul brasileiro, mas um projeto muito 111ais amplo de médio e longo 
alcances, que tem na recente visita do Presidente Collor a Alta Floresta, em maio 
de 1991, a antecipa\áo da cria\áo·de urna nova unidade federada no norte do 
estado, soba lideran\a da estrutura de poder regional que ali se coine\ava a 
gestar. 

A lndeco respondeu, inicialmente, mobilizando os recursos legais institu
cionais disponíveis, refor\ando, inclusive, mecanismos de representa\áo de 
seus inte·resses como empresa colonizadora detentora de incentivos fiscais na 
regiao; requerendo os ·direitos de pesquisa mineral na área junto ao DNPM 
a través de. empresa mineradora constituída para aquela finalidade. · 

• 
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O recurso ao uso da violencia privada em larga escala, a que finalmente 
recorre a lndeco náo foge a um padráo recorrente na fronteira pioneira, ainda 
que viesse acompanhado de ingredientes que lhe dáo um caráter próprio. 
Primeiro, o esgotamento dos canais legais-institucionais, aliado a busca da 
persuasáo negociada, visando a retirada dos garimpeiros da regiáo; segundo, 
a mobiliza~áo dos próprios colonos que, soba lideran~a da Indeco, se "insur
gem" contra a presen\a dos garimpeiros e prostitutas em Alta Floresta, amea
\ando náo s6 um projeto económico, mas a "moral" da família do colono; e, 
terceiro, o uso massivo da violencia privada, legitimada pela presen<;a simbólica 
de fo~ policial do estado, em curto espa<;o de tempo, náo temendo o dirigente 
da Colonizadora, como o Príncipe de Maquiavel, a "má fama de cruel", urna 
vez que o seu uso lhe permite que umantenha seus súditos unidos e leais". A 
res dura, et regni novitas, obrigam o Príncipe a agir com rigor máximo, preser
vando o principado e empurrando os garimpeiros para a providencial proxi
midade do acampamento do 92BEC, con tribu indo para o nascimento de Peixoto 
de Azevedo. Alta Floresta vai se consolidar, contraditoriamente, coma consor
cia\áo entre a economía que gira em torno do ouro e atividades outras de 
natureza agropecuária. O garimpeiro, e sobretudo o colono-garimpeiro sáo hoje 
parte inalienável da paisagem de toda a regiáo de Alta Floresta. 

Agro-pecuária do Cachimbo x garimpeiros - primeira beneficiária de 
incentivos fiscais a se instalar em 1974 as margens da BR-163 sobre o território 
dos Panará, os Kreen-Akarore erroneamente alcunhados "índios Gigantes", a 
Cachimbo acompanha a Indeco em parte de sua estratégia para desalojar os 
garimpeiros, que náo tardam em revolver seus pastos zelosamente preparados 
para a engorda de bovinos. 

O requerimento da área junto ao DNPM e a divulga\áo dos resultados 
#negativos" das pesquisas sáo rapidamente interpretados corretamente pelos 
garimpeiros, de que · os pastos da empresa cobriam alto teor de metal. O 
consenso é a meta buscada nas negocia<;óes, ainda que estas fossem envolvidas 
por amea\as veladas de uso de violencia, as vezes nem tanto, finalmente 
coroadas como acordo de que os pastos seriam preservados, coma conseqüente 
libera<;áo de outras áreas, desde que os direitos do dízimo da empresa fossem 
respeitados. 

A pecuária modelar e conduta civilizada da Cachimoo na realidade serviam 
de pano de fundo a um projeto igualmente arrojado do Grupo Ü(lletto de Sáo 
Paulo, onde a futurista cidade de Matupá sentaria as bases metropolitanas do 
norte mato-grossense. 

O predomínio da minera\áo sobre a pecuária e, posterjormente, sobrepu
jando a coloniza\áo, rendem finalmente a modernidade do grupo empresarial 
paulista aos desígnios da administra<;áo do grande ubaixáo" em que hoje se 
transformaram a "Serrinha" e adjacencias soba vigilancia dos antigos gerentes 
da Ag~o-pecuária agora apoiados rum pequeno destacamento de "guaxebas"; 
em 1988, nem mesmo a malfadada BR-080 escapava a ga.rimpagem, literalmen
te escavada na sua metade meridional. 

O surgimento de lideran<;as e estrutura<;áo de formas diversas de repre
senta\áO garimpeira váo se dar posteriormente a eclosá9 dos conflitos, origi-
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nando os Sindicatos dos Garimpeiros em Peixoto de Azevedo e Alta Floresta, 
enquanto em Matupá se organiza urna Associa\áo de Garimpeiros, a partir do 
conflito mais recente que culmina coma ocupa\áO em larga escala da Cachimbo; 
o recurso a coopta\áo das lideran\as, com ou sem a interyeniencia de agencias 
do Estado, é a marca registrada do processo, sobretudo naqueles momentos de 
maior mobiliza\áo e filia\áO na crista de conflitos maiores ou menores. Ainda 
assim, e como acúmulo de experiencias, se constrói urna cultura de mobiliza
\áO, organizac;áo e ocupac;áo dos espa\os de maior ocorrencia do ouro aluvionar 
por grandes contingentes de garimpeiros. O Estado e o capital intervem, mas o 
controle do processo de produc;áo náo. é entregue as grandes empresas de 
minerac;áo. Na realidade, este controle náo é repassado sequer a quem, seja 
pessoa física ou jurídica, detém o direito legal de pesquisa, lavra, ou produc;áo 
industrial. 

Impactos sócio-ambientais da garimpagem 

Os impactos da garimpagem dcvem ser analisados como os de qualquer 
outra atividade produtiva, ressalvando-se a insuficiencia de procedimentos de 
media\áO legal / institucional que venham a normatizar suas conseqüencias 
sócio-ambientais. A inoperancia e/ ou inexistencia de legisla\áO e institui~óes 
ad hoc se constituem em formas de mediac;áo, urna vez que náo nos interessa 
discutir as su postas "intencionalidades'', mas suas determinac;óes e conseqüen
cias. Em alto e bom som: as atividades de garimpagem produzem impactos 
dramáticos sobre a ambiencia físico-social. Transpondo o divisor de águas dos 
Parecis, vamos encontrar a ilustrac;áo clássica em Poconé, nas entranhas vesti
bulares do Pantanal mato-grossense, onde um novo ator se incorpora a nossa 
discussáo: os movimentos ambientalistas, ou ecologistas, como preferem ser 
denominados alguns. 

A proibic;áo formal/legal da garimpagem em Poconé que em 1987 o movi
mento ambientalista obtém do Condema através de procedimentos legais/ 
institucionais serve de ilustrac;áo ao argumento da inexistencia, ou melhor, da 
insuficiencia, desses mecanismos de media<;áo de que se vale a sociedade civil. 
Ainda que se observe a paralisac;áo das atividades garimpeiras num primeiro 
momento, o desenrolar do fío da meada vai desvelando a inversáo de urna 
discussáo que jamais foi colocada em pauta. Claro que há um forte impacto, e 
neste particular cabe o mérito aos ecologistas por trazer a questáo a tona; cabe 
porém destacar a forte dose de ingenuidade de que se reveste seu discurso, 
a pesar de "crítico-científico". 

A extrac;áo mineral vai ser retomada pouco a pouéo, ainda naquele mesmo 
ano de 1987, e hoje só náo retomou a velocidade do movimento maior dos ano~ 
1983/84, por urna questao· de mercado, de depressáo nos prec;os do metal, 
refletindo internamente o que ocorre no mercado mund.ial. Urna produ\áo 
estável, entretanto, de pelo menos 300 kg de ouro, alimenta as estatísticas 
informais do município. 

• 
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Os dados objetivos do volume de produ\áo, dos procedimentos técnicos, 
das formas de organiza\áO da produ\áo, da circula\áb do metal produzido náo 
foram sequer arranhados pela interven\áo posterior de outras agencias do 
Estado, como a própria Prefeitura, a Fema, a Metamat, a UFMT, as for\as de 
reprcssáo policial-militar, e o sistema tributário. Acima dos pequenos montes 
de rejeitos pairava urna brisa que nada, ou muito pouco, revelava sobre o teor 
real de seus conteúdos. O próprio Centro de tecnologia mineral do CNPq 
entrava em cena em 1989, armando um cenário que apenas sugería alguma 
metáfora obscura: as indaga\óes que se formulavam ainda partiam daquela 
agenda enviesada, ensaiada pela ingenuidade ambientalista dos ecologistas. 

Ainda que buscassem negar "cientificidade" aquele discurso ingenuo, os 
"cie~tistas" do CETEM / CNPq acabaram por se perder na formula\áo de urna 
nova agenda, cujo ponto de partida era a reconstru\áO de um sonho que se 
acabara, e que talvez nunca existira: a recupera\áo do Tanque dos Padres! 

A formula\áO das interroga\óes pode ser mais importante do que as res
postas, nos ensina o filósofo. Por vezes, encontramos respostas ao que nao 
perguntamos, o que pode ser ainda mais relevante. Estas e outras foram as 
grandes li\óes de Poconé que muitos ainda chegam a perceber, enguanto 
continuam a captar mensagens e sinais sobre os efeitos deletérios do mercúrio 
ou sobre o nível de eficácia desta ou daquela retorta. Náo se pode separar a 
questáo ambiental da social. Parece simples, e é. Masé igualmente complexa a 
análise das rela\óes entre o homem e a natureza, sobretudo quando há um 
avan<;o desmesurado do desenvolvimento tecnológico e se reage negando-o. 
Os impactos sócio-ambientais de maior envergadura em Poconé estáo por vir, 
coma exaustáo dos d epósitos aluvionares e o come\O do trabalho intensivo dos 
veios primários do metal. 

A elabora<;áo de normas e institui\óes destinadas a mediar o processo de 
extra\áo mineral passa pelo reconhecimento e pela análise de processos reais e 
concretos que se dáo de forma real e concreta com a participa\áo de atores 
sociais igualmente rcais e concretos. Quem produz o que, como, quando, que 
destino lhe dá, como se relacionam entre si e com outrem sáo algumas das 
perguntas, s uficientemente simples em sua complexidade que d evem ser colo
cadas sobre a mesa, antes de se come\ar a falar em proibi<;áo policiada, tributa
<;áo fiscalizada, ou legis la<;áo trabalhista. 

As alternativas náo parecem ser muitas, variando entre prolongados perío
dos de proibi<;óes policiadas auto-sustentadas, passando por sistemas tributá
rios político-informais, até o simulacro das grandes empresas mineradoras 
transfiguradas em cooperativas "garimpeiras", como preceitua a sabedoria 
constitucional. 
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GARIMPO E SOCIEDADES INDiGENAS 

A ocupac;áo garim ,.., . 

rea~·ªº 

• erra e a 
~·apó* 

Paulinho Paiakan** 

Em primeiro lugar gostaria de colocar a questáo do índio que vive no seu 
território pressionado pelos garimpeiros. Tenho dito muitas vezes em debate, 
numa entrevista esse assunto, porque toda vez que empresários dos garimpei
ros fala sobre nós, os índios, dizque nós índios sao pregui\oso, náo faz nada. 
Mas respondendo nesse sentido, quando primeiro homem branco descobriu o 
nosso país que era habitado pelos índios, ele nao encontrou os índios garimpei
ros, madeireiros, nao encontrou os índios fazendeiros. Encontrou esse país 
ocupado pelos índios e também encontrou essa Amazónia - para nós a gente 
usa essas palavras -, que é floresta virgem. Entáo quando o branco encontrou 
essa floresta virgem ficou interessado nas riquezas que os índios vinham 
usando para seus enfeites, tradi\áO, náo como negocia~áo, comercializa~áo. 
Vinham usando para seu uso, de sua tradh;áo. E depois chegou o homem.branco 
interessado de destruir e exportar essa riqueza que os índios vem guardando. 
Pra nós o garimpo é coisa que aconteceu agora; de 10 anos pra cá que come~
mos a conhecer o garimpo nas nossas reservas. Mas o homem branco desde que 
descobriu já fica de olho, porque tem muita riqueza :ilesse país. E no mesmo 
tempo o homem branco sabe destruir, mas náo sabe consertar. Come\ando o 
estudo desde pequeno, se formam, mas fica nas conversas, no papel, igual nós 
estamos conversando. 

Vou antecipardeme colocar sobre essa carta (escrita pela Conageequeseria 
encaminhada ao Presidente Bush) se manifestando a favor dos índios Yanoma
mi. Eu tenho participado de debates, reunióes no Brasil e fora do Brasil, e os 

•Este texto resultou de transcri<_;áo da comunica<;áo feíta no seminário Garimpo, Meio Ambiente, 
Sociedades Indígenas, editada pelos organizadores. 

•• Paulinho Paiakan é membro do grupo indígena Kaiapó, habitante dosul do Pará, tendo nascido 
na aldeia Gorotire. Líder bastante atuante na cena política, tomou a frente da organiza<;áo no 
início de 1989, em u m en con tro, rea Ji za do na ci dad e de A 1 ta mira (P A), com o objetivo de protestar 
contra a constru<;áo do Complexo Hidrelétrico do Xingu. Além das questóes indígenas propria
mente ditas tem-se voltado também para a causa ambientalista, participando de encontros e 
manifesta<;óes tanto no Brasil, quanto no exterior. 
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índios Yanomami continuam morrendo e os garimpos continuam tirando ouro, 
deixando destrui<;áo para os índios, contamina<;áo. Entáo por isso que eu coloco 
que o garimpo é coisa de pouco tempo para nós. 

Queria dizer, nós os Kaiapós, sobre o garimpo que tem na nossa reserva. 
Como sou de lá, minha aldeia fica no centro da reserva dos Kaiapós, vou falar 
um pouco sobre o garimpo que é criado pelo proprio governo. 

Quando eu morava numa aldeia que chamaram Gorotire, come<;ava a ver 
a popula<;áo indígena naquela regiáo, aldeia, inclusive dois caciques sáo meu 
tio, eu morava com eles. Quando algum garimpeiro já conhecia o local, já sabia 
onde tinha ouro, ele come<;ava a mandar carta para meu tio Totoí. Quem lia a 
carta pra ele era eu, entáo na época ele dizia: isso é menti.ra, náo tem nada. 
Segunda carta, ele falou assim: ele tá interessado, náo vou pra lá náo, náo quero 
garimpeiro na minha reserva. Terceira carta, o cara já mandou algumas gramas 
de ouro na carta, mostrando pra ele que realmente existe urna área rica de ouro. 
Eu queria mostrar pra voces antes de invadir a reserva, o garimpeiro falou. E 
meu tio continua dizendo que náo acredito, a minha reserva eu náo quero que 
ninguém invade. Se eu for, eu mesmo quero trazer os garimpeiros, entáo por 
isso que náo vou. E sempre acreditando que nossa reserva seria respeitada pelo 
governo e pelo branco. 

Mas náo foi assim. Sempre nós índios confiamos e acreditamos nas pessoas 
e outras pessoas náo acreditam, náo respeitam. Entáo, na época, que eu já·estava 
interessado, já estava com pl~no de criar outra aldeia pra morar, entáo em 1979, 
mes de outubro, fui pra minha aldeia onde estou morando hoje . Quando me 
mudei, já tava come<;ando a entrar os garimpeiros, sem consultar os índios. O 
próprio governo na época, de Figueiredo, Mário Andreazza, Presidente da 
Funai N obre da Veiga, eles a·utorizaram a entrada dos garimpeiros na reserva. 
E aconteceu, os índios náo tinha mais condi<;áo de se manifestar e impedir. Já 
tava aprovado, montado todo o esquema de garimpar, já tava o contrato de 
oferecer 0,1 % pros índios e os índios já náo podía mais falar nada. Eu tava 
ausente, eu tava fora. Seeu tivesseeu ia me manifestar, ia contra, ia fazerdestruir 
todos os projetos. Quando eu soube que já tava o garimpo. Chegando helicóp
tero do Exército, Polícia Federal, Militar, Caixa Económica, Suc~m, DNPM, 
todos esses órgáos já tava montado d entro da reserva Kaiapó. 

Aconteceu, quando pedi pra ir a cidade, conhecer máis os problemas que 
está acontecendo, quando o Superintendente de Belém concordou de eu ficar 
na cidade, fiquei. Foi mes de janeiro de 85 e final de mar<;o, quando chegou os 
dois caciques de Gorotire. Me perguntaram: voce tem alguma informa<;áo por 
que náo tá pagando mais? Por que náo estamos mais recebendo o percentual? 
E nós náo es tamos recebendo e os garimpeiros continua trabalhando. O que está 
acontecendo? Respondí que tava ali há 3 meses, eu náo sabia de nada. Agora a 
única idéia que eu queria sugerir pra voces como urna compara<;áo, eu expli
cando pra eles, eú tenho a casa, se alguma pessoa eu coloco, ou entáo eu alugo 
minha casa e náo tá pagando, náo tá conversando, náo tá cuidando, limpando 
bem, eu tenho que expulsar. A casa é minha. Entáo a mesma coisa, aterra é 
nossa, é d e voces. Se náo tá pagando, voces que manda. Expulsa ou pede pra 
parar, ou entáo fa z o que voces quiserem: Entáo ele come<;ou a animar, criar 
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coragem porque eu tava com a idéia de fazer isso. Ele perguntou: se a gente ir 
lá, voce vai, apoia a gente? Entáo coloquei, eu vou mas voces convidando eu, 
pra ajudar voces eu vou, a aldeia é de voces. Quando eles convidaram, entáo 
marquei o dia pra eu chegar, entáo saímos. Tava com todo equipamento do 
governo ainda montado na reserva dos Kaiapós, todos os representantes do 
governo tavam dentro da reserva. Quando comecei a aparecer com 90 e poucos 
índios, come\amos a ocupar, a expulsar e botar as coisas pra funcionar pelos 
índios mesmo. Essa é a presenc;a, é interesse do próprio governo. Eu tou 
comec;ando a falar como surgiu o garimpo na reserva. 

E hojeo que aconteceu? Náo tem mais Caixa Económica, nem DNPM, nem 
ninguém do governo pra dar assistencia aos índios. A única coisa que o governo 
deixou para os índios é rio contaminado, poluído, doen\as, malária, água que 
dá diarréia. Quer dizer problemas que o governo deixou pra algumas comuni
dades Kaiapó. Hoje todo mundo fala de nós, os Kaiapós estáo adquirindo os 
garimpos. Como eu tenho colocado no come\o, quando o branco encontrou o 
Brasil náo encontrou os índios garimpeiros. Homem que entrou comec;ou a 
ensinar, cavar a terra pra deixar o buraco. Entáo que aconteceu? Antes do 
governo colocar o garimpo nas reservas do Kaiapó~ o Kaiapó protegía e defen
día seu território. Entáo o próprio governo criou esses garimpos e depois já tudo 
destruído, o índio já tava acostumado com várias coisas que acontecia. Entáo 
ficou difícil voltar atrás. 

Entáo hoje todo mundo, inclusive no Brasil, os próprios dirigentes da Funai 
que passaram, criticavam muito. Eu estava falando lá fora sobre a destruic;áo 
que estava acontecendo, entáo várias pessoas critica os Kaiapós que táo adqui
rindo os garimpos e outras coisas, mas na verdad e é tu do ensinado pelo homem 
branco. Todo errado que comec;a vem é do homem branco. Todas as coisas que 
ensina, ensina errado. Por exemplo, euouvindo as conversas de vários compa
nheiros aquí, eu coloco: o que é o garimpo para o índio? O homem náo pensa 
de ser humano, o homem pensa de set rico, náo pensa de homem desemprega
do, homem contaminando a A mazónia, transmissor de doen\a. Sáo essas coisas 
que a gente ve que é os garimpciros e que o homem é destruidor também. Acho 
que precisa os senhor~s e senhoras que sáo antropólogos, sáo cientistas, preci- · 
samos preservar nosso país. Como vamos controlar essa entrada de garimpo, 
de mercúrio, de outras coisas que tá contaminando todos nós, náo somente os 
índios? Se entrar no mercado vai encontrar os peixes que alimentam todos nós. 
A comida, frutas, o ar que leva a contaminac;áo penetra n~.fFuta e na comida, 
quemé que tá fazendo isso? Todos estáo fazendo isso. E cada vez mais estudos, 
cada vez aparece coisas pior prá todos nós. Nós índios queremos dizer o outro 
lado, mais coisas que acontece coma gente, e queremos no mesmo tempo ouvir 
mais estudo, técnica, como é que estáo estudando pra evitar esses problemas. 

Tenho mais assuntos sobre nós índios no nosso território recebendo conta-
. minac;áo, mercúrio. Queria esclarecer mais, porque a gente vive na nossa 
tradic;áo, nós os Kaiapós, mesmo que nossas aldeias outras tem garimpo, isso 
já muito contaminado, mas ainda tema tradic;áo pura que usa as suas festas, 
crenc;as, danc;a-s, músicas, religiáo. E tem outros grupos de índio que encontra 
na cidade, acha que náo é mais índio, mas é que todo mundo é realmente 
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espalhado mesmo, mas náo pode pensar que todo mundo é igual. Cada grupo 
tem seu costume, entáo ainda n6s se alimenta de ca~, de peixe, de fruta 
plantada por nós. Entáo por isso que nós está se arriscando de todos os 
problemas que tá acontecendo, que é enfrentado, é feito pelo homem branco 
pra prejudicar a saúde dos índios. 

• 

• 
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A falta de autonomia 
dos índios na utiliza~áo de 

suas terras* 

Clóvis Ambrósio** 

Quero deixar os agradecimentos de ter vindo participar desse encontro e 
contar um pouco da nossa notícia que tamos no Norte, nos confins. Habitamos 
o norte do estado de Ro.raima e o leste, e o povo Wapixana que habita também 
lá. 

Gostaria de dizer que sou Coordenador do Conselho Indígena de Roraima, 
que trabalhamos com vários grupos indígenas como Macuxi, Wapixana, Tau
repang, Ingarik6, Yanomami. Os Macuxi e os Wapixana até agora sáo mais 
ligados. Os Yanomamis sáo pouco ligados com a gente porque eles pertencem 
mais a parte da mata. Entáo nossa organiza~áo é voltada pra essa questáo dos 
problemas em todas· as comunidades. Come~amos a nos organizar devido a 
muitos problemas que existía em nossa comunidade. E vendo que. cada dia a 
coisa ia arruinando pro· nosso lado, entáo a gente come\ou· a pensar em se 
organizar pra enfrentar essa dificuldade que a inda estamos enfr~ntando. Nosso 
trabalho é procurar, junto as comunidades, dizer que s6 unidos n6s ternos 
condi\óes de vencer esses problemas. 

Por exemplo, a situa\áo de garimpo que trouxe pra n6s até hojé foi prejuízo, 
nada de benefício. E mortalidade pro nosso povo. E também com a situa~áo do 
desenvolvimento de colonias, estradas, tudo isso trouxe prejuízos. E quero 
dizer também pra todos voces que pra que a gente chegue ªº fim desses 
problemas, acho que ternos que tefletir de como chegar a uma . conclusáo . 

•Este t~xto resultou de transcric;áo da comunica<jáo fe~ta no.seminário Garimpo, Meio· Ambiente, 
Sociedades Indígenas, editada pelos organizadores. . . . 

•• OóviS' Ambrósio, 45 an0s,'é membro do grupo indígena Wapixana, que habita o estado de 
Roraima, tendo nascido na aldeia Taba Lascada. ·Foi durante 14 anos "tuxaua" ein sua comuni
dad e de origept, de onde saiu há cerca de dois an~, passan.qo a vi ver em Boa Vista, onde coordena 
o Conse]ho Indígena de Roraima - CIR. Entre os meses de sete¡nbr~ e _outu\:>ro deste ano 
participou do Congresso do Sindicato dos Pensionistas Italianos, na cidade de Pésaro, na Itália, 
onde :foram•discu ti das questóes lig~das a eco logia. . . 
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Porque estamos vendo aqui, os garimpeiros tem interesse no minério da área 
indígena. Mas se o índio for aceitar essa garimpagem dentro da própria área 
vai ser prejudicado. 

Como estamos vendo os Yanomamis que sofreram e ·estáo sofrendo e 
morrendo náo só por doen<;as, mas por arma. Mes passado, vimos índios 
baleados no meio da mata, que veio dos garimpos Yanomamis. Muitas conse
qüencias estáo acontecendo em Roraima. Náo tou dizendo que com essa 
retirada dos garimpeiros vai resolver os problemas. Náo resolve náo. Sou 
favorável que seja demarcada as terras dos índios. Mas náo como querem 
demarcar, querendo desviar a área onde existe minério e deixando o índio só 
no lugar onde tá isolado. Sou completamente contra essa posi\áo. Gostaria que 
fosse demarcada a área dos índios, mas urna área que d.e condi\óes de ele 
sobreviver ou viver como um povo, náo como escravo. 

Estamos numa situa\áo muito delicada. Ternos a área dos Macuxi que é 
esquecida agora no momento. A questáo tá voltada toda para o povo Yanoma
mi, mas náo é só ele que existe no Brasil. Existe muitos outros povos que táo 
talvez mais prejudicados, porque as áreas sáo reduzidas e invadidas e esqueci
das, quero dizer assim. Porque ternos no .caso muitas áreas em Roraima - 17 
que foram demarcadas em ilhas - e as pessoas estranhas que se encontr~m 
dentro, até hoje permanecem. Foi indenizado mas parece que com o dinheiro 
da indeniza\áo compraram mais gado e colocaram dentro da área do índio e tá 
aí o problema. Até hojeo governo náo teve como resolver porque náo quer 
resolver. 

Entáo falta por parte dos dirigentes da na\áo brasileira que ponham ordem 
nessa casa, que sejam demarcadas as terras do índio. É do índio, é <;lo índio, 
porque náo podemos aceitar esse problema que tá acontecendo até agora 
porque tem condi\óes de resolver esses problemas. De o que é do índio, porque 
toda essa terra era do índio. E hoje tem gente dizendo que aterra náo é do índio, 
náo é do branco, náo é do garimpeiro. Mas na realidade é do índio porque ele 
tá morando lá em cima da terra. 

E como vamos tirar minério da terrado índio sem que se mexa com ele, sem 
que leve alguma coisa? Náo podemos náo. Entáo vamos estruturar o índio pra 
retirar esse minério sem prejudicar. Será que o índio náo precisa de capital prá 
ele sobreviver também? Achoque sim. Precisa de comprar roupa, de ter o 
ne~essário pra viver e náo sobreviver só. Quem sobrevive tá quase na morte . . 

Entáo quero dizer prá voces que sáo estudiosos, conhecem o problema a 
fundo, mas náo sofrem o problema. Estamos contando o problema porque 
estamos lá e somos vítimas dessa situa\áo. 

Quando se dizque é um desrespeito muito grande em rela\áO a Constitui
\áO, que dizque primeiramente tem que consultar aquelas comunidades que 
podem ser afetadas, mas até hoje isso náo aconteceu de jeito nenhum. O índio 
tá lá como urna pessoa qualquer, como um zé ninguém, chega o garimpeiro 
invade, passa por cima de tudo, arriscado até a espan(:ar. E sáo essas as 
condi\óes que ternos visto. 

Náo pódemos mais aceitar essas coisas, entáo é justamente por isso que a 
gente está se organizando pra enfrentar essas c;lificuldades que a gente é visto 

..... • 
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até muitas vezes por pessoas que querem dizer que essa náo é urna organiza~áo 
do fndio, mas que é urna organiza<;áo de padre que tá defendendo a causa do 
índio. Náo. O padre tá na casa dele e o índio tá sofrendo as conseqüencias que 
tá. Entáo o que a gente pode dizer pra voces é que estamos sofrendo essas 
conseqüencias lá em Roraima. Outra coisa também, os garimpeiros que estáo 
sendo retirados da área Yanomami táo passando prá área dos Macuxi e lá táo 
causando problemas cc;>mo, levando muita doen<;a, como malária. Aconseqüen
cia tá sendo muito ruim lá pro povo Macuxi. E tomo a repetir, sou favorável 
que se resolva esse problema de urna vez por todas, demarcando as terras dos 
índios. Náo sei porque ainda náo foi, se há tantos anos a gente pede. Náo sei o 
que complica tanto. Náo sei se estáo esperando que o índio seja exterminado 
pra que náo seja demarcada essas terras. 

Entáo tá acontecendo algum problema, porque tá na máo do governo, de 
todas as pessoas que pode discutir essa questáo pra que se resolva esse proble
ma. Mas como tou dizendo, acho que o índio sempre foi prej~dicado. Nunca 
ele tira lucro com a invasáo ou de qualquer coisa que seja. E só prejuízo de 
doen~as e outras coisas. E, por outro lado, também o pessoal que invade aterra 
do índio leva bebida alcoólica, leva muitas coisas que náo é favorável pra 
situa<;áo do índio. 

Pra ter idéia, hoje em Roraima tá sofrendo urna fome. Vejo comentários lá, 
propaganda, dizendo que o governo se eleito lá vai abrir o garimpo. Como é 
que vai abrir o garimpo? Táo dizendo que náo tem produto, náo tem mais 
produ<;áo de nada. Por que? Porque os colonos deixaram as terras influencia
dos pelo garimpo, deixaram de plantar. As famílias está o passando fome porque 
foi retirado o pessoal de dentro do garimpo. 

Entáo prá gente ter urna estrutura boa num estado, é preciso que se plante, 
cultive, crie pra ter alimenta~áo. Náo é só o garimpo, o garimpo em si traz muito 
lucro, mas praqueles que realmente tem dinheiro, náo é pro garimpeiro pobre 
como um qualquer. Porque quemé dono da empresa pode muito bem levar o 
pessoal, agora o pessoal que se ate por lá, como morreu milhares e milhares de 
garimpeiros muitas vezes por doen<;a, fome. 

Hoje os Yanomamis se encontram numa situa~áo de miséria, fome, de tudo 
que náo presta. Agora por que? Porque no decorrer dessa invasáo que teve lá 
dentro da área deles, comeram o que tinha, as frutas, as ca<;as. Contaminaram 
os rios e hoje estáo aí de barracáo em barracáo pedindo alguma migalha pra 
saci~r a fome. Mas isso a gente vai pensando que talvez daqui a dois anos se 
acabe. Daqui mais dois anos eles váo voltar a plantar do jeito que eles vinham. 
Chega em Boa Vista hojeé pedindo nos comércio, em todo lugar. E o pessoal 
que tá sendo retirado, di zendo que quando eles sairem de lá, o índio vai morrer. 
Achoque quando eles chegaram lá o índio vivía, tinha o que comer, tava sadio . 
Se náo houver um cuidado especial por parte do Brasil e todo o pessoal que tá 
envolvido nessa situa<;áo dos Yanomamis, achoque a tendencia ése acabar. Náo 
existe mais ca~a, plantío, nada. 

Quero deixar mais um aviso prá voces que no come<;o da invasáo dos índios 
Yanomamis foi tirado todo pessoal de dentro pra náo haver notícia de nada, de 
morte e outras coisas. Entáo tinha um pessoal que dava assistencia aos índios, 
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como era o caso dos missionários. Eles foram retirados pra que náo contasse 
nada da hist6ria que tava acontecendo pela própria Funai. Aí aconteceu o que 
aconteceu. Era proibido do próprio índio como n6s ir lá na regiáo dos Yanoma
mis pra trazer alguma notícia. Náo era permitido pela Funai de jeito nenhum. 
Mas permitiram sim, a garimpagem lá. Por outro lado ~mbém houve massacre 
de aldeias durante essa invasáo, como o caso de um igarapé que chama Grota 
da Caveira. Ali era urna grota que existía aldeia de parentes que náo sumiram 
dali, foi morto, jogado, enterrado de qualquer forma. Foi denominado entáo 
como Grota da Caveira. 



• 

.. 

• 

GARIMPO E SOCIEDADES INDfGENAS 

A produ~áo do caos* 
Márcio Santilli** 

Eu gostaria, nessa oportunidade, de enfatizar um ponto que talvez nao 
tenha ficado suficientemente claro. A impressáo que qualquer pessoa nesse 
debate pode ter é de que a Amazonia, particularmente no que diz respeito a 
essa rela\áo entre garimpo e sociedades indígenas, .é urna terra de ninguém, 
onde as pessoas estáo ou entram, onde as atividades económicas se desenvol
vem mais ou menos caoticamente. Apesar de tudo isso ser verdade, creio que 
é muito importante enfatizar que o Estado brasileiro tem um papel fundamental 
na gera\áo dessa desordem. _ 

&sa náo é urna desordem natural. Aliás a natureza, a selva é bem mais 
organizada do que esse tipo de coisa que estamos fazendo lá. O &tado brasi
leiro, de diferentes maneiras, náo apenas pela omissáo, tem patrocinado esse 
tipo de ocupa\áo absurda e genocida. Para citar um só exemplo que foi aqui 
mencionado, no caso dos Yanomamis, nós ternos mais do que evidencias, tem{ ' 
na verdade elementos muito concretos que nos levam a perceber como o &ta'" o 
patrocinou essa invasáo, náo apenas pela sua omissáo ao náo demarcar o 
território Yanomami no ano de 1985, quando já havia sido interditado eso;e 
território pela Funai e definido seus limites. 

Recordo-me de um período e1n que esta va em elabora\áo a atual Constitui
\áo brasileira. Nós que integrávamos o Núcleo de Direitos Indígenas tivemos 
contato comos militares que assessoravama entáo Secretaria Geral do Conselho 
de Seguran\a Nacional, e ficava muito claro o intuito dos militares em patroci
nar a invasáo do território Yanomami. Evidente que eles náo diziam isso com 
todas as letras como esto u dizendo aqui. Eles até afirmavam que preferiam que 
a explora\áo das jazidas minerais existentes em terras indígenas fosse feita por 
empresas e náo por garimpeiros. Mas a verdade é que, a partir de meados de 
1987, quando esses contatos náo resultaram em nada, quando os militares 
insistiam em pór no texto constitucional a sua visáo do que deveriam ser os 
direitos indígenas e quando as negocia\óes que tentamos com eles fracassaram, 
eles nos disseram claramente que daqui pra frente nós deveríamos nos preparar 

"'Este textoresultou de transcri9io da comunica~áo feíta noseminário Garimpo, Meio Ambiente, 
Sociedades Indígenas, editada pe) os organizadores. 

,..,.. Secretário Executivo do Núcleo de Direitos Indígenas. 
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para a guerra. E a guerra que eles nos declararam foi desfechada em dois níveis. 
No nível institucional, onde eles, aliados com as empresas de minerac;áo, 
procuraram moldar o texto constitucional segundo a sua visáo e os seus 
interesses. Num outro nível, permitindo que se alastrasse de urna forma gigan
tesca a invasáo de garimpeiros na reserva. Os garimpeiros entraram na área 
Yanomami, principalmente através da pista de pouso do Paapiú, construída 
com recursos do Projeto Calha Norte. Os proprios militares a abandonaram e 
deixaram-na a disposic;áo dos garimpeiros, para que fizessem da pista sua 
principal base de apoio de penetrac;áo dentro do território indígena. 

Nesse mesmo período, concomitantemente a organizac;áo dessa invasáo, o 
governo e esses militares que integravam o Conselho de Seguranc;a Nacional 
fon;aram a Funai a romper os convenios de assistencia de saúde aos índios 
Yan_omamis e retiraram todos os médicos da área. Expulsaram as missóes 
religiosas existentes e impediram a entrada de qualquer pesquisador ou pessoa 
ligada a organizac;óes de apoio ao índio. Ao mesmo tempo, incentivavam a 
entrada dos garimpeiros, embora dissessem, hipocritamente, a nós e pra quem 
quisesse ouvir, que náo tinham meios de retirar os garimpeiros, quando, na 
verdade, o que eles estavam fazendo era patrocinar a invasáo do território. 

Esse território náo é alcan~ável por terra, ele só pode ser ocupado da forma 
como se ocupou, através da avia~áo, o que exige urna estrutura que evidente
ment~ náo pode ser a estrutura clandestina de um pequeno garimpo, já que 
exige urna frota de avióes, pistas de pouso, mecanismos de abastecimento e 
sustenta~áo da atividade, inclusive para dar vazáo ao produto - ouro e cassite
rita - retirado desse território. 

Os governos de Roraima, que até aqui foram sempre nomeados pelo 
governo federal, patrocinavam publicamente a invasáo. Estimulavam-na, 
anunciavam pelos meios de comunicac;áo medidas que visavam atrair mais 
migran tes para a regiáo. E chegaram mesmo a prod uzir projetos de desenvol
vimento para o a tual estado de Roraima, cal~ados e fundamentados no estímulo 
a migra~áo. E todas aquelas condi\óes sociais e sanitárias básicas, que esses 
governos nunca tiveram capacidade de oferecer para o povo que lá vivia e muito 
menos para os índios, eles prometiam a todos os que se dispusessem a migrar 
para Roraima. E foi durante esses anos que a populac;áo de Roraima inchou, 
que Boa Vista virou o pequeno inferno urbano que é hoje. 

O que precisa ficar muito claro é que o Estado náo é apenas omisso, 
incompetente no sentido de náo fazer as coisas. Ele é causador desse caos, ele 
patrocina o caos e, mu itas vezes, o financia. O mesmo ocorre em rela-;áo as terras 
indígenas. Muitas pessoas podem imaginar: por que razáo o governo náo 
demarca essas terras? E muitas pessoas podem ser levadas a pensar que isso é 
mera incompetencia da Funai. Todo mundo sabe que dentre os órgáos públicos 
a Funai é, talvez, o mais incompetente, sujo, desgastado. Embora a Funai seja 
tudo isso mesmo, e prbvavelmente muito mais do que as pessoas imaginam, a 
verdad e é que ela reconheceu um número muito maior de territóri9s indígenas 
do que os que hoje estáo demarcados, e que a demarca\áo desses territórios já 
reconhecidos pela Funai náo se dá por falta de vontade política do g9verno 
central. Ele é que tem que tomar a decisáo de bancar essa demarcac;áo. E o que 

• 
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se passa com o caso Yanomami. Tem uma portaria da Funai de janeiro de 1985 
estabelecendo os limites desse território para efeito de demarca~o e de lá aos 
nossos días já se passaram quase 6 anos e até hojea situa\áo só se agravou, 
atingindo as dimensóes que conhecemos. O Presidente da República e os 
Ministros de Estado náo se dignaram a assinar o decreto de demarca\áO da área 
Yanomami. 

Com rela~áo as áreas indígenas existentes no país, a exce~áo daquelas que 
sáo ocupadas por índios isolados e que náo tem ainda um grau de contato 
suficiente pra se poder definir qual é exatamente seu território, há uma delibe
rada falta de vontade política. Observa-se, em contrapartida, uma inten\áo de 
se fazer o jogo das frentes de expansáo, quetem interesses económicos concretos 
na explora\áO das riquezas naturais existentes nesses territórios. 

Gostaria de deixar aqui um esclarecimento, suscitado por urna coloca\áo 
do líder garimpeiro de Rondónia José Alves, que ao se expressar manifestou 
uma coisa que talvez ele náo compreenda. O direito dos índios a terra é um 
direito que independe de demarcac;áo. A Constituic;áo diz isso com muita 
clareza. Reconhece aos índios o seu direito originário as terras que ocupam. Se 
eles ocupam, segundo sua tradic;áo, determinado território, isso é um direito 
que precede a própria existenc.ia do Estado nacional que, por obviedade, 
precede a qualquer ato administrativo de demarcac;áo. Portanto, náo é urna 
mera ignorancia sobre os limites do território, seja por parte do Estado, seja por 
parte dos garimpeiros, que justifica a espoliac;áo desse direito que os índios tem, 
porque eles estavam aqui antes e porque ocupam o território por urna necessi
dade de sobrevivencia segundo a própria forma da sua organizac;áo social. 

Essa é a realidade, e tudo que passa por cima disso é violencia. Os prejuízos 
decorrentes da situac;áo de invasáo que ocorre no caso de Roraima sáo brutais. 
É preciso que se tenha claro que urna invasáo de garimpeiros sobre urna terra 
indígena, urna invasáo de quem quer que seja, é muito diferente de uma invasáo 
dos sem-terra a urna fazenda ou de qualquer invasáo que ocorra dentro das 
rela\óes de conflito da nossa sociedade, que tem urna outra forma de orga~iza
c;áo. A invasáo, da forma como ela se dá, destrói por completo a organiza\áo 
social indígena. As aldeias Yanomamis que ficaram mais próximas das frentes 
de garimpo foram absolutamente desestruturadas, a ponto de se perderem até 
as relac;óes de parentesco ali existentes. É a mortandade, a doen\a, a fome, a 
incapacidade de plantar r~a, a impossibilidade de cac;ar, de comer. É a depen
dencia absoluta. Sáo os índios se encostando nos garimpeiros para pedir 
bolacha, para terem o que comer, porque eles náo tem condic;óes de organizar 
as roc;as, pois estáo com sua economia tradicional desmontada. Essa é a reali
dade de um contato violent~ comas sociedades indígenas. 

Creio que náo podemos ficar esperando que o governo, ou quem quer que 
seja, cumpra a Constituic;áo. A posic;áo do Núcleo de Direitos Indígenas foi 
sempre urna posic;áo atuante, desde o processo de elabora~áo da Constituic;áo 
e mantém-se atuante no processo de discussáo e elabora\áO da legislac;áo 
ordinária que regulamenta essa Constituic;áo. E a nossa posic;áo será atuante no 
sentido de recorrer a todos os meios possíveis, políticos, alian\as fora do país, 
para fazer com que o que está na Constituic;áo náo seja letra morta e acontec;a 
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na prática. Creio que isso é urna postura essencial. ?e ficarmos aqui apenas 
dizendo que o governo náo cumpre a Constitui<;áo, ou que os garimpeiros estáo 
atropelando a lei, isso é insuficiente. É preciso que nos organizemos, que 
recorramos ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, a todas as instancias no 
sentido de criar urna consciencia nacional que repila esse tipo de violencia. 
Precisamos chegar a urna correla<;áo de for<;as onde os governantes que náo 
forem submissos ao que diz a Constitui\áo, paguem por seus atos ilegais um 
p~o político muito maior do que os benefícios que poderiam decorrer do seu 
jogo de corpo mole em rela\áo ao texto constitucional. 

A Constitui\áo, como chamou aten\áo Wanderlino Teixeira, proibe o garim
po em terras indígenas. É nesse sentido que devemos trabalhar. Creio que os 
garimpeiros precisam se constituir como um setor social mais assumido pelo 
conjunto da sociedade, mais reconhecido, já que pretendem inclusive concorrer 
comas empresas de minera<;áo, ou com outros setores de urna forma mais 
civilizada. Eles teráo como tempo de compreender essa situa<;áo. Náo é possível 
fazer com que as violencias de que eles foram vítimas, tornando-os subproduto 
da miséria nacional, possam impunemente se projetar sobre sociedades que náo 
tem nenhuma culpa, nada a ver com essa babel que é a chamada sociedade 
branca, a sociedade brasileira. Creio que urna miséria náo justifica um genocí
dio. E é nesse sentido que as coisas devem caminhar~ É necessário que ass umam 
essa consciencia, deixando de atuar como mero instrumentos de urna po1ítica 
de ocupa<;áo, de penetra\áo em novos territórios, constituindo-se também como 
cidadáos, no sentido de reconhecer e lutar pelos seus direitos,. e sobretudo de 
respeitar o direito dos que sáo mais fracos do que eles, que te m ~robém o direito 
de sobreviver. • 



lntroduc_ráo 

GARIMPO E SOCIEDADES INDÍGENAS 

Garimpo e sociedades 
indígenas 

Wanderlino Teixeira de Carvalho* 

A garimpagem sempre esteve presente na história do Brasil e, em muitas 
oportunidades, no seu avan~o, encontrou pela frente sociedades indígenas 
indefesas que constituíram presas fáceis a seu domínio avassalador. As entradas 
e bandeiras, expedi<;óes economico-financeiras em que a procura e a lavra de 
metais nobres e pedras preciosas quase sempre estava presente, possuem em 
seu elenco de realiza~óes históricas, além da conquista territorial, o domínio 
for<;ado de inúmeras sociedades indígenas, tendo sem dúvida contribuído 
muito para o processo acelerado de extin<;áo de várias delas em nosso país. As 
entradas e bandeiras constituíram o primitivo garimpo brasileiro. 

Na época das entradas e bandeiras e nas formas posteriores assumidas pela 
garimpagem, seus reflexos negativos sobre as sociedades indígenas nunca 
despertaram interesse ou protesto da opiniáo pública nacional e internacional. 
&ta situa<;áo perdurou até a década de 70. 

A intensifica<;áo da garimpagem no Brasil na década de 80, renovada e 
fortalecida em seu potencial de destrui<;áo do meio ambiente coma utiliza<;áo 
de potentes equipamentos de extra<;áo, principalmente na Amazonia, trouxe, 
em avantajada escala, o martírio para várias sociedades indígenas; contudo, 
desta vez, a opiniáo pública, nacional e internacional, náo deixou os índios 
sozinhos na dor e no infortúnio de que sempre foram vítimas na história do 
Brasil. 

Várias entidades náo-governamentais, brasileiras e estrangeiras, e da im
prensa, principalmente a internacional, passaram a denunciar o extermínio 
indígena. Embora a matan<;a náo tenha terminado e o garimpo ainda venha 
ocorrendo em terras indígenas, os índios náo estáo mais no desprezo da opiniáo 
pública e sozinhos na luta contra os predadores de suas vidas e culturas. A 
solidariedade da consciencia crítica da na<;áo e dos povos que cultuam a paz e 

"'Geólogo, Mestre em Administra~o e Política de Recursos Minerais e Presidente da Coordena~o 
Nacional dos Geólogos - Conage. 



88 GARIMPO E SOCIEDADES INDÍGENAS 

a democracia tem possibilitado aos índios alguma esperan~a de que, pelo menos 
a médio prazo, possam continuar existindo no Brasil. 

Neste contexto de defesa do direito que os índios possuem de vi ver em paz 
e em convívio com suas culturas é que se realiza este importante seminário que 
trata de Garimpo, Meio Ambiente e Sociedades Indígenas, organizado pela Univer
sidade Federal Fluminense e o Centro de Tecnología Mineral - CETEM, com 
ampla participa<;áo de todas as partes envolvidas, desde lideran<;as garimpeiras 
e indígenas até as entidades governamentais e náo governamentais que se 
preocupam como assunto. 

A Coordena<;áo Nacional dos Geólogos - Conage, entidade representativa 
dos geólogos brasileiros, que tem urna história de lutas na defesa das comuni
dades indígenas amea~adas pelo garimpo predatório, bem dos garimpeiros em 
seu legítimo direito ao trabalho, náo poderia deixar de dar sua contribui~áo 
nesse relevante seminário. 

De forma a se compreender a complexidade do assunto, inicialmente será 
tratada a questáo garimpeira, seguindo-se urna abordagem acerca da impor
tancia do meio ambiente sadio para as comunidades indígenas, concluindo-se 
com o posicionamento que os geólogos brasileiros tem tomado em rela~áo ao 
garimpo e as sociedades indígenas, apresentando-se urna carta que a Conage 
enviou ao presidente George Bush dos Estados Unidos da América, em que 
expressa sua revolta e faz sua denúncia quanto a deprimente situa\áO em que 
vivem os índios Yanomami, que tem suas terras invadidas por milhares de . . 
gartm pe1ros. 

A questáo garimpeira . 

A Conage sempre defendeu que o garimpo constituí urna forma válida de 
aproveitamento dos recursos minerais, na condi\áO de urna das modalidades 
da pequena minera<;áo que deve ser incentivada no país. 

Com o advento do golpe militar de 1964, foi decretada a extin\áO do 
garimpo, na medida em que o Código de Minera<;áo do novo regime tratou de 
náo deixar nenhum espa\O, por menor que fosse, para a pequena minera\áo. 
Estabeleceu, entáo, a figura do garimpo, constituída por um único homem - o 
garimpeiro. Este, em seu trabalho individual, náo assalariado, completamente 
solitário, que náo pode ser auxiliado nem por seus pais ou filhos, ou por 
qualquer outra pe~_soa, paren te ou náo, opera, sem qualquer ajuda, equipamen
tos rudimentareS para a extra<;áo e concentra<;áo de bens minerais. Ora, esta 
figura legal nunca existiu e nem existe na história dos garimpos brasileiros. 
Portanto, propositalmente, no contexto da nova política mineral, resultante do 
novo regime que privilegiou unicamente a grande empresa, tratou-se de colo
car, em termos práticos, a pequena minera<;áo, representada pelo garimpo, na 
ilegalidad e, de forma a deixar o campo livre para a ch~mada grande minera<;áo 
organizada. Esta, pela rigidez tecnoburocrática exigida, só é viável para o 
grande empresariado nacional e estrangeiro. 

• ·-
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Contudo, o movimento social foi mais forte que a vontade da tecnoburo
cracia militar e civil, aliada como grande empresariado, e o que se viu foi a 
intensa prolifera~áo e crescimento da atividade garimpeira, com resultado 
inverso do desejado: o garimpo em vez de ser definitivamente varrido do país, 
passou a ser um entra ve para o desenvolvimento da grande minera~áo, em face 
das distor~óes que dele tomaram conta, proprias das atividades que sáo for~a
das a se desenvolverem quando na clandestinidade. 

O modelo económico implantado no Brasil pelo regime de 64 concentrou a 
renda de urna forma sem precedentes, de tal maneira que, nas proprias palavras 
do ex-presidente Jos~ Sarney, levou a "metade mais pobre da popula~áo brasi
leira, que em 1960 detinha 4% da renda nacional" a ter hoje menos de 3%. Que 
fez com que "os 10% mais ricos, que possuíam 39% da riqueza nacional" 
passassem "a comandar 51 % . Os pobres mais pobres; os ricos mais ricos". 
Portanto, milhóes de despossuídos das periferias urbanas ficaram entregues a 
sua própria sorte, de forma ainda mais dramática,, com vários milhares deles 
vendo no garimpo a única forma de garantirem suas sobrevivencias. Adicional
mente, a concentra~áo de 50% das terras agricultáveis do país nas máos de cerca 
de 1 % da popula~áo, resultou na remessa para o garimpo de outros milhóes de 
sem-terra, que também viram no garimpo urna solu\áo para suas desesperan
<;as. Dessa maneira foi criado o caldo social que alimenta o garimpo. 

Neste complexo ambiente social, milhares de pequenos e médios capitalis
tas, que aplicariam seus recursos financeiros na atividade minerária, se houves
se no país um espa~o legal para a pequena minera~áo, viram no garimpo a 
oportunidade que esperavam. Rapidamente, e com enorme energia mobiliza
dora, transformaram o antigo garimpo, principalmente na Amazónia, e criaram 
um novo ator social: o "empresário-garimpeiro" que, na verdade, constitui o 
pequeno minerador brasileiro. 

Como rápido crescimento da atividade garimpeira, o governo federal teve 
dois posicionamentos diferentes no tempo: no governo Figueiredo incentivou 
o garimpo, principalmente o de ouro, sem contudo adequar a legisla~áo espe
cífica a nova situa\áo criada; no governo Sarney tal incentivo terminou, mas o 
governo fugiu a sua responsabilidade de equacionar e resolver os imensos 
problemas sociais, políticos, legais e ambientais que foram gerados na esteira 
do garimpo. Esta situa~áo permanece inalterada no governo Collor. 

Náo ha vendo qualquer tipo de controle da atividade garimpeira, foi repro
duzido no garimpo o modelo de concentra~áo da renda vigente no país, com 
os níveis de explora~áo do homem pelo homem nele verificados somente 
encontrando paralelo com aqueles observados no alvorecer do capitalismo. 
Com isto, dois atores principais comandam a cena garimpeira: de um lado 
milhares de trabalhadores, os garimpeiros propriamente ditos, que trabalham 
muito e conseguem apenas sobreviver fisicamente e, de outro; os financiadores 
do garimpo, os chamados "empresários garimpeiros!', que, contudo, também 
se autodenominam de garimpeiros, e que sáo os reais beneficiários da atividade 
extrativa mineral nele desenvolvida. 

No entendimento da Conage o garimpo tem caráter irrevfrsível, devendo 
ser institucionalizado como urna modalidade de pequena minera~áo que efeti-
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vamente é, extirpado o seu lado perverso de explora-;áo do homem pelo 
homem. Para isto devem ser clarificados os atores do garimpo, regulamentan
do-se as atividades do garimpeiro, enquanto trabalhador que é, e do "empre
sário-garimpeiro", como empreendedor patronal que efetivamente investe 
recursos financeiros de risco. A garimpagem se daría em áreas especialmente 
reservadas para este fim, as chamadas "reservas garimpeiras", que deveriam 
ser administradas pela associa-;áo governo-comunidade garimpeira, delimitan
do-se espa-;os bem definidos, tanto para a minera-;áo convencional, como para 
o garimpo. 

Com a clara normatiza\áO da atividade garimpeira, tanto pelo lado do 
trabalho, como do capital, aliada a garantía jurídica de espa-;os legais e físicos, 
ela desempenhará um relevante papel no cenário mineral brasileiro, acabando
se o preconceito existente e os conflitos com outros estamentos minerários. 
Infelizmente o Poder Executivo e o Congresso Nacional perderam grande 
oportunidade desta normatiza~áo quando foi discutido e votado o Projeto de 
Lei do governo federal que instituiu o regime de lavra garimpeira (Lei nQ 7.805, 
de 18 de julho de 1989). Nela foi definida a garimpagem, contudo, ela náo 
contemplou a pequena empresa, limitando-se somente as pessoas físicas e as 
cooperativas de garimpeiros. Dessa maneira, repetindo urna omissáo da Cons
titui\áoFederal no trato da matéria,a Lei n°7.805/89 náocontemplou os "donos 
de garimpo", que desejem exercer a garimpagem através de empresas de 
pequeno porte. Ou seja, um dos principais atores do cenário garimpeiro, que 
representa o capital, ficou com um espa-;o de atua\áo muito reduzido, na 
medida em que poderá agir unicamente como pessoa física, urna vez· que as 
cooperativas de garimpeiros, legalmente, só sáo possíveis para os trabaJhadores 
do garimpo, que representam o trabalho. A reformula-;áo do Código de Mine
ra-;áo deve reparar este equívoco. 

Do ponto de vista legal, a regulamenta~áo dessa lei cria condi~óes jurídicas 
de se colocar paradeiro na grave depreda-;áo ambiental que vem sendo provo
cada pelo garimpo desordenado. Com esta lei, os governos feder~l, estadual e 
municipal poderáo instituir políticas específicas de fomento ao garimpo, pres
tando assistencia científica e tecnológica adequada as suas condi~óes, principal
mente no sentido de resolver a problemática ambiental com ele relacionada, no 
contexto das reservas garimpeiras. Contudo, a omissáo e a paralisia que toma
ram conta do governo Collor, a semelhan-;a do governo Sarney, nesta questáo, 
fizeram com que esta lei até o presente, náo fosse aplicada, como garimpo 
predatório continuando sua destrui\áo ambiental e de sociedades indígenas. 

Comunidades indígenas e o meio ambiente 

O meio ambiente sadio é urna exigencia crescente para todos os povos. Cada 
vez mais difunde-se e afirma-se a convic'láo de que o destino da humanidade 
está diretamente relacionado com a evolu-;áo do meio ambiente terrestre, 
principalmente em face das a\óes de cunho antrópico, modificadoras em larga 
escala das condi\óes naturais do planeta. Dessa maneira, a prot~áo do meio 
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ambiente é urna questáo fundamental em nossos dias, comos estamentos legais 
dos diversos países tratando de estabelecer mecanismos rígidos que tornem 
efetiva a preserva\áo ambiental em todos os setores da atividade humana. 

Se o meio ambiente sadio é urna exigencia das sociedades contemporaneas 
culturalmente desenvolvidas, para as popula<;óes indígenas ele é .uma necessi
dade vital, urna vez que elas vivem em íntima e profunda associa<;áo com a 
natureza, dela dependendo sua sobrevivencia biológica e cultural. Assim, nas 
terras indígenas e em suas áreas de influencia os cuidados como meio ambiente, 
necessariamente, tem que ser potencializados em rela<;áo aqueles tomados nas 
áreas . urbanas e rurais náo habitadas pelos fndios, com a legisla<;áo e a a<;áo 
governamental sendo especialmente rígidas com rela\áo aos cuidados e pa
dróes de preserva<;áo ambiental. 

Considerando que empreendimentos económicos, agrícolas, florestais, 
energéticos ou de minera<;áo, em terras indígenas, fatalmente produziráo sig
nificativos choques ctilturais e ambie~tais, suas autoriza<;óes, necessariamente, 
teráo que se revestir de cuidados excepcionais, se comparados com projetos 
similares em áreas náo habitadas por índios. En~ tais cuidados inclui-se a 
realiza<;áo de es tu dos prévios antropológicos e ambientaís bastante detalhados, 
fundamentais ao processo de autoriza<;áo. 

Dentre os citados empreendimentos económicos em terras -indígenas, os 
energéticos e de minera<;áo sáo os mais problemáticos para o meio ambiente. 
Os agrícolas e florestais, por serem diretamente relacionados com riquezas do 
solo, por for<;a constitucional s6 podem ser desenvolvidos pelos próprios 
índios, comos mesmos tendo mais cuidado como meio ambiente, seja pelo 
pequeno porte, como pela natural tendencia preservacionista. 

Os recursos minerais e os potenciais de energía hidráulica, por outro lado, 
por constituírem bens da Uniáo, náo sáo de usufruto exclusivo dos índios, 
podendo gerar empreendimentos económicos (geralmente de grande porte) 
comandados por terceiros, conforme previsto na Constitui<;áo, desde que auto
rizados pelo Congresso Nacional, após ouvir as comunidades indígenas afeta
das. Outros aproveitamentos dos recursos hídricos em terras indígenas, da 
mesma forma, necessitam de autoriza<;áo do Congresso Nacional. 

Contudo, até o presente, o C~ngresso Nacional ainda náo estabeleceu as 
condi<;óes específicas em que deveráo ~orrer a realiza<;áo de empreendimentos 
relacionados comos recursos minerais e hídricos em terras indígenas e pem a . 
forma processual das autoriza<;óes. legislativas necessárias. Assim, ati.talmente, 
ainda náo sáo possíveis em terras indígenas a realiza<;áo de empreendimentos 
formais de minera<;áo e energéticos. 

Ocorre, entretanto, que algumas terras indígenas vem se~do objeto de 
intensa minera<;áo ilegal, sob a forma da ga.rimpagem, com desastrosas reper
cussóes ambientais que tem trazido conseqüencias extremamente danosas as 
comunidades indígenas afetadas. O exemplo mais dramático desta situa<;áo é 
a invasáo das terras dos Yanomami por milhares de garimpeiros. 

Por outro lado, a constru<;áo de hidrelétricas em terras indígenas, ant~ do 
advento da atuál Constitui<;áo Federal, trouxe sérios problemas ambientais 
danosos aos íridios, sendo as usinas hidrelétricas .de .Tu<;:uruí e Balbina os 
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exemplos mais trágicos, afetando as comunidades indígenas dos Gavióes, 
Parakaná, Guajajara, Waimiri-Atroari, dentre outras. 

Na atualidade a mais grave amea~a ao meio ambiente em terras indígenas 
é a garimpagem ilegal. Os empreendimentos formais de minera~áo (a chamada 
minera~áo organizada, realizada por empresas), ·bem como a constru~áo de 
hidrelétricas, náo vem sendo executados porque depend_em de autoriza\áo 
governamental, que somente seráo possíveis depois que o Congresso Nacional 
regulamentar o assunto. 

Além da garimpagem, outro grave problema ambiental em terras indígenas 
é causado pela atua~áo ilegal de madeireiros, causando a devasta~áo florestal. 

A minera~áo é urna atividade que, por suas características, afeta em larga 
escala o meio ambiente natural. Por esta razáo, só excepcionalmente deve ser 
autorizada em terras indígenas e, assim mesmo, se acompanhada de rígido 
controle ambiental, bem como da efetiva recupera\áo do meio ambiente por ela 
degradado. Nestas ·condi~óes, a minera~áo soba forma de garimpagem deve 
ser terminantemente proibida em ~erras indígenas, como governo devendo 
cumprir rigidamente o Estatuto do Indio que a proibe. 

A intensa devasta\áo ambiental que vem sendo perpetrada pela garimpa
gem em várias partes do Brasil constituí uni grave problema a ser urgentemente 
equacionado e resolvido, sob pena de sérias conseqüencias ambientais, sociais 
e financeiras para o país, a curto, médio e longo prazos. 

Se a garimpagem predatória é urna questáo grave nas áreas náo indígenas, 
nas terras dos índios ela assume propor~óes extremamente preocupantes, 
constituindo séria irresponsabilidade governamental a omissáo das autorida
des observada neste caso, ao náo fazer valer a lei, retirando os garimpeiros dos 
territórios indígenas invadidos. 

Náo se pode adotar como política pública a resolu\áo do problema da 
máo-de-obra desocupada via garimpo, as custas da vida e cultura dos índios e 
da gera\áO de outros problemas sociais táo (ou ainda mais) graves que o 
desemp_rego. 

Se a minera\áo organizada afeta em grande escala o meio ambiente, a 
desorganizada (garimpo) .potencia liza várias vezes a degrada\áO ambiental 
decorrente. Por esta razáo, a garimpagem náo pode ser permitida em terras 
indígenas, com os atuais garimpos devendo ser imediatamente fechados; os 
avióes, máquinas e equipamentos utilizados na garimpagem apreendidos e 
leiloados; os garimpeiros levados para outros locais e as áreas por eles afetadas 
recuperadas ambientalmente, as custas de seus donos, através da competente 
a~áo civil pública. 

A garimpagem ilegal em terras indígenas, principalmente a de ouro e 
cassiterita em eluvióes, aluvióes e coluvióes, vem causando sérios transtornos 
ambientais. A remoc;áo do solo a beira dos cursos d'água e/ ou o revolvimento 
dos · sedimentos do fundo dos rios por dragas para a retirada do minério, 
modificam intensamente o sistema hídrico e as condi~óes naturais das várzeas, 
inclusive com desmatamento das vegetac;óes ciliares, provocando grave asso
reamento e poluic_;áo particulada das águas, comprometendo, inclusive, sua 
potabilidade. O émpoc;amento das águas cria condic;óes ótimas para a reprodu-

.. 
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c;áo de mosquitos transmissores de doenc;as, o que agrava, ainda mais, as 
conseqüencias negativas do contato dos garimpeiros - geralmente portadores 
de várias doenc;as transmissíveis - com os índios. 

Contudo, a intensa poluic;áo química gerada pelos garimpeiros de ouro 
constitui o maior perigo para as comunidades indígenas. Em tais garimpos, sáo 
despejados nos ríos, em grande quantidade, óleos lubrificantes, diesel, sabóes, 
graxas etc., bem como o mercúrio usado no processo de concentrac;áo do ouro. 

Em tal processo o pré-concentrado de ouro obtido por métodos gravimé
tricos é misturado com o mercúrio, ocorrendo a amalgamac;áo com suas partí
culas, o excesso sendo lanc;ado nas águas. O amálgama é posteriormente 
aquecido, liberando vapor de mercúrio para a atmosfera, contaminando os 
próprios garimpeiros e o ecossistema. Em muitos casos o mercúrio é adicionado 
diretamente no processo de pré-concentrac;áo nas bicas de lavagem de minério, 
poluindo os cursos d' água, indo depositar-se nos sedimentos do fundo dos rios. 

A poluic;áo com mercúrio pode acarretar sérios problemas: contaminac;áo 
dos garimpeiros com vapor de mercúrio durante a queima da amálgama; a 
poluic;áo das águas e sedimentos com mercúrio durante a lavagem do minério 
e a amalgamac;áo, e pela deposic;áo do vapor de mercúrio, pode ocasionar a sua 
metilac;áo e sua absorc;áo pelos peixes, entrando na cadeia alimentar da popu
lac;áo local; e, finalmente, a requeima do o uro nos seus diversos pontos de venda 
pode contaminar as pessoas como vapor de mercúrio produzido. 

Em face da carencia de pesquisas sintomáticas e permanentes, ainda náo se 
sabe, com precisáo, a dinamica de migrac;áo, a especiac;áo e acumulac;áo do 
mercúrio no meio ambiente, bem como seus efeitos toxicológicos sobre a 
populac;áo afetada pelo uso indiscriminado nos garimpos de ouro. Contudo, 
sabe-se, com certeza, que o mercúrio em sua forma metilada é extremamente 
danoso a saude das pessoas. Assim, é muito preocupante a elevada quantidade 
(estimada em 120 t / ano), lanc;ada em um ecossistema complexo como o ama
zónico, principalmente para as populac;óes que dependem da pesca para sua 
sobrevivencia. 

Pelo exposto, urna política indigenista séria e conseqüente, relativamente a 
questáo ambiental nas terras indígenas, deve contemplar pelo menos, o seguin
te: 

1 - fazer valer os dispositivos constitucionais que conferem ao Congresso 
Nacional a atribuic;áo exclusiva de autoriz.ar a minerac;áo e o aproveitamento 
dos recursos hídricos em terras dos índios, ouvidas as comunidades indígenas 
afetadas; 

2 - retirada imediata de todos os "empresários garimpeiros" e dos garim
peiros por eles comandados, de todas as terras indígenas, fazendo valer as 

"' disposic;óes do Estatuto do Indio, que nelas proíbe a garimpagem; 
3 - apreensáo dos avióes, veículos, máquinas e equipamentos que dáo 

su porte e via bilizam o garim po ilegal em terras indígenas, como posterior leiláo 
em hasta pública dos mesmos, nos termos do§ único do art. 21 da Leí 7.805, de 
18 de julho de 1989; · 
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4 - realiza\áO urgente de diagnóstico da extensáo da depreda\áo ambiental 
causada pelo garimpo nas terras indígenas e a imediata recupera\áO do meio 
ambiente por ele degradado; 

5-proposi\áO por parte do Ministério Público Federal de a\áo cível pública 
nos termos da Lei 7.347 /85, consubstanciada pelos artigos 225, § 2Q e 129, III da 
Constitui\áo Federal, visando a cobran\a aos "donos de garimpos" e de outros 
que tenham participado da lesáo ao meio ambiente nas terras indígenas, do 
dinheiro gasto na recupera\áo ambiental causada por seus garimpos ilegais, 
tendo por base perícia técnica feita pelo lbama; 

6 - proposi\áo pelo Ministério Público Federal da devida a\áO criminal 
contra os "donos de garimpos" pela prática de crime ecológico nas terras 
indígenas, nos termos do art.15 da Lei 7.804, de 18 de julho de 1989, bem como 
de responsabiliza\áo das autoridades que se mostraram omissas ao náo fazer 
valer a legisla\áO ambiental, nos termos do§ 22 do artigo e da lei acima citados; 

7 - paralisar a a\áO das madeireiras que atuam nas terras indígenas¡ 
8 - mitigar os efeitos nocivos causados aos índios pelas hidrelétricas já 

construídas; 
9 - regulamentar com urgencia os dispositivos constitucionais que tratam 

da pesquisa e lavra dos recursos minera is e da explora\áO e aprovei ta mento dos 
recursos hídricos nas terras Indígenas. No caso da minera\áo tal regulamenta
\áO é importante, inclusive como anteparo as invasóes das terras indígenas por 
garimpeiros, com a ocupa\áo física dos locais promissores pela minera\áo 
organizada, passível de ser controlada, ao contrário do que ocorre com os 
garimpos. Tal regulamenta\áo deve ter por base, no mínimo, os seguintes 
pontos principais: 

, a - considerar os recursos hídricos e minerais existentes nas terras indí
genas como sendo de reserva nacional, com seu aproveitamento somente 
ocorrendo quando necessário ao desenvolvimento económico-social do 
país, inexistindo outras alternativas em outras partes do territ6rio brasi
leiro, a juízo do Congresso Nacional; 
b-no caso dos recursos minerais, náo aplica\áO da figura da prioridade 
prevista no Código de Minera\áo, coma via de aproveitamento escolhida 
sendo a licita~o pública; 
e-caso o Poder Executivojt:tlguerelevantea pesquisa ea lavra de recursos 
minerais, ou a explora~o e o aproveitamento de recursos hídricos em 
urna determinada terra indígena, estudos prévios geológicos dos recur
sos hídricos, ambientais e antropológicos realizados pelos órgáos gover
namentais competentes deveráo servir de base para a decisáo ministerial 
quanto a conveniencia ou náo de se pleitear a devida autoriza~o ao 
Congresso Nacional; 
d - se julgada conveniente, deverá ser realizada licita~áo pública para a 
pesquisa, no caso dos recursos minerais e escolhida a concessionária 
estatal da área energética no caso dos recursos hídricos, em se tratando 
de hidrelétricas, que iráo realizar os trabalhos de investiga~o necessários 
a defini\áo da viabilidade econOmica dos empreendimentos, se aprova
dos pelo Congresso Nacional, sempre com o compromisso formal de 
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cumprimento de todas as exigencias de ord.em ambiental e antropológica 
necessárias a preserva~o da vida, da saúde e da cultura dos índios 
afetados, definidas pelos órgáos govemamentais competentes; 
e-o Congresso Nacional, ouvida in loco a comunidade indígena afetada, 
coma presenc;a do Ministério Público Federal que atestará a vontade dos 
índios, decidirá acerca das autoriza~es de pesquisa de recursos minerais 
ou de explora~áo de recursos hídricos solicitadas pelo Poder Execu tivo; 
f - realizados os trabalhos de pesquisa ou explora~o e comprovada a 
via bilidade económica da lavra mineral ou do a proveitamento do recurso 
hídrico, se aprovada pelo Poder Executivo, este solicitará nova autoriza
c;áo ao Congresso Nacional, agora para a fase industrial dos empreendi
mentos; 
g - se autorizadas pelo Congresso Nacional, as concessóes de lavra de 
recursos minerais, ou de aproveitamento dos recursos hídricos, seráo 
tituladas aos respectivos requerentes coma condic;áo de ser obédecida a 
legislac;áo específica, bem como de serem cumpridas as obriga~es adi
cionais que forem impostas quanto a preserva~o ambiental, da vida, da 
saúde e da cultura da comunidade indígena afetada, pelo Poder Legisla
tivo, ou pelos próprios índios, através de contrato negociado e assinado 
livremente entre as partes, inclusive quanto a sua participa~áo financeira 
nos resultados dos empreendimentos económicos viabilizados em suas 
terras; 
h - vedado a garimpagem ou a permissáo de lavra em terras indígenas. 

Carta ao Presidente Bush 1 

A Coordenac;áo Nacional dos Geólogos - Conage é a entidade repre
sentativa dos geólogos brasileiros, já tendo tradi~áo de atua~áo nas questóes 
relacionadas com a política mineral brasileira. 

A imprensa noticiou que Vossa Excelencia, quando de sua vinda ao Brasil, 
pretendía visitar urna aldeia dos índios Yanomami, criando grande expectativa . 
nas entidades da sociedade civil, nacionais e internacionais, que vem lutando 
no sentido de dar paradeiro ad grande genocídio de que vem sendo vítima 
aquela comunidade indígena, em face da brutal e ilegal invasáo de suas terras 
por garimpeiros, comandados por empresários inescrupulosos que náo dáo 
nenhum valor a vida e a cultura daquela minoría nacional. 

A visita de Vossa Excelencia aos Yanomami nesta conjuntura teria um largo 
significado humanitário e político, de repercussáo internacional, no contexto da 
campanha mundial em defesa da vida e da cultura daqueles índios. Contudo, 
sua repercussáo mais importante deveria ser junto ao governo do Brasil, sornan
do esfor~os no sentido de que tal governo se conscientize ·da necessidade de 
salvar os índios Yanomami do acelerado processo de extermínio de que estáo 
sendo vítimas, em face da ac;áo dos citados garimpeiros em suas terras. Na 
impossibilidade da visita aos Yé;lnomami, os geólogos brasileiros apelam a Vossa 



96 GARIMPO E SOCIEDADES JNDiGENAS 

Excelencia no sentido de incluir na pauta das conversac;óes como Presidente 
Collor a questáo da· salva~o daqueles índios. 

É penoso para n6s brasileiros termos que apelar a consciencia de outros 
povos e nac;óes, bem como a seus líderes e dirigentes, no sentido de contactarem 
o governo do Brasil visando a salva~o do povo Yanomami e de outras comu
nidades indígenas nacionais, que tem suas terras ocupadas por invasores e 
aventureiros de todo o tipo, ameac;ando sua sobrevivencia física e cultural. 
Contudo os geólogos brasileiros acreditam que a questáo dos direitos humanos 
e, sobretudo, o extermínio de minorias nacionais indefesas sáo assuntos que 
interessam a todos os países, nac;óes e povos, bem como a opiniáo pública 
internacional e as principais llideranc;as responsáveis do mundo em que vive
mos. O desrespeito as minorias nacionais, da mesma forma que a tortura, 
constitui crime contra a humanidade, sendo firmemente condenado pela Decla
r(lfán Universal dos Direitos Humanos da qual o Brasil é signatário. Afinal de 
contas, as minorias nacionais, como é o caso do povo Yanomami, fazem parte 
da humanidade como um todo, com seu extermínio representando urna perda 
irreparável para o patrimonio humano e cultural da Terra, enquanto lar dos 
humanos, náo podendo ser aceitos pelos que cultivam a paz, a liberdade e a 
democracia e nem ser caracterizado como um problema exclusivamente interno 
do Brasil. Daí, o posicionamento e a justificativa da Conage em solicitar apoio 
a um dirigente e líder de um país estrangeiro, no sentido de fazer gestóes junto 
ao governo brasileiro sobre o assunto. 

O governo do Brasil, com sua política indigenista em curso, vem patroci
nando pela omissáo o extermínio genocida de várias comunidades indígenas 
brasileiras, sendo mais mareante, contudo, o caso dos Yanomami. Dos seis ou 
sete milhóes de índios, presumivelmente existentes no Brasil em 1500, atual
mente sobrevivem cerca de 235.000. Até os anos 70, os Yanomami viveram 
relativamente protegidos deste processo de extermínio cultural ou físico; con
tudo, a ocupac;áo económica do Território Federal de Roraima (atualmente 
&tado de Roraima}, com enfase para a lavra ilegal de ouro por garimpeiros, 
desencadeou um rapidíssimo processo de extinc;áo daqueles índios, como é de 
conhecimento geral. 

No governo Sarney, a invasáo das terras dos Yanomami por garimpeiros de 
ouro contou como beneplácito governamental, evidenciado por escandalosa 
omissáo frente as denúncias feítas pela imprensa, por entidades da sociedade 
civil e o desrespeito as decisóes da Justic;a Federal ·que sentenciou a imediata 
retirada dos invasores. E, o que é mais grave, o governo Samey emitiu decretos 
(nº 97.512 a 97.530) retalhando em 19 (dezenove) "ilhas" o território Yanomami, 
tornando-o descontínuo e diminuindo drasticamente sua área total, bem como 
"legalizou" a presenc;a dos garimpeiros nas terras daqueles índios ao emitir os 
decretos nOs 98.959 e 98.960 que criaram as reservas garimpeiras de Uraricoera 
e Catrimani-Couto Magalháes. &tes decretos afrontaram a Constituic;áo Brasi
leira e desrespeitaram decisáo da Justic;a Federal, evidenciando o desprezo 
daquele governo aos direitos dos índios brasileiros e ao Poder Judiciário, 
quando contraria seus interesses. 
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Pela Constitui<;áo Federal do Brasil, a minera<;áo em terras indígenas so
mente pode ser autorizada exclusivamente pelo Congresso Nacional (art. 49, 
XVI). I>essa maneira, os dois decretos que autorizam garimpeiros a atuarem nas 
terras dos Yanomami, além de serem inconstitucionais e representarem urna 
afronta ao Congresso Nacional do Brasil, formalizaram o genocídio premedita
do daquele povo indígena e evidenciaram urna típica a<;áo de delinqüencia 
governamental que envergonha os brasileiros e assombra a consciencia crítica 
da humanidade. 

Em 25 de mar<;o de 1990 assumiu no Brasil um novo Presidente da Repú
blica, eleito pelo povo, o Excelentíssimo Senhor Fernando Collor. Sua posse 
trouxe esperan<;as de que, no seu governo, seria pos to um fim a agonía do povo 
Yanomami. Contudo, decorridos 8 (oito) meses, as esperan<;as come<;am a 
desaparecer. Suas a<;óes, quanto a paralisa<;áo da dore do infortúnio daquele 
povo indefeso, infelizmente, apontam para urna continua<;áo da política segui
da no governo Sarney. Nenhuma a<;áo concreta foi realizada. O apelo no sentido 
da cassa<;áo dos decretos inconstitucionais emitidos pelo ex-Presidente José 
Sarney, que retalharam o território Yanomami e "legalizaram" nele a presen<;a 
dos garimpeiros, é respondido com o silencio afrontoso, caso se considere a 
gravidade do morticínio que escandaliza a humanidade. A dinamita<;áo das 
pistas de pouso construídas pelos garimpeiros nas terras dos Yanomami, orde
nada pelo Presidente Collor representou urna a<;áo de marketing destinada a 
diminuir a pressáo da opiniáo pública internacional, náo tendo qualquer efeito 
prático no sentido da retirada dos invasores, determinada pela Justi<;a Federal 
do Brasil. Muitas pis tas dinamitadas na primeira iniciativa foram recuperadas 
pelos garimpeiros, em escandalosa afronta ao poder constituído no Brasil, 
cientes que estáo da impunidade de que se acham investidos para suas a<;óes 
ilegais, frente a omissáo governamental brasileira. 

Tal omissáo no caso Yanomami e o desprezo do governo do Brasil as 
pressóes da opiniáo pública nacional e internacional em favor da preserva<;áo 
da vida e da cultura daqueles índios tem levado observadores qualificados a 
concluírem que, na realidade, náo ocorre apenas urna simples omissáo por parte 
das autoridades, podendo haver urna rede de interesses económicos e políticos 
que falam mais alto que a prote<;áo de seus direitos humanos e constitucionais 
táo afrontosamente violados. Ao governo seria muito fácil e barato interromper 
a invasáo dos garimpeiros: bastaria a aplica<;áo do parágrafo único do artigo 21 
da Lei 7.805, de 18 de julho de 1989, apreendendo os avióes que transportamos 
garimpeiros, suas máquinas, equipamentos e suprimentos diversos e estaría 
encerrada a invasáo, na medida em que tal meio de transporte é o único que 
permite viabilizar a a<;áo d os invasores. Todo mundo sabe que apreender 
pequenos avióes civis náo constituí tarefa complexa para um país como poder 
e o nível de desenvolvimento alcan<;ado pelo Brasil. O que falta é a vontade 
política de dar um paradeiro a chacina dos Yanomami. 

Há alguns anos, o mundo todo maravilhou-se ao assistir o espetáculo 
grandioso da prática da paz ao ver, através da televisáo, o esfor<;o dispendido 
pelos Estados Unnidos da América e a URSS (até entáo, os dois principais 
oponentes do esquema de confronta<;áo Leste-Oeste) para salvaren;t tres baleias 
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presas pelo gelo. E.sfor~os técnicos, operacionais e financeiros náo foram medi
dos e duas baleias foram salvas. Será que a opiniáo pública internacional, as 
na~óes, os países e seus líderes responsáveis náo seráo capazes de se unir e de 
exigir do Governo do Brasil o término da matan~a dos Yanomami, pessoas 
humanas biologicamente iguais a todas as outras existentes na Terra, mas que 
possuem como único "pecado" terem urna cultura diferenciada da nossa? 

Os geólogos brasileiros acreditam que tal exigencia será viável e poderá 
salvar os Yanomami, com um apelo de Vossa Excelencia em favor destes índios 
atormentados pela morte, pela dore pelo sofrimento da perda de suas identi
dades culturais, tendo um significado muito importante nesta luta, que perten
ce a toda a humanidade. 

Notas 

1-Esta carta, enviada ao Presidente George Bush, dos Estados Unidos da América, 
em 6 de agosto de 1990, foi publicada pelo jornal Diário da Manhá, de Goiania, Goiás, 
em 2 de dezembro de 1990, quando da visita deste mandatário ao Brasil. 

, 
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Estratégias 
da ocupa<;áo garim eira entr~ 

os anomanu 
Ana Lucia Lobato* 

Minera<;áo em áreas indígenas é um tema extremamente polemico, catali
sando fortes interesses, defesas e restri<;óes apaixonadas, conflitos abertos e, se 
quisermos ir mais longe, princípios a respeito da convivencia entre os diferentes 
grupos humanos, a rela<;áo que estabelecemos com sociedades que se cons
tróem sobre outras bases e, com o tema hoje bastante in, da ecología. O 
movimento político em torno dessa questáo é intenso; Iobbies emergem de 
vários pontos, diferentes decisóes governamentais se sucedem e muitas vezes · 
se contradizem respondendo a pressóes diversas. 

O caso Yanomami é exemplar como referencia. Aglutina componentes 
potencialmente explosivos como minas de ouro, diamante, cassiterita, tungste
nio, uranio, de alta capacidade produtiva, a maior na<;áo indígena da América 
do Sul considerada em estado "primitivo", int~resses de empresas de minera
<;áo, além de urna prolongada ocupa<;áo por um alto contingente de garimpei
ros, alguns conflitos resultando em assassinatos, um enorme grau de ·. 
contamina<;áo da populac;áo indígena, que chegou a perder 15% de seu contin
gente em razáo de epidemias. 

As mortes de qualquer modo sáo um fato, a pesar de muitas vezes se tentar 
apagá-las dos arquivos. A questáo é saber o que elas significam. Que custos 
representam? Quais sáo aqueles que as contabilizam e condenam com vigor, 
debaixo de que argumentos? Quem, por outro lado, destaca os benefícios e a 
necessidade da explora<;áo mineral, minimizando seus efeitos considerados 
danosos? Que a<;óes e estratégias sáo adotadas na busca de realizar determina
dos interesses? 

Minha intenc;áo neste artigo é justamente destacar, através da análise do 
caso Yanomami, alguns aspectos da rela<;áo sociedade indígena x garimpo. 
Para refletir sobre esse processo ainda em curso, tra<;arei um histórico da 
ocupac;áo garimpeira na ·Ar Yanomami, destacando como os garimpeiros che-

,.. Antropóloga, doutoranda ern Antropologia Social, PPGAS/Museu Nacional/ UFRJ. 



l 00 GARIMPO E SO CIEDA DES INDÍGENAS 

garam e se instalaram, o que dizem a respeito dessa ocupa~o, quais as reper
cussóes para os índios, como estes tem reagido e se manifestado, a través de que 

. canais isso se dá, e quais as políticas implementadas a esse respeito. 

A chegada do garimpo 

Os Yanomami habitam a fronteira entre Brasil e Venezuela, em regióes que 
compóem o sistema Parima, onde se encontram as nascentes dos rios Orenoco, 
Negro e Branco, e que se localizam em sua maior parte no estado de Roraima 
e, em memor escala, no estado do Amazonas. Com urna populac;áo de aproxi
madamente 10 mil pessoas no lado brasileiro, ocupam urna área de cerca de 9 
milhóes de hectares. Divididos em 4grupos lingüísticos diferentes, organizam
se em grupos locais com um contingente de cm média 60 pessoas, vivendo em 
urna ou mais malocas plurifamiliais, ou em casas de estilo regional. 

Até a chegada dos garimpeiros os Yanomami viviam praticamente isolados 
da sociedade nacional. Essa ocupac;áo garimpeira se deu em 7 áreas principais: 
rio Maturacá (AM), igarapé Xerian~ (RR), Serra da Mocidade (RR), Alto 
Apiaú / Alto Catrimani (RR), rio Couto de Magalháes/ Alto Mucajaí (RR), Furo 
de Santa Rosa / rio Uraricaá (RR),rio Arakac;á (RR) (Albert, 1989:31). A referencia 
mais recuada que encontrei foram as "invasóes" do Furo de Santa Rosa, no Rio 
Ericó, que datam do início dos anos 60, intensificando-se na década seguinte. 

A publicac;áo dos resultados das pesquisas geológicas do Projeto RADAM
BRASIL, no ano de 1975, costuma ser mencionada corno urn incentivo ao afluxo 
de garimpeiros para a Serrado Surucucus a procura de cassiterita, onde também 
se instalara a Cornpanhia de Minerac;áo Alérn Equador, rnantendo atividade de 
garimpagem (dossie Surucucus, CCPY, 1985). 

As epidemias de gripe, sararnpo, doenc;as venéreas chegaram com os 
garirnpeiros, cuja vinda provocou tarnbém urna série de conflitos cornos índios, 
motivados dentre outras razóes pela invasáo de suas ro\as face a escassez de 
alimentos de que dispunham os garirnpeiros. Esse quadro se agrava em razáo 
de o acesso a área ser extremamente difícil, possível apenas por aviáo, veículo 
através do qual sáo abastecidos os garimpeiros. Considerando a gravidade da 
situa\áo o Ministro do Interior Rangel Reis, deterrninou, no ano de 1976, o 
fechamento do garimpo e a evacua\áo dos garimpeirosl. 

Em marc;o de 1979 a Funai autorizou a Docegeo, subsidiária da Vale do Rio 
Doce - CVRD, a fazer trabalhos preliminares de prospecc;áo geológica. Por 
motivos diversos, dentre os qua is a inviabilidade económica da explora\áo, bem 
como a precária situac;áo dos Yanomami, no ano de 1980 a Vale sugeriu que os 
depósitos de cassiterita de Roraima fossem transformados em reserva nacional. 
O Departamento Nacional de Produc;áo Mineral-DNPM náo acatou a suges
táo, tendo concordado corn a entrada de rnilhares de garimpeiros na área, a 
procura de ouro, os qua is se dirigiram para o Furo de Santa Rosa, onde foi aberto 
um garimpo ao longo dos rios Uraricaá, Uraricoera e Coimin. De acordo com 
inforrnac;óes da Coinissáo para Dernarcac;áo do Parque Yanomami - CCPY2, os 

• 
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garimpeiros incentivados pela Companhia de Desenvolviittento de Ro{aima -
Codesaima, teriam se apropriado de urna área de 20.000 q~~r~ . . : ., .;., .. . 

Os Yanomami, que conheciam os, recursos minerais :existen~es em ij.J;ic6, 
aprenderam técnicas de extrac;áo manual de ouro do~ igarapés, a'tiviaa'de 'que 
desenvolviam quando a populac;áo garimpeira náo era muito elevada, ptilizan
do-se dos recursos daí advindos como urna espécie de fundo. A explorac;áo do 
garimpo pelos índios se dá de forma inteiramente particular, tanto em termos 
de ritmo, o que ocorria de acordo com suas necessidades, como em termos de 

~, organiza<;áo e até mesmo da utiliza~áo dos instrumentos de trabaJho3. 
Em man;o de 1982, o Ministério do Interior interditou a área Yanomami4. 

Com isso o DNPM e a Codesaima abandonaram a área, lá permanecendo, 
entretanto, milhares de garimpeiros, sendo mantido assim em funcionamento 
o garimpo de Santa Rosa e outros menores. Com essa ocupa<;áo, a situa<;áo de 
saúde dos Yanomami foi se tornando cada vez mais grave, e para fazer frente a 
esse estado de coisas, foi desencadeada urna opera~áo de emergencia que 
contou com a participa<;áo de missionários, funcionários da Funai e da FAB, 
membros do Projeto Rondon, da LBA e funcionários da Secretaria de Saúde de 
Roraima, denominada uMissáo Surucucu", tentanto salvar os índios da coque
luche, do sarampo, de pneumopatias e da desnutri<;áo, resultado da impossibi
lidade de se abastecerem de água e comida em razáo das doen<;as. 

José Altino "arromba" Surucucus 

Apesar da presen<;a de garimpeiros na Al Yanomami datar da déca'da de 
70, é a partir de 85 que ela se torna cada vez mais expressiva. Um episódio que 

·< costuma ser tomado como marco desse processo foi a invasáo da regiáo de 
Surucucus por cerca de 300 garimpeiros, liderados por José Al tino Machado, na 
ocasiáo vice-presidente da 1ssocia<;áo de Faiscadores e Garimpeiros do Terri
tório Federal de Roraima. E exatamente em Surucucus, onde existe o maior 
número de malocas, contando com aproximadamente 4.000 índios, que se irá 
concentrar a ocupa<;áo garimpeira. 

Os garimpeiros foram retirados da área por iniciativa da Funai, Polícia 
Federal e Comando Militar da Amazonia, coma colabora<;áo do governo do 
território. Alguns deles, contudo, permaneceram no local. A decisáo náo só de 
entrar naquela área como também de tornar essa permanencia duradoura, foi 
manifestada enfaticamente por José Altino Machado, em debate com empresá
rios na Associac;áo Comercial de Roraima, a fim de discutir a importancia da 

~ minera<;áo para a economia do território: "Podem matar ou tombar os avióes 
todos, mas vou arrombar o Surucucus. Náo há autoridade que me impe<;a." 
(Folha de Boa Vista, 19 de abril de 1985). 

No ano de 1987, a Coordenadora da CCPY Cláudia Andujar denuncia ~ 
entrada de cerca de 3 mil garimpeiros na regiáo de Surucucus, o que foi 
confirmado por José Altino Machado. Em janeiro de 1988 estima-se em 10 mil 
o contingente de garimpeiros no território Yanomami aornal do Brasil, 23 de 
janeiro de 1988); em janeiro de 1989, 20.000 (Isto É, 11 de janeiro de 1989), em 
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junho desse mesmo ano chega-se a falar em 60.000 garimpeiros (Tribuna da 
Imprensa, 14 de junho de 1989). Na verdade náo se dispóe de dados seguros a 
esse respeito, sendo que no clímax da ocupa~áo, em geral encontramos referen
cias a existencia de aproximadamente 45000 garimpeiros em território Yanoma
mi. 

José Altino Machados destaca, já por ocasiáo da tomada de Surucucus 
em 1985, a agressividade de sua Juta em defesa do garimpo, em seu entender e 
no de outras lideran~as garimpeiras, injustamente impossibilitado de se esta
belecer legalmente, desprestigiado pelas delibera~óes da política oficial. Como 
afirmará em outras ocasióes, defende a necessidade de se criar um movimento 
de massas, tornando a ocupa~áo da área Yanomami um fato concreto, indiscu
tível. Assim, poderiam fazer frente a situa~áo, já que específicamente com 
rela~o a Al Yanomami as autoridades incumbidas de deliberar sobre o assunto 
estariam mais urna vez aptas a favorecer urna empresa de minera~áo, com o 
que náo podia concordar. 

Na verdade o confronto índio x garimpo se compóe também de um outro 
elemento: a empresa de minera~o. Sáo várias as acusa~óes por parte das 
empresas de invasáo de suas áreas por gariinpeiros. &tes, por sua vez, alegam 
que em geral identificam as reservas minerais cujo destino é serem requ.eridas 
por alguma empresa, que termina sendo favorecida pela concessáo de direi.tos 
sobre a área através de autoriza~áo para pesquisa e, posteriormente, para lavra. 
A disputa entre empresa e garimpo acaba servindo como justificativa para a 
entrada dos garimpeiros em Surucucus, inten~áo que teria reacendido justa
mente quando o governo concedera autoriza~áo a urna empresa particular para 
explorar a área6. 

Projetos e Estudos (1985), da autoria de José Altino Machado com aprova~o 
da Associa~áo dos Faiscadores e Garimpeiros do Território Federal de Roraima, 
encaminhado ao ministro do Interior Ronaldo Costa Couto, através de um 
documento que assina como /1 piloto de garimpo", é bastante elucida tivo quanto 
as suas posi~óes a respeito da minera~áo em áreas indígenas. · . 

Explorando a imagem de homem da regiáo - apesar de mineiro de Gover
nador Valadares - o que lhe daria direi to a participar dos projetos vol ta dos para 

. a Amazónia, José Al tino argumenta em favor da continuidade de /1 atividades 
seculares", desenvolvidas por urna 11comunidade numerosa", tais como as 
atividades extrativistas de produtos da seringa, castanha e minérios. Faz urna 
apologia do homem amazónico que náo poderia ser desterrado de seu habitat, 
além de ser valorosa sua experiencia para o país. Caberia aquí urna pergunta 
sobre o perfil do garimpeiro, a respeito do que, entretanto, nos deparamos com 
urna carencia de informa~óes. Teria ele tais atributos? Seria ele efetivamente -
mesmo aquela altura da ocupa~o - o homem amazónico, com tradi~o de 
trabalho no extrativismo? 

Com i~so justifica o projeto de garimpagem na área Yanomami, que passa 
a expor em seguida. Seu objetivo é a cria~áo de urna reserva garimpeira na Serra 
dos Surucucus, com 100.000 hectares, em regime de pagamento de royalties a 
comunidad e indígena, o que propóe combase no Estatuto do Indio, Lei 6.001 / 737. 
A reserva garimpeira deveria ser administrada pela Associa~áo dos Faiscadores 
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e Garimpeiros do Território Federal de Roraima, em regime de colegiado com 
a Funai e CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Para isso 
preve, seja realizada a rem~áo do "grupo tribal que porventura existir no 
local", cu jos recursos "será o oriundos dos royalties cedidos pela Associac;áo de 
Garimpeiros". · 

Na verdade a criac;áo do Parque Yanomami é abordada antes de entrar 
propriamente na questáo da reserva garimpeira. Preve no interior do Parque a 
reali.zac;áo de atividade de minerac;áo em áreas definidas, cuja "conveniencia 
deverá levar em con ta as comunidades regionais: indígenas e garimpeiros". 
Como se pode perceber aos garimpeiros é atribuído o status de comunidade 
regional e, ne~se sentido, sáo equiparados aos índios em termos de seus direitos 
sobre a regiáo. 

Adverte, entretanto, que para a implementa<;áo de tal projeto deveria ser 
criada urna comissáo especial a fim de "situar a cria<;áo de critérios para o 
estabelecimento do convívio indígena/ garimpeiro", bem como "promover a 
conscienti.zac;áo dos indígenas do local, ou nas proximidades, da chegada dos 
garimpeiros e da movimentac;áo que se seguirá na área; e ainda "aplicará 
recursos no aras ta mento pacífico dos indígenas para área externa as pretendidas 
da ocupa<;áo garimpeira." · 

Em documento também de 1985, do mes de fevereiro, encaminhado ao 
ex-Ministro Abi-Ackel, José Al tino Machado explicita em poucas palavras como 
percebe a posic;áo dos grupos indígenas em rela<;áo a atividade de minerac;áo: 
apenas um acidente no caminho do garimpeiro. Ao pleitear a explorac;áo de 
cassiterita da Serrados Surucucus e de outros bens minerais situados na área 
indígena Yanomami, afirma que os garimpeiros reivindicam apenas" a oportu
nidade de explorar, como brasileiros que sáo, as riquezas do subsolo pátrio, 
independente de existirem ou náo indígenas nas proximidades". Diz ainda que 
face ao interesse económico nacional "é absurdo que se deixem in tocadas 
reservas minerais importantes sob o pretexto de prote<;áo as comunidades 
indígenas" (Conage, 1985). 

Esses encontros com órgáos do governo fazem parte da vía crucis de José 
Altino "tentando urna solu<;áo legal e definitiva para a explorac;áo de Surucu
cus" (Ramos, 1989:18). Outras autoridades (como membros das For<;as Arma
das, Ministro da Justic;a, Governador do Território, Delegado da Funai) foram 
procurados pelo líder garimpeiro coma inten<;áo de discutir sua idéia, avalian
do a posic;áo de seus interlocutores. 

O que se pode depreender de toda essa argumenta<;áo é a prioridade da 
garimpagem, cuja ocupac;áo definirá a localiza<;áo do grupo indígena. Tal 
entendimento subverte inteiramente a concepc;áo de 11ocupac;áo originária" das 
populac;óes indígenas, habitantes imemoriais das áreas que ocupam, defendida 
pelo movimento indígena, e entidades pró-índio, que numa conquista de tais 
grupos se constituí num direito reconhecido pela atual Constituic;áo8. O" direito 
originário" se fundamenta na longa ocupac;áo de seus territórios pelos índios, 
que precede a própria chegada do homem branco a estas terras, anterior 
portanto a constituic;áo de qualquer outro direito sobre as áreas que habitam. 
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F.sse "direito originário" há que ser, entretanto, reconhecido pela Uniáo, 
através do processo de demarcac;áo. Tal processo náo se constitui pura e 
simplesmente no reconhecimento da área de ocupac;áo tradicional. Nele inter
vem diversos segmentos sociais com interesses sobre a área, decorrentes sobre
tudo de suas possibilidades económicas como a existencia de madeiras nobres, 
minérios, rios com potencial hidrelétrico etc. Os processos de demarcac;áo, em 
razáo disso, tem-se estendido ao longo dos anos, descumprindo-se os prazos 
constitucionais para sua efetivac;áo. As idas e vindas sáo freqüentes resultando 
do maior ou menor poder dos diferentes atores, a cada momento. 

O que acorre é que dependendo do interesse em jogo se aciana exatamente 
esse último aspecto - a necessidade de reconhecimento da área de ocupac;áo 
tradicional-, o que se dá mesmo a nível oficial, quando algumas vezes náo sáo 
levadas em considerac;áo as áreas náo demarcadas. Essa situac;áo dificulta, sem 
dúvida, exigir dos diversos grupos sociais que respeitem as terras indígenas, 
.independente de serem ou náo demarcadas. Nesse sentido se manifesta José 
Altino Machado ao afirmar que a Al Yanomami seria invadida ainda muitas 
vezes, até que fosse finalmente demarcada pela Funai. No limite, pode mesmo 
acorrer que determinado órgáo governamental se alie a grupos com pretensáo 
sobre determinada área. F.ssa situac;áo se observou no caso dos Yanomami, 
quando a própria Funai, na gestáo de Romero Jucá questionou a área tradicional 
do grupo, no seu entender, demasiadamente extensa. 

O Projeto Calha Norte 

Apesar da interdic;áo de 1985, de urna área que coincidía com aquela de 
ocupac;áo tradicional, com aproximadamente 9,4 milhóes de hectares, a Portaría 
Interministerial n2 250/88, de 18 de novembro de 1988, demarcou como área 
Yanomami um total de apenas 2,4 milhóes de hectares, compostos por 19 áreas 
isoladas, circundando as principais concentrac;óes de malocas. Tal demarcac;áo 
se adequa a nova diretriz imprimida a política indigenista pelo Projeto Calha 
Norte9. 

Em razáo de seu caráter sigiloso o PCN, embora gestado no ano de 1985, s6 
veio a público em outubro de 1987, quando alguns documentos foram encami
nhados ao Congresso Nacional a fim de serem consultados pela CPI que 
apurava as denúncias do jornal O Estado de S. Paulo contra o CIMI - Conselho 
Indigenista Missionário (Oliveira, 1990:17). 

Projeto de cunho militar, concebido de acordo coma ideo logia da seguranc;a 
nacional, teve como principal mentor o General Bayma Denis, Secretário-Geral 
do Conselho de Seguranc;a Nacional - CSNlO. Na forma que assumiu em 1985 
havia urna clara predominancia dos objetivos militares, tendo como "priorida
des quatro pontos básicos: a) aumento da presenc;a militar na fronteira; b) 
incremento das relac;óes bilaterais; e) demarcac;áo das fronteiras; d) política 
indigenista apropriada a regiáo" (Oliveira, 1990:23). 

A preocupac;áo do PCN em desenvolver urna "política indigenista" ade
quada a rcgiáo está estritamente associada ao fato de o projeto privilegiar como 

.. 



..... . 

;f' 

' 

ESTRATÉGIAS DA OCUPAyAO GARIMPEIRA 105 

via adequada ao desenvolvimento da Amazonia a explora\áo mineral, cujo 
empecilho, entretanto, era a coincidencia das mais ricas reservas com as áreas 
indígenas. IJestaca-se o considerável potencial de algumas áreas confirmadas 
pelo projeto RADAM (Oliveira, 1989:25), tais como a Serra do Navio (AP) -
manganes - , Alto rio Negro (AM), - cassiterita -, ríos Jari e Capim (AP /PA) -
caulim - , território de Roraima - ouro, diamante e cassiterita -, Serra dos 
Surucucus e cabeceiras dos rios Uraricaa e Uraricoera, rio Uaicas e Ara\aca. 
. Come\am assim a serem corrigidas as "demarca\óeS excessivas", tais como 

a interdi\áo de 9,4 milhóes de hectares, cu jo processo de demarca\áo, entretan
to, náo passou desse estágio inicial. No restante da área abrangida pela interdi
\áo anterior foram criadas as Florestas Nacionais de Roraima e do Amazonas, 
destinadas a prote\áO ambiental e passíveis de" explora<;áo racional". 

Na verdade foram duas as portarías de delimita<;áo da área Yanomami, 
promulgadas com intervalo de apenas dois meses. A primeira·delas, Portarla 
de n2 1.60, de 13 de setembro de 1988, embora reconhecesse urna área de 
8.216.925 ha como de posse permanente dos Yanomami, distinguía no seu 
interior as Florestas Nacionais de Roraima e do Amazonas e o Parque Nacional 
do Pico da Neblina (criado em 1979) num total de 5.781.710 ha, entremeando as 
19 áreas indígenas que perfaziam um total de 2.435.215 ha. A Portaría seguinte, 
de n2 250, elimina a referencia a posse permanente dos Yanoma~i sobre urna 
área de 8.216.925 ha, restringindo-a as 19 áreas descontínuas já mencionadas. 

A primeira solu<;áo encontrada resultou, sobretudo, da inten\áo do CSN, 
depois da Constitui\áo de 1988, de demonstrar preocupa\óes ecológicas, bem 
como no tocante ao destino das popula\óes indígenas e de suas terras, em razáo 
do cálculo dos custos políticos a nível interno e internacional, da def~sa .e 
implementa\áO de políticas tidas como preda tórias. De acordo coma análise de 
Bruce Albert (1989) essa "transi<;áo ecológica" teria sido prejudicada por abrir 
espa<;o para a interposi<;áo de recursos jurídicos da parte do movimento indí
gena, como pela insatisfa<;áo dos garimpeiros quanto as dimensóes da área 
delimitada. 

A própria concep\áO de "Floresta Nacional" área de prote\áo ambiental, 
aberta, entretanto, a atividade económica, denunciava a inten\áo de se reduzir 
a área demarcada. O Presidente da Funai a época, Romero J ucá, que logo após 
a promulga<;áo da portaria nº 160 fora nomeado governador do estado de 
Roraima, passando a defender ardorosamente a permanencia dos garimpeiros 
na regiáo, já mencionara a cria<;áo de cooperativas garimpeiras no interior de 
tais zonas de prote<;áo ambiental (Albert, 1989:9). Romero Jucá atuava em 
consonancia com as diretrizes do CSN, apoiando claramente a minera~áo em 
terras indígenas, tendo, inclusive, enviado urna carta aos Constituintes falando 
das dimensóes exageradas das terras indígenas. 

Os .. inimigos" da Na~áo 

A inser\áo de um cinturáo de prote\áo ambiental no interior da Al Yano
mami tinha o sentido de neutralizar a crítica de parte do movimento indígena 
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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e sobretudo das ONGs (organiza\óes náo governamentais), voltadas tanto para 
a defesa dos direitos indígenas quanto do meio ambiente. A atua~áo de tais 
grupos, tanto nacionais como intemacionais, vinha prejudicando o projeto 
geopolítico de desenvolvimento da Amazónia tra\ado pelos militares, trazendo 
repercussóes negativas náo só no que diz respei to a imagem do país, mas em 
termos práticos, levando a suspensáo de financiamcntos da parte de bancos 
multilaterais de desenvolvimento. 

Os militares ideólogos da seguran\a nacional consideram inimigos do 
país aqueles que avaliam críticamente a política indigenista, em geral vincula
dos a organiza~óes de apüio ao índio, situados fora dos quadros da Funai 
(Oliveira, 1990:20). O documento da Escola Superior de Guerra - ESG, intitula
do Estrutura do Poder Nacional Para o Ano 2001, de abril de 1990, declarou 
explicitamente a possibilidade de se recorrer a guerra contra esses "inimigos 
máximos dos objetivos nacionais", entendidos como tal o n~rcotráfico, o con
trabando, as entidades indígenas e ambientalistas. 

A no\áo de "interesse nacional" merecería ser balizada, destacando-se os 
indicadores utilizados para defini-la. Sua relatividade fica exposta quando se 
confrontam diferentes perspectivas, como a defendida pelo Deputado Fábio 
Feld man ( ¡ ·,,¡ha de Sáo Paulo, 18 de novembro de 1990), questionando a existen
cia de urn,1 real necessidade de parte da "sociedade brasileira" das terras 
ocupadas pelas popula\óes indígenas, atribuindo-a a nosso modelo económico 
"fomentador da miséria", que pressiona os setores económicos mais vulnerá
veis como os grupos indígenas. 

A Coordena\áo Nacional dos Geólogos -Conage a propósito da explora~áq 
mineral no interior da área Yanomami, coloca em cheque o ~'interesse nacional" 
acionado para justificar a abertura de Surucucus a explora\áO mineral, especial
mente no que diz respeito a cassiterita, em razáo de ser o Brasil o quarto 
prod utor mundial desse minério, dispondo de várias áreas produtoras, seja no 
sul d a Amazónia, seja no Centro-Oeste, em ambos os casos fora das áreas 
indígenas. Argumenta finalmente que os recursos e as reservas em explora\áo 
s.lu suficientes tanto para atender o mercado interno como para produzir 
excedentes exportáveis por um período de 20 anos (Rocha, 1986:79). 

De olho no ouro: xenofobia em alta 

Além de rcdimensionar a área Yanomami, o Calha Norte tomou outras 
providencias como a retirada da área, no ano de 1987, das missócs religiosas 
que ali atuavam, entidades que faziam atendimento de saúde, organiza~óes de 
apoio ao índio, como a CCPY e o Conselho Indigenista Missionário-CIMI, além 
de pesquisadores, entre os quais antropólogos proibidos de entrar na área. Essa 
atitude atendía a necessidade de sigilo com que deveria ser tratada a questáo 
indígena "tema de alta sensibilidade política e que poderia suscitar 'expectati
vas domésticas exageradas"' (BRASIL. Poder ... 1985:4, apud Oliveira, 1990). 
Além disso, cm documento relativo ao PCN destaca-se o fa to de que tais 
questócs já haviam sido exploradas no passado de modo a comprometer a boa 
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imagem do país. Os grupos que atuam de maneira crítica, conseqüentemente 
contrários aos 11interesses nacionais", sáo mantidos a distancia. 

Essa deliberac;áo vai de encontro ao projeto e concepc;óes partilhadas pelos 
defensores da atividade garimpeira, dentre os quais José Altino Machado, que 
na tentativa de descartar a existencia de quaisquer conseqüencias danosas de 
conflitos na relac;áo entre índios e garimpeiros, afirma /1 que o OMI e as missóes 
religiosas que atuam nas áreas indígenas náo passam de meros disfarces, 
acrescentando que essas missóes dominam a Funai e querem a intemacionali
zac;áo da Amazonia. Acusa a inda a Funai de estar disseminando o ódio entre o 
índio e o garimpeiro, quand.o na verdade, todos se entendem muito bem." (Folha 
de Boa Vista, 19 de abril de 1985). 

Aqui Altino lanc;a máo de urna acusac;áo que poderíamos classificar de 
difamatória, atribuindo aqueles que se mostram contrários a ocupa\áo da Al 
Yanomami por garimpeiros intenc;óes escusas, escondidas debaixo da capa de 
propósitos louváveis. Essa tentativa de esvaziar a atuac;áo das entidades de 
apoio ao índio, denegrindo sua imagem frente a opiniáo pública, é utilizada 
reiteradamente por personagens diversos, culminando coma campanha divul
gada pelo jornal O Estado de S. Paulo, no ano de 1987, acusando o CIMI de ter 
pesados interesses em minerac;áo, este sim o real motivo de sua presen~a entre 
os grupos indígenas brasileiros. A CPI aberta para investigar o caso nada 
conseguiu provar, ficando tudo no terreno das meras alegac;óes. 

Desse processo acusa tório váo lanc;ar máo alguns políticos locais, como é o 
caso do Deputado constituinte Mozarildo Cavalcanti que, em entrevista conce
dida a Rádio Equa torial FM de Boa VIS ta (transcric;áo sem data) ataca a /1 política 
indigenista" brasileira e mais específicamente de Roraima, em cujo ambito 
incluí a CCPY, que seria urna comissáo misteriosa, comandada por dois estran
geiros que ofereciam aos índios algumas 11migalhas" em troca de ouro. Opóe os 
garimpeiros - trabalhadores brasileiros que ocupam nossas fronteiras - aos 
estrangeiros que váo para a Amazonia atrás de nossa riqueza, fazendo acusa
c;óes a "suic;a" Claudia Andujar tais como "filmar cenas .sexuais dos índios, 
ganhando dinheiro com essa prod uc;áo pornográfica", vender remédios, que 
seriam doados pela CEME, transmitir-lhes moléstias diversas. Finaliza dizendo 
que "náo podemos aceitar que estrangeiros venhamditar normas para nós". O 
jornalista e apresentador do programa Carlos Simóes dá urna apimentada nas 
acusac;óes, sintetizando a figura dos estrangeiros alvejados como "gigolós de 
índios". 

Para avaliar as conseqüencias dessa campanha difamatória é fundamental 
que se reflita sobre a posic;áo das populac;óes indígenas nas instancias de poder 
localizadas fora da regiáo, em centros urbanos como Brasília, Rio de Janeiro, 
Sáo Paulo. Na verdade, seu transito nessa esfera é bastante limitado, o que 
resulta de urna série de fa tores como sua distancia cultural e física de ta is centros 
de poder. Isso se dá em graus variados, o que decorre de diferentes situac;óes 
de con tato, da maior ou menor convivencia dos diversos grupos indígenas com 
a sociedade nacional. 

Com relac;áo aos Yanomami essa situac;áo chega a seus níveis mais elevados. 
Habitam uma regiáo de difícil acesso, situada no extremo norte do Brasil, seu 
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contato coma sociedade nacional é bastante recente, pouquíssimas pessoas no 
interior do grupo falam portugues, ou mesmo saíram algum diada regiáo onde . 
v1vem. 

É verdade que essa situa<;áo passou por profundas alterac;óes a partir dos 
anos 70, coma articula<;áo do movimento indígena, que con ta com organizac;óes 
locais, regionais e mesmo nacionais como é o caso da UNI - Uniáo das Nac;óes 
Indígenas, bem como através da forma\áO de urna série de grupos de apoio ao 
índio, surgidos basicamente entre membros das classes médias urbanas. Atra
vés desses canais, as sociedades indígenas tem-se manifestado nos meios de 
comunica\áo, se tem feito representar perante a Funai e os demais órgáos 
governamentais cujas delibera\óes afetam seus destinos. 

Isso náo significa, evidentemente, que ha ja urna total identidad e de posi<;óes 
políticas entre o conjunto dos índios brasileiros e entidades deapoio. Em termos 
de princípios e direitos mais gerais, entretanto, chega-se a um patamar de 
consenso. Os últimos anos sáo particularmente favoráveis para se mapear essas 
questóes, já que o país viveu a elabora<;áo de mais urna Constituinte. Os grupos 
indígenas internamente, como através de algumas lideran\as e entidades de 
apoio estiveram presentes na cena política formulando propostas que preten
diam ver incorporados a Carta Constitucional como direitos dos índios. Reivin
dicavam, a princípio, a impossibilidade de realiza\áO de atividades minerais 
nas áreas indígenas, em razáo dos prejuízos que daí adviriam, ameac;ando a 
sobrevivencia física e cultural dessas comunidades. Como resultado, conside
rando o forte lobby das empresas mineradoras, contando com o apoio do CSN, 
decidiu-se que: 

"Art. 231 § 3 - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os 
potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em 
terras indígenas só podem ser efetivadas com autorizac;áo do Congresso 
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada 
participac;áo nos resultados da lavra, na forma da lei." 

Assim, levando-se em conta as dificuldades apontadas, essa estratégia de 
desqualificac;áo de representantes e/ ou aliados dos grupos indígenas, ou de seus 
segmentos, acusados de manipulac;áo e de insuflar os índios, objetiva anular um 
dos atores e principais interessados na questáo, excluindo-os como sujeitos 
ativos e portadores de direitos. Além de náo falarem a língua que domina nesses 
circuitos de poder - no caso dos Yanomami isso é literal - tem seu con tato com 
aqueles que funcionam como canal de comunica<;áo dificultado, além do que, 
estes últimos, sáo desqualificados, acusados de mero aproveitadores. 

O valor das sociedades indígenas: mudan~as e 
convergencias de estratégia 

Para as entidades de apoio ao índio, grupos ambientalistas e alguns seg
mentos da popula\áo sobretudo provenientes das classes médias urbanas, e em 
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especial habitantes de grandes centros como Rio e Sáo Paulo, as populac;óes 
indígenas náo só mereceriam respeito e dirt!ito a autodeterminac;áo - questóes 
essas ligadas a emergencia do direito de minorias que ganhou peso na cena 
internacional nos anos 60- como sáo representados, por alguns dentre eles, de 
forma bastante positiva, náo padecendo dos vícios e males trazidos pela civili
zac;áo ocidental moderna. 

r:>estaca-se nesse novo contexto a sabedoria de que seriam portadores tanto 
no que diz respeito a relac;áo entre os homens como como meio ambiente. Essa 
postura tem se fortalecido nos últimos anos, ganhando um número crescente 
de adesóes, aumentando, conseqüentemente, as pressóes nacionais e interna
cionais no sentido de se fazer respeitar os direitos dos povos indígenas. 

Com isso, o "primitivismo" dos Yanomami, constantemente invocado, se 
constituí num aspecto fundamental para o entendimento desse conflito e os 
móveis do alinhamento. Para alguns, tal característica se constituí num fator 
chave de sensibilizac;áo para a sua causa. A maior vulnerabilidade do grupo 
face a inexistencia de imunidades a certas doenc;as, e a sua'falta de domínio da 
cultura do branco como da língua portuguesa funcionam como um agravante 
a ac;áo depredatória da ocupac;áo garimpeira. Assim, é comum nos documentos 
produzidos por entidades de apoio, como na argumentac;áo dos que se preocu
pam em defender os Yanomami destacar-se o fato de se constituírem no maior 
grupo praticamente isolado do contato coma sociedade envolvente, bem como 
um dos últimos a escapar do /1 genocídio" perpetrado ao longo da colonizac;áo. 
O /1 extermínio" a que foram submetidas as populac;óes indígenas é visto hoje 
como urna mancha em nossa história, sendo necessário mudar radicalmente o 
curso dos acontecimentosll. 

Situando-se exatamente no polo oposto, ternos o entendimento expressado 
pelo ex-Ministro do Exército Leónidas Pires Gonc;alves, ressaltando o baixíssi
mo nível da cultura indígena. Apesar da polemica suscitada pela declarac;áo, 
repercutindo de forma negativa para o governo Sarney, essa era a posic;áo 
partilhada por s ua corporac;áo, explicitada no Projeto Calha Norte que ao repetir 
a velha tese do 11vazio demográfico" amazónico, menciona como agravante a 
11baixa qualidade" de sua populac;áo, composta de índios, ribeirinhos e migran
tes nordestinos (BRASIL. Poder ... 1985, apud Oliveira, 1990:24). Nesse caso, a 
condic;áo de " primitivo" é carregada de negatividade. 

Concepc;óes como essa, levando a urna absoluta falta de interesse em 
proteger as populac;óes indígenas, certamente contribuíra1n para a permanen
cia dos garimpeiros na área Yanomami. Terminaram favorecidos por essa 
situac;áo, muito embora os militares, ao trac;arem a geopolítica do desenvolvi
mento da Amazonia náo tivessem a intenc;áo de beneficiá-los como agentes 
privilegiados na ocupac;áo dessa fronteira económica, mas sim a empresa de 
minerac;áo. 

Acontece, entretanto, que a partir de meados de 1987 observa-se urna 
alterac;áo no perfil do Calha Norte que passa -a se articular com os govern<;>s 
estaduais e municipais, evitando antagonismos entre a Funai e os poderes 
regionais. Buscava-se assim, o suporte político das lideranc;as locais, com a 
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participac;áo nas discussóes de empresários e planejadores quanto as formas de 
desenvolvimento para a regiáo (Oliveira, 1990:30). 

Essa conjunc;áo de fatores cria um campo propício a implementac;áo da 
estratégia perseguida por José Al tino Machado, pretendendo tornar a ocupac;áo 
garimpeira um fato consumado em vários pontos do país, e mais especifica
mente na regiáo habitada pelos Yanomami. Em entrevista a nós concedida 
(Machado, 1989), ao ser indagado sobre sua posic;áo enquanto líder garimpeiro 
em relac;áo a minerac;áo em terras indígenas, limitou-se a destacar o fato de os 
garimpeiros estarem em atividade em todas as áreas indígenas ricas em miné
rios, o que falaria por si. Náo se discute o mérito da questáo, náo há que falar 
em direitos indígenas, em legitimidadeou náo da ocupac;áo. O que se tem é urna 
realidade bastante concreta, em func;áo do que reivindica a possibilidade de 
legalizar essa ocupac;áo, que em muitos casos é bastante antiga, como entre os 
"Mundurucu que estáo no meio da garimpagem há mais de 50 anos"12 (Macha
do, 1989). , 

Essa estratégia foi perseguida pelos garimpeiros ao longo do processo 
Constitucional, tendo como um de seus idealizadores José Al tino Machado, que 
pretendia ver incluído na Constituinte o que considera urna espécie de direito 
adquirido. Em seu entender o parágrafo 32 do art. 231 peca pela omissáo no que 
tange a garimpagem em áreas indígenas, tendo-se manifestado apenas quartto 
a possibilidade de explorac;áo por empresas de minerac;áo de caráter nacional, 
o que depende de aprovac;áo do Congresso Nacional. 

Náo resta dúvida que essa leitura tem o intuito de forc;ar a significac;áo e 
amplitude do dispositivo constitucional em questáo. Como salientei acima, ao 
retomarmos o processo Constituinte, constataremos que sua inclusáo resultou 
de negociac;óes provocadas sobretudo pelo lobby das inineradoras, sornando-se 
a isso a crenc;a de parte das entidades pró-índio e do movimento indígena de 
que a explorac;áo mineral através da empresa seria menos nociva do que por 
meio da garimpagem. 

Por tudo o que foi dito até o momento, pode-se concluir que as sociedades 
indígenas povoam as preocupac;óes de José Altino Machado apenas como 
emp"ecilho a ocupac;áo garimpeira, como urna espécie de obstruc;áo a resolver. 
A medida que a questao dos direitos indígenas e a situac;áo dos Yanomami vai 
ganhando maior repercussáo, sua estratégia pa'ssa por um certo redireciona
mento, de modo que tenta tornar pública a anuencia dos índios ao exercício da 
garimpagem em suas terras. Diz ele: "Essa é a grande verdade, embora muitos 
setores digam que náo. A coisa só existe porque os índios estáo querendo" 
(Machado, 1989). Tal atitude de parte dos índios decorreria de haverem perce
bido a impossibilidade de viverem fora da economía do branco, defendendo 
seu direito de acesso ao avanc;o conquistado pela sociedade branca. Por pro
gresso entende as atuais necessidades que detecta no grupo, que hoje náo quer 
"mais saber daquela plantac;áozinha", tendo aprendido a comer sal, arroz. 
Aponta como fundamental o desenvolvimento da economía dos grupos indí
genas, aoque atribuí as alterac;óes da cultura Kaiapó, dando-lhe "essa pujanc;a, 
que trouxe reportagem do mundo inteiro praquele ponto de Altamira"13. 
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Atuac;áo das entidades de apoio ao índio & grupos da . 
sociedade civil · · 

Por se constituir numa entidade que atua apenas junto aos Yanomami, 
tendo sido criada visando a demarca~o de seu Parque Indígena, a CCPY, se 
manteve a frente em opoSi\áO a ocupa\áO garimpeira, denunciando OS proble
mas enfrentados pelos índios através da imprensa, de publica~óes próprias, 
como fazendo gestóes junto aos órgáos incumbidos de tratar da questáo. 

Um papel extremamente importante desempenhado pela CCPY foi a de
núncia de conflitos e mortes de índios, que muitas vezes eram simplesmente 
omitidos ou negados· pelas autoridades responsáveis, ou ainda descatacteriza
dos de sua conotac;áo de conflito interétnico. Essa visáo é partil hada por aqueles 
que tem intenc;áo de esvaziar o conflito entre índios e garimpeiros, admitindo 
a existencia apenas de casos isolados, de desaven~as pessoais, já que no geral 
os dois grupos se entenderiam muito bem. Os problemas, na verdade, náo 
existiriam, tudo nao passaria de intriga dos "inimigos da na~áo", instigadores 
de índios que tentariam extrair sozinhos os benefícios da regiáo. Esse ponto de 
vista é expressado reiteradamente por líderes garimpeiros, dentre os quais José 
Altino Machado, a quem interessava vender a imagem de urna convivencia 
extremamente pacífica. 

Já o líder Wapixana Clóvis Amhrósio, coordenador do Conselho Indígena 
de Roraina, no Seminário Garimpo, MeioAmbiente, Sociedades Indígenas se mani
festou em sentido totalmente distinto mencionando urna gro ta existente na área 
Yanomami que de tantas mortes ali ocorridas acabou conhecida como Grota da 
Caveira. O isolamento da área certamente contribuiu para o fato de muitas 
mortes lá ocorridas náo terem gerado qualquer consequencia. 

A CCPY náo só denunciou os conflitos mencionados, além de outros 
ocorridos na regiáo, como pediu providencias por parte das autoridades com
petentes, participando também ao lado de várias outras entidades, ONGs, 
parlamentares e jornalistas, da A\áO pela Cidadania14 "movimento da socie
dade civil em defesa dos direitos inerentes a cidadania" (CCPY et al., 1989), que 
realizou urna viagem a Roraima, no em junho de 1989. A visita tinha como 
finalidade "articular ac;óes destinadas a assegurar o cumprimento da lei" 
(CCPY et al., 1989:7), tendo sido acompanhada por membros do Ministério da 
Justic;a e da Procuradoria Geral da República. 

O relatório publicado pela CCPY, Centro Ecumenico d e Documentacáo e 
Informac;áo - CEDI e CIMI dá contada dramática situa\áo vivida pelos índios, 
que estariam sendo "destruídos física, moral e culturalmente" (CCPY et al., 
1989:13). Destacam dentre outras coisas a inexistencia de guarni~áo da FAB, ou 
destacamento do exército no local, onde foi construída a pista de pouso de 
Paapiú, com o que os garimpeiros ali se instalaram, montando tendas comer
ciais, que poluem o igarapé que abastece a maloca, situada a urna distancia de 
apenas 50 metros da pista de pouso. Durante o período que ali permaneceu, a 
Comitiva observou que a cada cinco minutos pousava ou decolava um aviáo, 
provocando um barulho absolutamente ensurdecedor no interior e nas imedia
\óeS da maloca onde vivem cerca de 100 índios. A presen\a dos garimpeiros 
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trouxera ainda como consequencias o desaparecimento da ca<;a e a contamina
c;áo dorio, de modo que os índios se viram colocados na insustentável situa<;áo 
de "esmolar" comida dos garimpeiros. Aponta-se também o crescimento da 
mortalidade, contaminados por doen<;as venéreas, fragilizados pela desnutri
<;áo e aumento das doen<;as de pele. 

A situac;áo se agravara pela inexistencia de qualquer controle na área. Sua 
complexa "ilegalidade", trazendo como conseqüencia a total ausencia dos 
órgáos competentes tanto no que diz respeito a atividade mineral, quanto a 
defesa das popula<;óes indígenas. Assim, através do relatório de viagem a 
Roraima, os membros da A<;áo pela Cidadania dirigem-se a esses diversos 
órgáos questionando aquele estado de coisas. ' 

A Funai - apesar de se constituir numa das metas da "nova" política 
indigenista trac;ada pelo PCN o reforc;odesua estrutura-praticamenteinexistia 
na regiáo, náo haviam recursos, os postos estavam inteiramente desguarneci
dos, os poucos objetos que restavam encontranvam-se encobertos pela poeira 
levantada por pousos e decolagens freqüentes, faltava transporte para que seus 
servidores se deslocassem no interior da área. O Posto de Paapiú fora abando
nado pela Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional - SADEN, servin
do de base para os garimpeiros. As várias pistas de pauso existentes na área 
náo foram homologadas pelo Ministério da Aeronáutica, nem se exercia qual
quer controle sobre os incessantes vóos. Náo existía ali nenhum órgáo de 
fiscalizac;áo do Ministério da Fazenda para arrecadac;áo de impostas, nem 
qualquer autoridade policial ou judiciária, nem tampouco controle do Ibama 
para coibir a degradac;áo do meio ambiente. 

Os membros da Comitiva puderam assim sentir de perto a situac;áo dos 
Yanomami, o que certamen te fortalecería sua atuac;áo em favor do grupo - ná<? 
é demais lembrar que até o Ministro da Justic;a Saulo Ramos em visita que fez 
a regiáo acompanhado do Procurador da República, se declaro u impressionado 
como estado de saúde dos índios e de alguns garin1peiros (Gazeta Mercantil, 4 
de fevereiro de 1990). 

A visita da Ac;áo pela· Cidadania teve como conseqüencia sacudir a paralisia 
a que haviam sido condenados todos aqueles que criticavam a ocupac;áo 
garimpeira. Foram implementadas algumas medidas de competencia do Mi
nistério Público Federal, o que desencadeou um longo processo de tentativa de 
desocupac;áo da área que se arrasta até hoje. 

Desacordos entre autoridades & contorcionismos retóricos 

Finalmente, em outubro de 1989 foi concedida liminar pelo Juiz da 7i Vara 
da Justic;a Federal em Brasília a ac;áo cautelar da Procuradoria da República 
solicitando a retirada dos garimpeiros da área de 9,4 milhóes de hectares 
interditada pela Funai. Os entraves para a execu~áo da liminar foram muitos. 
A Funai declara lago de início náo ter verba para proceder a retirada dos 
garimpeiros, necessitando de auxílio da Polícia Federal e Polícia Militar. No 
final de novembro fica pronto, finalmente, um plano de retirada que deveria 
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contarcoma participac;áodoMínistériodo Exército,da Aeronáutica, do Interior, . 
Estado Maior das Fo~as Armadas -EMFA e Funai. O plano fora aprovado pelo 
Presidente Sarney, ficando, entretanto, adiada sua execu\áO para depois das 
elei\óes. . 

Já no mes de janeiro de 1990, quando deveria se iniciar a primeira fase da 
"Operac;áo Selva Livre", verifica-se urna forte resistencia dos políticos locais, 
den~e os quais o governador de Roraima, Romero Jucá, como da parte de 
empresários do comércio fornecedores de equipamentos para garimpo, que 
tentam impedir sua execu<;áo. · 

Para resolver o impasse o Ministro da Justi\a Saulo Ramos anuncia que irá 
reassentar os garimpeiros em tres reservas garimpeiras, que seráo criadas no 
interior das Florestas Nacionais. Representantes do Ministério Público como o 
Procurador e subprocurador geral da República reagem aos tennos do acordo. 
Segundo eles tal acordo implicava no desrespeito a liminar concedida pelo Juiz 
da "JI vara e que se refería a área de 9,4 milhóes de hectares, abrangendo assim 
4S Florestas NacionaislS. O Ibama, por sua vez, a pesar da oposi\áo manifestada 

princípio acaba concordando com a solu\áO proposta por Saulo Ramos, sob 
0 argumento de que assirn se evitaría um "banho de sangue" aornal do Brasil, 
16 de janeiro de 1990). Trata-se de urna longa discussáo quanto a possibilidade 
ou legalidade do acordo. Feriria ele ou náo a decisáo da Justi\a? Alinham-se 
argumentos e justificativas capazes de sustentá-lo. 

A posic;áo dos militares, que teriam urna participa~o fundamental na ope
ra~o, se constituí num dos grandes entraves para a retirada dos garimpeiros do 
território Yanomami. A prinápio decidem fechar os olhos para a permanencia 
do garimpo na regiáo, argumentando que os garimpeiros sáo táo brasilfiros 
quanto os índios, além do que, em nenhum país do mundo os índios teriam 
direito a tanta terra quanto no Brasil aornal do Brasil, 11 de janeiro de 1990). 

Nesse mesmo sentido se manifesta o Comandante Militar da Amazónia, 
General Antenor da Santa Cruz, afirmando que náo iria usar tropas do Exército 
na retirada dos garimpeiros, pois, apesar de náo se declarar contrário a decisáo, 
pondera em favor dos garimpeiros: "Eles também sáo brasileiros e náo podem 
ser arrancados a for~ para serem jogados náo sei onde" aornal do Brasil, 7 de 
fevereiro de 1990). 

No dia 25 de janeiro de 1991 o Presidente José Sarney assinou o decreto de 
demarcac;áo da reserva garimpeira de Uraricaá-Santa Rosa, com 100 mil hecta
res, o que náo satisfazia os garimpeiros, os quais a través de seu líder José Altino 
Machado haviam acordado com Saulo Ramos a criac;áo de tres reservas garim
peiras. E interessante destacar nesse sentido, a manifesta\áo do empresário 
Elton Ronehlt, proprietário da Gold Amazon, como representante de pequenas 
e médias empresas de minerac;áo atuando em Roraima, o que aponta no sentido 
de urna estreita relac;áo entre empresa de minera~o e garimpo, que chegam a 
confundir-se naquele contexto específico, como em outras situac;óes. 

Apesar de haver acordado quanto a cria\áo das reservas garimpeiras nas 
áreas de Florestas Nacionais, José Al tino Machado, identificado na ocasiáo (Folha 
de Sao Paulo, 13 de janeiro de 1990) como presidente da USAGAL, declara, no 
iníc:o de fevereiro, que os garimpeiros náo abriráo máo de ocupar as áreas 
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indígenas Yanomami, referindo-se as 19 ilhas demarcadas a través da Portaria ng 
250 de 1988 (Gazeta Mercantil, 2 de fevereiro de 1990). 

Finalmente, em 16 de fevereiro de 1990 o Presidente José Samey decretou a 
criac;áo de mais duas reservas garimpeiras de Uraricoera e Catrimani- Couto 
Magalháes. Justifica-se a criac;áo das áreas e o desrespeito a liminar, em razáo da 
necessidade de se confinar os garimpeiros, face ao perigo de disseminac;áo da 
oncocercose e de doenc;as sexualmente transmissíveis em áreas urbanas de 
Roraima e em outros estados, em suma em defesa da "saúde pública". Merece 
destaque o fato de o proprio Saulo Ramos haver afirmado ser essa uma preocu
pa\áo tardía, pois aquela altura 10.000 garimpeiros já haviam saído da área. 

Como o proprio Romero J ucá já chamara atenc;áo (Correio Braziliense, 2 de 
julho de 1989) o governo Sarney "empurra coma barriga" o complexo problema 
da retirada dos garimpei~ da área Yanomami. Na verdade, náo havia vontade 
política para tal, mas apenas urna intenc;áo de tomar algumas medidas paliati
vas respondendo assim a pressóes internas e externas. 

Brasil em tempo de ecologla 

Além da Procuradoria Geral da República fazendo pressáo, denunciando 
o continuado "extermínio" Yanomami, nos parece importante considerar as 
alterac;óes do quadro político processadas como ad vento do governo Collor. A 
questáo do meio ambiente é tomada como urna de suas bandeiras, compondo 
juntamente com outras preocupac;óes, o perfil de um governo "moderno" (a 
esse respeito ver Lobato & BarbOsa, 1990). Teremos entáo a frente da Secretaria 
de Meio Ambiente o respeitado ecologista José Lutzemberger, que passa a se 
manifestar favoravelmente a desocupac;áo da área Yanomami, pedindo a revo
gac;áo dos decretos que criaram as reservas garimpeiras e as florestas nacionais 
no território Yanomami, bem como a demarcac;áo de seu território em área 
contínua (Folha de Sáo Paulo, 10 de julho de 1990). 

A questáo indíg~na tem, nesse momento, a ecologia como forte aliada, 
sobretudo no caso de grupos como os Yanomami, considerados em estado 
"primitivo" e, conseqüentemente, capazes de viver de forma muito mais "har
mónica" coma nat_ureza do que o homem branco. Sua organizac;áo social esta ria 
isenta de princípios geradores de nossos grandes males como o consumismo, 
o esgotamento dos recursos naturais etc. 

O pedido de extinc;áo das Florestas Nacionais por Lutzemberger confirma 
sua inadequ~c;áo face aos princípios "ecológicos", radicalmente opostos a ex
plorac;áo garimpeira e, certamente, muito mais próximos da ocupac;áo indígena 
tradicional. Embora em outros momentos as proprias entidades de apoio ao 
índio tenham deixado clara a distinc;áo entre ocupac;áo indígena e aquela 
prevista para urna reserva ambiental, nesse momento a proximidade é estraté
gica, ganhar:ido um outro sentido. 

Apesar disso e das promessas feítas, transcorridos os primeiros meses de 
governo nada havia acontecido que fosse capaz de alterar o quadro Yanomami18. 
Alguns garimpeiros haviam sido retirados do local, como algumas pistas des-
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truídas nesse meio tempo, as quais, entretanto, já estavam sendo reconstruídas. 
A Ac;áo pela Cidadania elabora um 2º relatório, providencia que também é 
tomada por um grupo de entidades dé apoio ao índio - CEDI, ~CPY, Núcleo de 
Direitos Indígenas - NDI, Uniáo das Nac;óes Indígenas - UNI - que o encami
nham ao Secretário Lutzemberger. 

Finalmente, no mes de agosto a Polícia Federal percorre a área para confis
car avióes e materiais de garimpo, bem como determinar as pistas a serem 
explodidas. Tal ac;áo acaba sendo interrompida por su~istir a dúvida sobre 
qual a área abrangida pela proibic;áo de lavra garimpeira. E importante lembrar 
que nessa ocasiáo a campanha eleitoral está em fase decisiva; todos os candida
tos de Roraima defendem a permanencia do garimpo, sendo que alguns políti
cos chegaram a afirmar no horário eleito ral que o governo federal teria 
permitido o retorno da garimpagem, o que náo chegou a ser desmentido. A 
"Operac;áo Yanomami" acaba sendo suspensa, devendo ser retomada apenas 
depois das eleic;óes de 3 de outubro, segundo a Funai por falta de verba. 

Nesse meio tempo, a política indigenista, que segundo avaliac;áo do CIMI 
estaría "indefinida" (Folha de Sáo Paulo, 10 de julho de 1990), comec;a a ganhar 
urna cara. O novo Presidente da Funai, Cantídio Guerreiro Guimaráes - escolha 
altamente criticada por lideranc;as indígenas e por entidades de apoio ao índio 
- declara-se favorável a divisáo da área Yanomami nas 19 "ilhas" já demarcadas, 
o que segundo ele facilitaría a vigilancia contra as invasóes, defendendo tam
bém a explorac;áo das riquezas minerais em territórios indígenas (Folha de Sáo 
Paulo, 10 de setembro de 1990). O Secretário de Meio Ambiente Lutzemberger 
critica as declarac;óes de Cantídio Guimaráes, dizendo que o governo Collor 
corrigirá o erro cometido pelo governo passado, dividindo a área. 

Após as eleic;óes, a "Operac;áo Yanomami" é reativada de modo que nos 
meses de outubro e novembro de 1990 teriam sido retirados a maioiia dos 
garimpeiros, bem corno explodi~as cerca de 100 pistas de pouso, o que certa
mente náo resolveu a situac;áo. E ilustrativa a referencia feíta pelo Procurador 
Geral da República, em entrevista ao Jornal do Brasil (31 de man;o de 1991) a um 
ofício que encaminhara a Ministra da Economía 2'.élia Cardoso de Melo, solici
tando que liberasse recursos para o projeto Selva Livre, que tinha por objetivo a 
retirada dos garimpeiros da á,rea Yanomami, em face de urna decisáo judicial. 

Finalmente, no Dia do Indio o Presidente Fernando Collor divulgou a 
assinatura do decreto revogando a demarcac;áo da reserva Yanomami, determi
nando urna nova demarcac;áo de urna área de 9,4 milhóes de ha, bem como 
proibindo a garimpagem na área. O decreto, elaborado pelos Ministérios da 
Justic;a, das Relac;óes Exteriores e da lnfra-Estrutura, além das Secretarias do 
Meio Ambiente e de Assuntos Estratégicos interdita a área por 180 dias "para 
evitar os problemas trazidos pelo contato com brancos, que disseminaram a 
malária e a gripe entre os índios" (Jornal do Brasil, 20 de abril de 1991), náo 
determinando, entretanto, prazo para a realizac;áo da nova demarcac;áo. Em 
termos políticos, náo há dúvida de que essa era urna medida que o governo 
Collor precisava tomar, a despeito dos elevados custos que dela resultam. É 
importante salientar, nesse sentido, que tal providencia foi tomada imediata
mente após a chegada dos Presidente Collor dos Estados Unidos, onde recebeu 
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dos senadores americanos um dossie denunciando a precariedade da situa~áo 
dos Yanomami. 

Algumas considera9óes finais 

Embora a estratégia desenvolvída pelos garimpeiros, visando tornar a ocu
pacáo de ~reas indígenas um direito adquirido, náo tenha chegado a alcan~r tal 
objetivo, criou sem dúvida urna situa~áo difícil de reverter. Em setembro último, 
a comitiva formada por deputados que participavam da CPI da Amazónia, 
jornalistas e oficiais da FAB, registrou no trajeto Boa Vista· - Sáo Gabriel da 
Cachoeira, cerca de 200 pistas de pouso. Nessa ocasiáo o comandante do 72 
Comando Aéreo Regional - COMAR, António de Roledo Lobato, constata a 
dificuldade de detectar a atividade garimpeira ainda intensa na área, onde a inda 
permanecem centenas de garimpeiros aornal do Brasil, 12 de setembro de 1991). 

A extin~áo do garimpo na á~ea Yanomami passou a exigir náo só urna 
decisáo política extremamente firme, mas o envolvimento de um número de 
pessoas bastante expressivo, incluindo um intensivo projeto de saúde, capaz de 
recuperar os Yanomami da frágil situa~áo física em que foram deixados. Um 
outro aspecto que se revelou crucial nesse processo é a constante vigilancia da 
área, o que se inclui entre as preocupa~óes do atual presidente da Funai, o 
indigenista Sidney Possuelo. Diferentemente do quevinha sendo feitoaté entáo, 
náo pretende explodir as pistas de pouso naqucla regiáo, mas ocupar 17 pontos 
do território Yanomami, o que possibilitaria um controle mais efetivo. 

Além dessas questóes de caráter operacional estáo em jogo, como tentamos 
apontar ao longo des te a.rtigo, urna série de outros aspectos que dizem respeito, 
em última instancia, a concep~óes sobre o desenvolvimento do país e a forma 
como sáo considerados os diferentes segmentos e grupos sociais existentes no 
interior da sociedade brasileira. Do encaminhamento dessas questóes mais 
abrangentes dependerá a maior ou menor capacidade de se garantir a integri
dade dos grupos indígenas brasileiros em geral, e em particular dos Yanomami, 
que, a pesar das enormes pressóes, contam no momento com ventos favoráveis. 

Notas 

1- Cf. Portaría nº 422, de 2 de setembro de 1976. 
2 - Cf. URIHI nº 11, p.25. 

· ¡3,-A esse rcspeilo ver RAMOS, 1985. 
4 L. Cf. GM/ 015, de 9 de rnar~o de 1982. 
5 - Face a intensa atua~áo de José Altino Machado na ocupa~áo da área Yanornami, 

mobilizando garimpeiros, servindo corno interlocutor frente a Funai, aos poderes 
estaduais e federais, participando de debates e elaborando projetos, a análise das 
estratégias adotadas pelos garirnpeiros, bem corno a posi~áo por eles defendida ao longo 
do período que vai de 1985 aos dias de hoje, será feita, ern grande medida, combase em 
suas declara~óes, argumenta~óes ou arrazoados const~.ntes de projetos. Além disso, é 
itnportante destacar o fato de náo se ter inforn1a~óes acerca da posi~áo da massa . . 
ganmpe1ra. 

• 
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6 - De fato, é possível apontar um desprestígio do garimpo face a empresa de 
minera~áo, tanto em termos representacionais como nos mostra Lívia Neves de Holanda 
Barbosa, em Represenlafóes Nacionais e Identidade Garimpeira, quanto em termos jurídi
cos-políticos. De acordo com a análise de Laura Barreto, a concep\áO que vigorava na 
ConstilUi\áO de 1967 dava absoluta preferencia a empresa de minera\áO, em detrimento 
da garimpagem, encarada como um trabalho desordenado (Barreto" 1970:37). 

7 - Invo~a a figura da interferencia, prevista no art. 20, parágrafo 12
1 Letra F, do 

Estatuto do Indio, da Lei 6001/73. 
8 - Diz o art. 231 da Constitui\áO Federal: ''sáo reconhecidos aos índios sua organi

za~áo social, costumes, línguas, cren~a<;, tradi~óes, e os direitos originários sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam, competindo a Uniáo demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens." 

9 - A respeito da atua~áo do Projeto Calha Norte ·entre os Yanomami ver ALBERT, 
Bruce, 1990. 

10 - O General Bayma Denis solicitou através da Exposi~áo de Motivos n2 018/85 
a elabora~áo do PCN por um Grupo de Trabalho, que contou com a participa~áo de 
representantes da Secretaria de Planejamento (SEPLAN), do Ministério das Rela~óes 
Exteriores (MRE) e do Ministério do Interior (MINTER). 

11 - Ver a esse respeito FELDMAN, Fábio O governo Collor e o extermínio dos 
Índios, In: Folha de Siio Paulo, 18 de nove1nbro de 1990. 

12 - É interessante observar a estrutura de sua afirma\áo, dando destaque a 
garin1pagem, de tnodo que os Mundurucus é que está.o no meio dela. 

13 - José Altino se refere ao encontro promovido pelos Kaiapó em Altamira em 
fevereiro de 1988, para protestar contra a contru~áo do complexo hidrelétrico do Xingu. 

14 -A A\áo pela Cidadania foi um movimento criado coma participa\áo de vários 
grupos como a OAB - Ordem dos Advogados do Brasil; CNBB-Conferenci~ Nacional 
dos Bispos do Brasil; ABI-Associa\áo Brasileira de lmprensa; Centrais Sindicais CUT 
e CGT; Reitores da Universidade de Sáo Paulo e de Campinas; Comissáo Teotónio 
Vilela; Comissáo de Justi\a e Paz; membros do Congresso Nacional; os Senadores 
Severo Comes e Fernando Henrique Cardoso; Deputados Plínio de Arruda Sampaio, 
Fábio Feldman e José Genoíno; e personalidades como os empresários José Mindlin, 
Edson Fregni e o jornalista Jánio de Freitas. 

15 - Os representantes do Ministério Público chegam a anunciar que pediráo a 
prisáo dos responsáveis, sendo mencionados o Ministro da Justi~a 53iulo Ramos, o 
Diretor da Polícia Federal Romeu Turna, o Presidente da Funai Pedro Iris de Oliveira 
e o Ministro da Aeronáutica Octávio Moreira Lima. 

16 - O decreto foi assinado por Saulo Ramos, Ministro da Justi~a, Seigo Tsuzuki, 
Ministro da Saúde, Octávio Moreira Lima, Ministro da Aeronáutica e Joáo Alves Filho, 
Ministro do Interior. 

17 - O Procurador-Geral da República declarou no jornal Folha de Sáo Paulo, de 30 
de junho de 1990 que a situa~áo era extremamente grave: os garimpeiros continuavam 
na extre1nidade das pistas para receber mantimentos e combustível jogados dos 
avióes. Nessa mesn1a ocasiáo o líder José Altino Machado negou a permanencia de 
garitnpeiros na área Yano1nami, concordando apenas que "cerca de 300 garimpeiros 
podiam estar perambulando pela área indígena". Ainda segundo esse mesmo jornal, 
os garimpeiros possuíam radiocumunicador capaz de captar as transmissóes da Funai, 
podendo assin1 n1anteren1-se inforn1ados sobre as opera~óes que seriam executadas. 

Em relatório sobre a situa~áo dos Yano1nan1i, o Senador Severo Comes declara que 
nada acontecera capaz de realmente mudar a situa~áo do gruP.O em junho de 1990, 
dizendo que" o que se viu até agora foi apenas um show". (Gazeta Mercantil, 20 de julho 
de 1990). 
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GARIMPO E LEGISLA~ÁO MINERAL 

Garimpo e minera~áo - urna 
· convivencia possível* 

Maria Laura Geraldes de Carvalho Barreto** 

Pretende-se neste artigo tratar de um perene conflito da minera\áo: o que 
se trava entre os trabalhos de garimpagem e os trabalhos de pesquisa e lavra, 
que tem contraposto irremediável e fatalmente, garimpeiros e mineradores. 

Ao longo do tempo, esta problemática sofreu diversas abordagens jurídicas. 
Tra\ar estas mudan\as normativas é crucial para se apreender as razóes que as 
nortearam, as ca usas de sua ques tionada eficácia prá ti ca, bem como encaminhar 
a reflexáo sobre possíveis solu\óes. · 

Evoluc;áo normativa 

O código de Minas de 1940, no seu artigo 64, estipulava que as autoriza\óes 
de pesquisa preferiam os trabalhos de garimpagem. Assim, independente da 
data de entrada na área de interesse, os trabalhos de pesquisa se "sobrepu
nham" aos trabalhos de garimpagem. Em qualquer circunstancia, a preferencia 
era para as autoriza\óes de pesquisa. Posteriormente, amparada pelos artigas 
75 e 76 do Código de Minera\áo de 1967, esta preferencia deslocou-se para a 
fase de lavra, quando deviam cessar quaisquer trabalhos de garimpagem. Ou 
seja, a atividade garimpeira deveria ser paralisada, extinta, dada a prevalencia 
do regime de concessáo. Subseqüentemente, nos termos da Lei n2 6.403, de 15 
de setembro de 1976, as áreas objeto de Autoriz.a\áo de Pesquisa ou de Conces
sáo de Lavra eram vedadas a gariinpagem. Destarte, através de Portaría do 
Ministro de Minas e Energía, mediante proposta do Diretor Geral do DNPN, 
poderiam ser delimitadas áreas nas quais o aproveitamento de substancia 
mineral se daría exclusivamente por trabalhos de garimpagem. 

"' Urna versáo resumida deste ttabalho foi publicada na revista Brasil Mineral, ano IX, n2 93, 
outubro de 1991. 
,.,. Mestre em Direito. Autora de trabalho apresentado anteriormente no Seminário Política 
minera), organizado pela Comissáo de Minas e Energía da Carnara dos Deputados, intituladQ O 
arcabom;o jurídico da garimpagern. 
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Antes de passar a analise da atual regulamenta\áo, importa refletir sobre 
as reformula\óeS normativas. Em todas elas, a atividade de garimpagem é 
abordada como acessória e secundária em rela\áo aos trabalhos de pesquisa e 
lavra mineral. Dentro desta perspectiva, a reformula\áo efetuada pelo Código 
de Minera\ao de 1967, por exemplo, considerada por Rocha (1983)1 mais 
conciliadora, na verdade nao passou de um dispositivo normativo que funcio
nou como urna "'bomba" detonadora dos conflitos e nao de retardo dos mesmos. 
Por exemplo, urna empresa obtinha autoriza\áo para realizar trabalhos de 
pesquisa numa área onde trabalhavam garimpeiros. A experiencia, entretanto, 
mostrou que os garimpeiros apesar de poderem permanecer na área e exercer 
as suas atividades, nao se iriam relacionar pacificamente comos executores da 
pesquisa mineral, urna vez que no próprio sucesso dos trabalhos de pesquisa 
estava a condena~ao da garimpagem. Tantos foram os casos, que o dispositivo 
foi alterado em conseqüencia dos conflitos que ocasionou. 

O encaminhamento posterior, se mais severo por um lado, ao vedar~ 
garimpagem em áreas objeto de autori~\áO de pesquisa e concessáo de lavra, 
por outro lado, abriu a prote\áo ao garimpo em áreas delimitadas exclusiva
mente para trabalhos de garimpagem. Esta última alternativa, somente come
\OU a ser implementada em 1978, a um ritmo bastante questionável. Na prática 
as "reservas garimpeiras", náo eram criadas para prevenir os futuros conflitos, 
urna vez que se constituíam quando estes estavam deflagrados e num estágio 
de irreconcilia\áo entre as partes. 

Voltando ao artigo 75 do Código de Minera\áo, este continuou dando 
preferencia em qualquer circunstancia, agora abrangendo a pesquisa e lavra, a 
empresa de minera\áo em detrimento do garimpo. Esta trajetória da regula- -" 
menta\áo náo é abordada critica mente pela doutrina a pesar de suas conseqüen-
cias prá ticas2. 

Os diversos tratamentos jurídicos náo resolveram o conflito resultante da 
simultaneidade da extra\áo mineral por ambos os regimes. De fato, os legisla
dores nunca abordaram a questao do ponto de vista da convivencia dos regimes 
e os encaminhamentos foram sempre no sentido de privilegiar um regime e 
estabelecer barreiras a concomitancia da extra\áO. Estas formas de condu\áo 
normativa náo resu]taram na preven\áo dos conflitos, ou nas suas solu\óeS. 
Dantes ao contrário, foram fomentadoras e geradoras de novos conflitos. Por 
que nao buscar a solu\áo deste conflito na cria\áo de mecanismos legais que 
viabilizem a convivencia harmónica numa mesma área dos trabalhos de pes
quisa e lavra e dos de garimpagem? 

A Lei 7.805 / 89 de 18 de julho, nos seus artigos 1° e So, assume um outro 
enfoque em rela\áo as regulamenta\óes passadas, respectivamente, ao estabe-
lecer: ~ 

Artigo 72. 
"A critério do DNPM será admitida a Permissáo de Lavra Garimpeira em 
área de manifesto de mina ou de concessáo de lavra, com autoriza~o do 
titular, quando houver viabilidade técnica e económica no aproveitamen
to por ambos os regimes. 
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Parágrafo primeiro - Havendo recusa por parte do titular da concessáo 
ou do manifesto, o DNPM conceder-lhe-á o prazo de 90 dias, contados 
da publica<;áo do extra to do oficio de notifica<;áo no Diário Oficial da Uniáo, 
para apresentar projeto de pesquisa para efeito de futuro aditamento de 
nova substancia ao título original, se foro caso. 
Parágrafo segundo - Decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior, 
sem que o titular haja apresentado projeto de pesquisa, o DNPM poderá 
conceder a Permissáo de Lavra Garimpeira." 

Artigo S2 . 
11 A critério do DNPM, será admitida a concessáo de lavra em área objeto 
de Permissáo de Lavra Garimpeira, com autoriza~o do .titular, quando 
houver viabilidad e técnica e económica no aproveitamento por ambos os 
regimes." 

O artigo 72 permite o acesso da lavra garimpeira em área de manifesto de 
mina ou de concessáo de lavra, bem como, estipula as condi<;óes dessa entrada. 
No corpo do artigo define-se que a entrada na área necessita de dois avais, do 
DNPM e do titular. O DNPM intervém nesse processo para definir os critérios 
e o titular para conceder a autoriza<;áo propriamente dita. Porém, a recusa 
somente se poderá fundamentar num critério: a manifesta\áo da inten\áo 
(através do projeto de pesquisa) em extrair a nova substancia mineral e, subse
qüentemente, na própria inten<;áo ao aditar a nova substancia ao título original. 
Náo cumprido este requisito, o DNPM terá a faculdade de décidir a entrada na 
área da lavra garimpeira. 

&te preceito pretende preservar a extra\áo mineral, seja através da lavra 
garimpeira ou empresarial. A atribui\áo ao titular da decisáo, náo visa dirimir 
possíveis conflitos resultantes das atividades extrativas dos dois regimes, mas 
facultar a possibilidade de avaliar o interesse em extrair adicionalmente o bem 
mineral (sob outra forma de ocorrencia, ou diferente substancia mineral) que 
seria lavrado pela atividade garimpeira. 

O que se pretende protegeré do aproveitamento integral da(s) substancia(s) 
mineral(is) independente do regime. &ta interpreta~oé refo~ada pela expres
sáo /1 quando houver viabilidad e técnica e económica no aproveitamento por 
ambos os regimes". A contrário senso, pode-se dizer que os dois regimes tem 
viabilidades técnica e económica diferentes. Porém, o legislador náo está preo
cupado coma viabilidade técnica e económica da extra\áo para o titular da lavra 
empresarial (urna vez que a recusa somente se poderá fundamentar no interesse 
de lavrar), mas sim, em garantir a extra<;áo da substancia mineral. 

O artigo S2 admite a Concessáo de Lavra em áreas objeto de Permissáo de 
Lavra Garimpeira, porém instituí um critério diferente ao do artigo anterior. 
Nestes termos, o poder de decisáo do titular é soberano, náo podendo ser 
dirimido nem mesmo pelo DNPM. Na eventualidade do titular náo autorizar, 
segundo critérios que aparentemente sáo por ele determinados, o DNPM náo 
poderá atribuir a concessáo de lavra. O preceito deixa ao poder discricionário 
do titular da lavra garimpeira, a autoriza\áo da extra~áo do bem mineral, 
através da lavra empresarial. 



122 GARIMPO E lEGISLA<;Á.O MINERAL 

Concluiu-se que o artigo anterior visa va a proteger a extra~áo da substancia 
mineral, seja através de uin ou outro regime, porém este último preceito náo 
protege este princípio, a lavra garirhpeira somente abrange determin~das 
forma'lóes geomorfológicas específicas (paragráfo primeiro do artigo 10 da lei 
7.805 / 89). Assim, torna-se evidente que se o objetivo era o de proteger a extra~áo 
do bem mineral, este artigo deixa-o a descoberto. Em determinada área, sujeita 
a Permissáo de Lavra Garimpeira, náo se permitirá a lavra empresarial da 
mesma substancia ou diferente, desde que esta seja a vontade do titular, mesmo 
havendo viabilidade técnica e económica para tal. Esta norma náo protege a 
lavra garimpeira nem o bem mineral, urna vez que a própria defini~áo de 
garimpagem limita o aproveitamento a "substancias J!linerais garimpáveis", 
inventariadas no parágrafo primeiro do citado artigo. A garimpagem veda-se 
a extra'láo do bem(s) mineral(is) em grande parte das ocorrencias geológicas. 

Com este artazoado pretende-se ressaltar os princípios subjacentes da 
concomitancia na extra~áo mineral pelos dois regimes, apesar das imperfei~óes, 
na atual regulamenta~áo. 

Pela primeira vez a convivencia entre os dois regimes é enfocada no sentido 
de viabilizar o interesse público de aproveitamento integral do bem mineral. 
Este relacionamento surge, pois, como urna necessidade resultante do fato de 
ambos os regimes terem distintas viabilidades económicas e técnicas. 

As diversas mudan\as sempre persistiram no princípio da superioridade 
de um regime sobre o outro, e náo na aceita\áo da diferen\a, no sentido de 
possuírem lógicas económicas e mesmo técnicas distintas. 

Esta aceita\áo positiva da diferen~a, que sempre foi táo difícil para o legis
lador reconhecer, poderá viabilizar um princípio: o aproveitamento integral do 
bem mineral. As chamadas imperfei\óes da atual regulamenta\áO, devem-se a 
"ran<;os" das normatiza\óes anteriores e a conseqüente tentativa de proteger a 
garimpagem dos seus efeitos. A implementa\áo dos novos prinápios normati
vos terá outras resultantes, náo tendo a ver (ou quase) comos conflitos anteriores 
(pelo menos esta é a cren<;a que substancia e opera as mudan\as). 

Consórcio de minerayáo - urna figura jurídica adequada 

A nova normatiza\áo enfoca a problemática do relacionamento dos dois 
regimes em bases inovadoras; todavía náo estabelece explícitamente formas de 
viabilizar o mesmo. Implicitamente, entretanto, o consórcio de minera\áO apa
rece como urna figura jurídica que poderá tornar realidade esta convivencia. 
Permanece, porém, a dúvida sobre a possibilidade jurídica de constitui\áo de 
Consórcio entre Sociedades Civis e Mercantis - Cooperativa de Garimpeiros e 
Empresa de Minera\áo. 

A Lei das Sociedades Anónimas, respectivamente artigo 278, define: 

il As companhias e quaisquer outras sociedades, sobo mesmo controle ou 
náo, podem constituir consórcio para executar determinado empreendi
mento, observado o disposto neste capítulo. 

• 
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Parágrafo primeiro - O consórcio náo tem personalidade jurídica e as 
. consorciadas somente se obrigam nas condi~óes previstas no respectivo 

contrato, respondendo cada urna por suas obriga9)es, sem presun~o de 
solidadriedade. ( ... )" 

Para o delineamento do conceito de consórcio detém-se no corpo do artigo 
278. Nos termos do mesmo, companhias e quaisquer outras sociedades podem 
formar consórcio. Entende-se por sociedades as de natureza civil sem finalidade 
económica e as sociedades mercantis. I>entre as sociedades civis com finalidade 
económica se compreendem as cooperativas. O legislador pretendeu abranger 
com o conceito de "sociedades" quaisquer tipos, seja mercantil ou civil, sem 
restri\óeS. . 

Esta interpreta\áo é subscrita pela doutrina, por Mendon\a e Gon\alves, ao 
comentar os artigos supra a respeito do consórcio: 

"O consórcio pode ser formado com qualquer tipo de sociedade conhe-
cida no direito brasileiro."3 · 

Tentando a inda subsidiar esta interpreta\áo relembre-se que o consórcio náo 
possui personalidade jurídica, mantendo cada sociedade integrante a sua perso
nalidade propria. Os direitos e obriga\óes de cada consorciada sáo apenas os 
constantes do respectivo contrato de constitui\áo, náo havendo presun~o de 
solidariedade, daí cada urna responder por suas proprias obriga~es4. Náo se ve 

• na letra da lei nem na natureza jurídica do _consórcio qualquer obstáculo a que 
as partes que o integram sejam de diferente tipo, regidas em termos da modali
dade de constitui~áo, funcionamento e estrutura por regimes jurídicos distintos. 

Esta argumenta\áo é refor\ada pelo fato de que as partes, apesar de serem 
. sociedades de natureza jurídica diversa, exercem a mesma atividade económi
ca, a minera\áo, e estáo sujeitas, ressalvadas as suas especificidades, a regula
menta\áo mineral. 

Observou-se que de acordo como conceito genérico de consórcio náo existía 
qualquer impedimento a sua forma\áo; porém para o caso concreto em estudo, 
necessita-se referir a regulamenta\áo específica: ao consórcio de minera\áo. 

O consórcio foi inaugurado pelo Código de Minera\áo de 1967, visando 
responder a urna preocupa\áo/princípio da atividade mineral: o aproveita-

• mento integral e a preserva\áo do bem mineral. Veja-se o que se diz a este 
respeito na exposi\áO de motivos que antecede, respectivamente, o Código de 
Minera\áo e o Regulamento: 

"Sáo criadas as figuras do Grupamento Mineiro e do Consórcio Mineiro, 
dentro do táo consagrado princípio da uniáo dos esfo~os para a conse
cussáo de um fim comum."5 

E ainda de forma mais explícita: 
"Também o Consórcio de Minera~o (Capítulo XI), outra figura nova do 
referido ·Código de Minera~o e que objetiva a cria~o de urna entidad.e 
constituída de titulares de concessáo de lavra próximas ou vizinhas, 
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a bertas ou situadas sobre o mesmo jazimento ou zona mineralizada, com 
o objetivo de incrementar a produtividade de extra\áo, foi cuidadosa
mente regulamentado. 
A importancia do Consórcio de Minerac;áo decorre do seu objetivo de 
incrementar a produtividade da extrac;áo, de concessóes de lavra próxi
mas ou vizinhas, ficando-lhe, portanto, reservado importante papel no 
desenvolvimento da minera\áo6

." 

De acordo com o artigo 76, do Regulamento do Código de Minerac;áo, 
"Entende-se por Consórcio de Minerac;áo a entidade constituída de titulares de 
concessáo de lavra próximas ou vizinhas, abertas ou situadas sobre o mesmo 
jazimento ou zona mineralizada, como objetivo de incrementar a produtivida
de da extra\áo." 

O artigo 86 do Código de Minera\áo, complementa estes objetivos, ao 
definir que o Consórcio objetiva incrementar a produtividade da extrac;áo ou 
sua capacidade. 

Na verdade a figura do Consórcio ca-substancia urna dualidade de interes
ses; de ordem técnica e económica (diminuic;áo de custos, aumento da produ
c;áo, racionalidade no empreendimento etc.); e de ordem pública (viabilizar a 
extrac;áo da(s) substáncia(s) mineral(is) de acordo coma ocorrencia geológica 
sem provocar danos, permitindo um maior e total aproveitamento). 

Pretende-se ressaltar a especificidade que presidiu a criac;áo da figura do 
consórcio na atividade mineral: urna entidade visando a implementac;áo do 
princípio de aproveitamento integral e da preservac;áo do bem mineral. 

Rocha (1983), apesar de enfatizar as razóes económicas e produtivas que 
ordenaram a criac;áo da figura, também subscreve esta interpretac;áo: 

"Sua finalidade, portanto, é o somatório de esfo~os, de recursos finan
ceiros, de técnica e organizac;áo para realizar, com mais rapidez e econo
mía, os objetivos comunitários das sociedades que o compóem, sobo 
comando de urna direc;áo única."7 

E ainda: 
"É instrumental novo que se propóe a suprir as deficiencias intrínsecas 
das sociedades na sua própria atua\áo, dando-lhes nova roupagem ou 
frente de trabalho em conjunto, para colher maior rendimento e economia 
de tempo, material e custo operacional. .. "8 

Em relac;áo a questáo em análise, a concepc;áo de consórcio mineiro náo 
contraria o que observou anteriormente, urna vez que desloca o enfoque para 
o titular de Concessáo de Lavra. Ou seja, qualquer titular de Concessáo de Lavra 
poderá constituir consórcio desde que esteja nas condic;óes e de acordo comos 
objetivos previstos no referenciado artigo 76. Pelo Código, somente as empresas 
de minerac;áo podem desenvolver trabalhos de lavra, porém, a partir da pro
mulgac;áo da Lei n2 7.805de18 de julho de 1989, esta prerrogativa foi dirimida, 
permitindo-se a Javra, ressalvadas suas particularidades, a brasileiros e a coo
perativas de garimpeiros. 
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. O regime de Permissáo de Lavra·distingue-se do regime de Concessáo de 
Lavra pelo fato de náo se exigir no primeiro caso conheeimento e avalia\áo do 
depósito, ou seja, previos trabalhos de pesquisa, e a restri\áo a extra\áo de 
determinadas substancias minerais, segundo critérios geológicos. 

Estas sáo na verdade, as diferen\as substantivas que traduzem um regime 
simplificado de aprovei tamento mineral, existindo outras de caráter formal que 
sáo conseqüenciá direta delas. Esta diferen\a de regimes náo implica num 
sentido diferente para o conceito de lavra, e que, de acordo com o artigo 36 do 
Código de Minera<;áo, trata-se do "conjunto de opera~óes coordenadas, objeti
·vando o aprov~itamento industrial da jazida, desde a extra\áO das substancias 
minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das-mesmas." 

Cre-se, portanto, que o legislador náo visava restringir o consórcio para os 
titulares de concessáo de Lavra, mas sim para os titulares de lavra, urna vez que 
nos termos do Código de Minera\áo a Concessáo era o único regime de 
atribui\áo, de la vra. 

Todavía, a partir da promulga~áo da lei 7.805, tem-se dois regimes de lavra. 
Esta mesma interpreta<;áo é refor~ada pelo artigo 'JV do Regulamento da lei 
_supra citada. No parágrafo único do artigo 'JV, do.Decreto 98.812 de 9 dejaneiro 
de 1990, remete-se para as disposi\óes do capítulo XI do Regulamento dó 
Código de Minera<;áo, que trata do Consórcio de Minera\áO. Nestes termos, o 
citado artigo 76, deverá ter a seguinte leitura: "Entende-se por Consórcio de 
Minera<;áo a entidade constituída de titulares de lavra próximas ou vizinhas, 
abertas ou situadas sobre o mesmo jazimento ou zona mineralizada, com o 
objetivo de incrementar a produtividade da extra<;áo." 

Consórcio de minerac;áo: vantagens e desvantagens 

Pode-se enumerar exaustivamente· as vantagens genéricas de constitui~o 
do consórcio, porém no próprio conceito encontra-se a resposta. Na verdade 
objetiva-se agregar e conciliar interesses para a implementa<;áo de um empreen
dimento, cu jos su jeitos isoladamente náo teriam condi\óeS de realizar, dadas as 
razóes económicas, técnicas, administrativas, entre outras vinculadas as carac
terísticas do empreendimento. 

No caso do Consórcio de Minera\áo essa agrega\áo e concilia\áo de inte
resses, derivada da sua particularidade, res~inge-se aos titulares de lavra 
próximas ou vizinhas, abertas ou situadas sobre o mesmo jazimento, ou zona 
mineralizada. A coordena<;áo e a agrega<;áo dos esfor<;os, é traduzida pela figura 
do consórcio, o que viabilizaria o empreendimento no sentido da realiza<;áo dos 
interesses entre as partes envolvidas e do poder público. . 

Estas duas vantagens assumem urna relevancia particular no consórcio 
entre empresa de minera<;áo e cooperativa de garimpeiros, ·a seguir explicitada. 

A institucionaliza\áo do regime jurídico de Permissáo de Lavra Garimpeira 
baseou-se no reconhecimento da existencia de determinados depósitos mine
rais, que permitiam um aproveitamento imediato e métodos de-extra<;áo mais 
simplificados. Este regime jurídico de aproveitamento mineral possui. a sua 
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propria lógica económica e técnica, derivada dessas mesmas características. E, 
por este mesmo fato, se justifica a existencia de dois regimes, senáo um deles 
compreenderia o outro. 

Urna das características distintivas dos regimes, o tipo de depósito passível 
de garimpagem, os aproxima geograficamente. Na natureza é comum aparece
rem associadas a formac;áo mineral primária e a secundária. A convivencia 
aparece pois, náo como resultante de conflito de disputa de espac;o, mas como 
urna condic;áo sine qua non da existencia dos mesmos, derivada da propria 
natureza dos regimes. Por estes motivos, a própria Lei 7.805/89, nos artigos 7° 
e B2, preve essa mesma convivencia, definindo alguns critérios. 

Porém, a lei explicitamente náo define o consórcio como a figura que 
viabilizará este relacionamento. Contudo, náo se visualiza possibilidade técni
ca, numa mesma área, de execu~o de trabalhos de lavra garimpeira e lavra 
industrial sem que haja urna estreita coordenac;áo de esforc;os e de ac;óes entre 
as partes, no que respeita a p~anos e métodos de lavra, medidas de seguranc;a 
etc. E ainda em decorrencia deste ponto, estava igualmente na intenc;áo do 
legislador criar urna entidade que tivesse como objetivo o incremento da 
produtividade da extrac;áo e sua capacidade. 

Viu-se, anteriormente, que o consórcio co-substancia urna dualidade de 
interesses de ordem técnica e económica e de ordem pública. Os primeiros 
relacionados como aumento da produc;áo e produtividade com menores custos 
e mais racionalidade nos trabalhos de lavra, ficam _ bem patentes no caso 
concreto. O interesse de ordem pública, consiste essencialmente em viabilizar 
a extrac;áo de substancia mineral de acordo com a ocorrencia geológica, sem 
provocar danos, permitindo um maior e integral aproveitamento. O consórcio 
irá permitir a lavra de jazimento primário e secundário~ sem o que a cooperativa 
náo poderá aproveitar integralmente a jazida, urna vez que lhe está vedado o 
acesso as formac;óes geológicas primárias. Por outro lado, a coordenac;áo da 
lavra, o apoio técnico, o melhoramento dos processos de trabalho, a introduc;áo 
de novas técnicas de lavra e beneficiamento, a recuperac;áo do meio ambiente 
poderáo ser algumas vantagens do consórcio na realizac;áo dos chamados 
interesses públicos em relac;áo a urna convivencia pura e simples. 

Em segundo lugar, as partes em causa sáo pessoas jurídicas de natureza 
diferente, sujeitas a regimes distintos e qualquer figura que se crie deverá levar 
estes fatores em considerac;áo. O consórcio, pelo fato de ser urna entidade que 
náo possui personalidade jurídica, respondendo cada consorciada por suas 
obrigac;óes, permitirá urna associac;áo de interesses que viabilizará o empreen
dirnento sem que ha ja urna descaracterizac;áo dos su jeitos e dos seus respectivos 
regimes jurídicos de aproveitamento mineral. 

A desvantagem do consórcio de minerac;áo, segundo Rocha (1983), reside 
no comando do dispositivo 80 do Regulamento do Código de Minerac;áo, que 
estipula: 

"As infrac;óes ou inadimplemento das obrigac;óes a que ficará sujeito o 
consórcio de minera~o, implicaráo na revogac;áo do autorizador de sua 
constituic;áo e das respectivas concessóes." 
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No ponto de vista do autor, o regulamento extravasou o seu ambito, se 
sobrepondo a lei que silencia este aspecto. E, ainda comenta o autor: 

"É evidente que cada concessáo de lavra temo seu título autonómo e sua 
área dentro da estrutura do consórcio de minerac;áo, por isso este é 
constituído pela soma de vontades dos titulares e de concurso de ac;áo de 
todas as empresas aglutinadas ou associadas para explorac;áo das lavras 
minerais" ( ... ) 
"Portante, no caso de um distrato - parcial ou total - do consórcio de 
minerac;áo, que resultou de acordo e encontro total de vontades, as 
concessóes de lavra obtidas do governo federal devem voltar automática 
e nominalmente a cada concessionário ... " 
"Que se aplique a sistemática da fiscalizac;áo do Código ao consórcio de 
minerac;áo, como subsídio as condic;óes contidas no Cademo de Encargos 
que é o cerne de seu funcionamento, náo resta a menor dúvida. Mas 
incluir de plano as concessóes nessa revogac;áo total é simplesmente 
abusivo e contraproducente9

." 

O autor considera que este tratamento constitui um risco altíssimo para as 
partes, pela inseguranc;a que introduz quanto ao destino das concessóes de 
lavra, acreditando queé um fatorque teminviabilizado a consolidac;áo da figura 
na atividade de minerac;áo. 

Subscreve-se este ponto de vista de Rocha, considerando que assume urna 
feic;áo mais marcada, no caso em análise: consórcio entre empresa de minerac;áo 
e cooperativa de garimpeiros. 

Em primeiro lugar, náo existe a prática e a experiencia de trabalharem 
conjuntamente, num mesmo empreendimento, garimpeiros e mineradores; 
pelo contrário subsiste urna cultura de conflito. Como se analisou, em caso de 
inadimplemento das obrigac;óes fixadas no caderno de encargos, ou nos dispo
sitivos normativos, as respectivas concessóes e permissóes de lavra po~eráo ser 
revogadas. Assim, a incerteza quanto ao seu destino, apresenta-se com maior 
risco levando em conta o que se constatou acima. Urna forma de minimizar o 
risco seria realizar um acompanhamento gerencial e jurídico eficiente. 

Em segundo lugar, em caso de dissoluc;áo do consórcio por cumprimento 
dos seus objetivos, a d úvida em relac;áo ao destino das concessóes é também 
levantada numa interpretac;áo extensiva do artigo 80. Apesar de haver fortes 
argumentos interpretativos no sentido contrário a aplicac;áo extensiva, gostaria 
de lembrar que náo existe jurisprudencia sobre o assunto no sentido de refo~ar 
sua pertinencia e mesmo aplicabilidade. &ta questáo é levantada, urna vez que 
no caso do consórcio que se está propondo, urna das partes, a cooperativa irá 
lavrar um jazimento que tem um tempo de durac;áo inferior a jazida lavrada 
pela empresa. Assim, é perfeitamente vislumbrável a situac;áo hipotética de 
esgotamento do interesse da cooperativa em permanecer no consórcio - por 
deixar literalmente de ter o que lavrar - e existir o interesse da oul";ra parte 
contin• .dr, náo no consórcio, mas na área, desenvolvendo a lavra. Neste caso, a 
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aplica<;áo extensiva do citado artigo constitui urna amea<;a quanto ao destino 
das concessóes e a conseqüen te permanencia na área. 

Sabe-se que o peso das vantagens versus desvantagens é crucial para a 
tomada de decisáo de entrada num determinado empreendimento e a ado<;áo 
de urna figura jurídica concreta também faz parte desta avalia<;áo. Porém, no 
cómputo geral, o consórcio a presenta-se como urna figura privilegiada sempre 
que numa mesma área exista viabilidade económica e técnica para o aproveita
mento por ambos os regimes, em particular se a desvantagem foi detectada e 
pode ser sanada, e pensa-se que pode, porém, caso a caso, de acordo com a 
própria regulamenta<;áo em vigor. 
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GARIMPO E LEGISLA9ÁO MINERAL 

Refonnula áo 
da Lei nº 7.805, de 1 89 

Carlos Gomes Pereira* 

Joáo Santos Coelho Neto** 

A Lei n2 7.805, de 18 de julho de 1989, que instituiu o regime de permissáo 
de lavra garimpeira e extinguiu o regime de matrícula, resultou de iniciativa do 
Poder Executivo, decorrente da necessidade de regulamenta\áo do art. 174, § 
42

, da Constitui\áO Federal, que atribuiu as cooperativas de garimpeiros prio
ridade para pesquisa e lavra de· minerais garimpáveis nas áreas onde estéjam 
atuando. e nas reservas garimpeiras. 

A proposta baseou-se na institui\áo do regime de perm~ssáo de lavra, que, 
de longa data, vinha sendo discutido pela comunidade mineral como objetivo 
de prover uma sistemática simplificada para o aproveitamento de depósitos 
minerais que pudessem ser lavrados independentemente da realiza\áo de 
trabalhos prévios de pesquisa. 

A nova lei buscou, assim, abrigar, nos contornos do regime de permissáo 
de lavra, a estrutura legal para o exercício da atividade de garimpagem que a 
Constitui\áo havia privilegiado. 

Entretanto, cometeu, a nosso ver, o primeiro equívoco ao denominar o 
regime de "permissáo de lavra garimpeira", porquanto a nova modalidade legal 
de aproveitamento náo se limita a extra\áo de substancias minera is "garimpá-. ,, 
veis . 

De outra parte, ao conceituar. garimpagem (art. 10) como a atividade de 
aproveitamento de substancias minerais garimpáveis executada apenas "no 
interior dé áreas estabelecidas para este fim" (reservas garimpeiras) e, ao 
mesmo tempo, extinguir o regime de matrícula (art. 22), lan\OU na clandestini
dade o garimpeiro individual e torn·ou impossíveis a identifica\áO e o controle 
.do universo de pessoas envolvidas na atividade. 

A exigencia, dirigida as cooperativas de garimpeiros, de obten\áo de auto
riza\áo para funcionar como empresa de minera\áo, constituí também flagrante 

• Assistente Jurídico do Departamento Nacional da Produ~áo Mineral - ·DNPM 
..,. Assessor Legislativo da Cámara dos Deputados. 
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ambigüidade. A natureza civil do ente cooperativo náo se compadece com a 
índole das sociedades comerciais, voltadas essencialmente para obten~áo de 
lucro. · 

As cooperativas regem-se por estatutos proprios, que disciplinam, inclusi
ve, as formas de controle e fiscaliza~áo de sua atua~áo. Opóem-se, assim, em 
essencia, as empresas puram~nte comerciais. 

A tentativa de regulamentar expressamente a prioridade constitucional, 
operada pelo artigo 14, acolhe, por sua vez, critérios capazes de gerar dúbia 
exegese ou, no mínimo, a fundada perplexidade, ao mesclar situa~óes fáticas 
perfeitas, claramente antes ou até o advento da lei (incisos 1 e II}, com eventos 
a ocorrerem supervenientemente (inciso 111). · 

Mais ainda, a prioridade constitucionalmente assegurada as cooperativas 
de garimpeiros, nos termos do dispositivo legal que as regulamenta (artigo 14), 
ao prever a hipótese da necessidade de comprova\áo do exercfcio anterior de 
garimpagem na área, parece pressupor a existencia de garimpeiro individual, 
o que é , no entanto, negado pelo artigo 21, que criminaliza a prática da 
minera~áo sem título, e pelo artigo 22, que extingue o regime de matrícula. 

Ta is inadequa~óes, dentre outras que poderiam ser a pon ta das, tem causado 
dificuldades práticas na aplica\áo do diploma legal. · 

A estas, a propósito, acrescente-se a exigencia do prévio licenciamento 
ambiental para a outorga da permissáo de lavra, que tem criado obstáculos 
também a regulamenta\áO das atividades extrativas. 

Nao menos relevantes - frise-se - sáo os efeitos da substitui~áo do regime 
de matrícula, que legitimava o exercício da garimpagem individual na regiáo 
jurisdicionada pela exatoria federal que concedía o registro, pelo de permissáo 
de lavra garimpeira, que o restringe a área titulada. 

A partir da constata\áO dessas dificuldades, e considerando a existencia, na 
comunidad e mineral, de um sen timen to generalizado acerca da necessidade de 
reformula\áo da lei sob comento, houve por bem o DNPM deflagrar sob sua 
coordena~áo, o processo de revisáo do diploma legal, com vistas a elabora~áo 
de urna proposta de mudan\a, a ser encaminhada, posteriormente, ao Congres
so Nacional. 

Nesse esfon;o, foram ouvidas, por intermédio de suas entidades repre
sentativas, os diversos segmentos interessados, estando em curso, no momento, 
os trabalhos de consolida\áo das inúmeras sugestóes apresentadas. 

As principais modifica\óes do novo texto, ora em discussáo, sáo as seguin
tes: 

1 - A atual "permissáo de lavr~ garimpeira" passa a ser denominada 
simplesmente "permissáo de lavra" e continuará tendo por objeto os 
depósitos minerais que possam ser lavrados independentemente da 
realiza~o de trabalhos de pesquisa prévios, a critério do DNPM. 

2 - A permissáo de lavra poderá ser outorgada a brasileiro (pessoa física 
ou firma individual), a empresa brasileira de capital nacional e, excepcio-

.. 
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nalmente, a cooperativa de garimpeiros, dentro de reserva garimpeira, 
quando necessário a consolida~áo desta ou a preserva~o de direitos 
adquiridos, náo se exigindo, em qualquer hipótese, autoriza~áo para 
funcionar como empresa de minera~o. 

3-Aárea permissionada náo poderá exceder 100 ha (cem hectares ), sendo 
vedada a outorga, a urna mesma pessoa física ou jurídica, de permissáo 
de lavra em áreas contíguas ou vizinhas, salvo em casos excepcionais, a 
juízo do DNPM. 

4 - Define-se garimpagem como a atividade de aproveitamento de 
substancias minerais garimpáveis exercida por garimpeiros: a) indivi
dualmente; b) em regime deeconomia familiar; e e) em forma associativa. 

5 - O garimpeiro registrar-se-á no DNPM e será identificado por urna 
Carteira de Garimpeiro, válida em todo o territ6rio nacional. Essa carteira 
será indispensável para a produ~áo, o beneficiamento, a posse, o trans
porte e a comercializa~o do produto mineral proveniente da garimpa
gem, e para a participa~o em cooperativas de garimpeiros. 

6 - A garimpagem em forma associativa compreende a exercida: a) por 
garimpeiros registrados, em regime de trabalho coletivo associado; e b) 
por cooperativas de garimpeiros. 

7 - A cooperativa de garimpeiros somente poderá ser constituída por 
garimpeiros registrados. 

8 - As reservas garimpeiras seráo constituídas por portaria conjunta do 
DNPM e do Ibama, e sua administra<;áo competirá aos poderes públicos 
do Município onde se localizem, com apoio dos governos federal e 
estadual, objetivando especialmente controlar e fiscalizar a atividade dos 
garimpeiros e das cooperativas e a destina~o da produ~o mineral; 
prestar assistencia as comunidades garimpeiras nas questóes sociais 
básicas; e fiscalizar o cumprimento das normas de prote~o do meio 
ambiente e da seguran~ do trabalho. 

9-No interior das reservas garimpeiras, os trabalhós seráo realizados por 
garimpeiros registrados, individualmente ou em regime de economia 
familiar; ou em forma associativa, em regime de trabalho coletivo asso
ciado, ou por cooperativas de garimpeiros. 
A outorga de permissáo de lavra para área situada dentro de reservas 
garimpeiras será admitida em caráter excepcional, a critério do DNPM, 
conforme mencionado no item 2. 

10-A utiliza<;áo de dragas, balsas ou outras embarca<;óes e equipamentos 
flutuantes no aproveitamento de substancias minerais garimpáveis far-
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se-á obrigatoriamente: a) sobo regime de permissáo de lavra; ou b) em 
reservas, cujo ato de constitui~áo a autoriz.e expressamente. 

11 - Fora da reserva, será admitida a garimpagem realizada por garim
peiro registrado,_ em área considerada livre. 

12 - Com rela~o a prioridade atribuída as cooperativas de garimpeiros 
para obten~o de autoriza~áo de pesquisa, ou de concessáo de lavra de 
substancias minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, a 
comprova~o do exercício das atividades de extra~áo deverá ser feita 
mediante jus tifica~áo judicial, promovida por garimpeiros fundadores da 
cooperativa interessada, perante o Juízo da Comarca de situ'a~o do 
jazimento natural. 

No nosso entendimento, as altera~óes propostas constituem nítido avan~o 
no tratamento legal da questáo garimpeira, especialmente por aproximá-lo dos 
fatos sociais regulados e por disvincular o exercício da atividade de garimpa
gem da submissáo irrestrita aos canones do regime de permissáo de lavra. 



GARIMPO NA VISÁO DE LIDERAN<(AS GARIMPEIRAS 

P - Qual é a sua posi<;áo, enquanto 
líder garimpeiro, em rel(lfáo a miner(lfáo 
em terras indígenas? 

R - Hoje voce tem mais garimpei
rQs e mais gente branca em área indí
gena do que índio no Brasil inteiro. 
Esse caso, por exemplo, de Roraima 
está táo bada lado nos jornais por cau
sa da riqueza mineral recentemente 
descoberta. Mas a garimpagem existe 
em todas as áreas indígenas. Onde 
tiver índio e náo tiver garimpeiro é 
porque náo tinha ouro, porque onde 
há ouro está todo mundo trabalhan
do. Ternos garimpeiros que fizeram 
aquele acordo comos índios Kaiapós. 
Nós participamos por desejo dos ín
dios. As áreas foram demarcadas a 
pedido nosso para podermos fazer o 
acordo, porque quando náo tem área 
demarcada, o acordo legal náo é pos
sível. Agora está difícil fazer acordo 
legal por causa da nova Constitui~áo. 
Mas todos estáo trabalhando em área 
indígena. Os Mundurucus estáo no 
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meio da garimpagem há mais de 50 
anos. Os Nambiquaras também estáo 
no meio da garimpagem. Onde náo 
deu garimpo é porque náo deu ouro. 

P - Quais sáo, a seu ver, as dificulda
des trazidas por esta nova Constituí~? 

R - Todos esses trabalhos em 
áreas indígenas ocorreram antes da 
Constitui~áo. No caso de Maria Boni
ta, tem 5 anos, e já se garimpa~a lá há 
10. Mundurucu tem 50 anos, está todo 
mundo lá. Nambiquara, Gaviáo, Tu
cano, isso tu do mais de 5, 6 anos todos 
eles. Os Yanomamis desd.~ .. 1975, os 
Macuxis tem mais de lQQ anos que 
estáoenvolvidos nagarimpagem. En
tretanto, a Constitui~áo de 1988 quan
do veio, náo autorizou nem desauto
rizou, simplesmente omitiu. Ela diz 
apenas que o subsolo das áreas indí
genas poderia ser explorado por em
presas de minera~áo de caráter nacio
nal, e que depende da aprova~áo do 
Congresso Nacional. Náo falou que 

> -~ . 

,. Realizada em 11 de junho de 1989,no Centro de Tecnologia Mineral-CETEM/CNPq, por Lívia 
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garimpeiros. Iniciou suas atividades como piJoto de garimpo e hojeé proprietário de algumas 
áreas garimpeiras. Foi Vice-presidente da Associa<;áodos Faiscadores e Garimpeirosdo Território 
Federal de Roraima, ex-Presidente da USA GAL e é o atual presidente de honra dessa entidade. 
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podia, nem que náo podia, a garimpa
gem. Entáo criou um novo problema. 
Na época da Constitui~áo, nós alerta
mos para o fato. Olha, antes da Cons
titui~áo dizer urna coisa dessa é me
lhor entáo que se parta pra arrumar 
as áreas indígenas. Ou tira o pessoal 
antes da lei dizer urna coisa assim, ou 
acha urna forma paliativa pra compor 
essa situa~áo. Por exemplo cito Rorai
ma mesmo. Estáo garimpando lá, 40 
e tantos mil homens, há 5 anos. O ano 
passado veio a Constitui~áo e disse 
náo pode. E agora? Como é que tira? 
Primeiro é muito difícil tirar, aliás até 
tira, é só usar a truculencia, a violen
cia. Mas depois é difícil ordenar. Para 
onde váo ser levados esses garimpei
ros? Como váo ser alimentados? Váo 
ser soltos dentro de Manaus? Váo ser 
colocados dentro de barcos e manda
dos rio abaixo? É gente demais para 
urna opera~áo dessas. Se for fazer 
urna opera~áo dessas por etapa, náo 
dá certo. Tiramos primeiro mil aqui, 
dois mil ali, tres acolá. Quandochegar 
nos 5 mil, os primeiros mil já estáo · 
voltando. Embora náo se diga, existe 
um pacto entre os garimpeiros. Está 
todo mundo junto, coma mesma von
tade. Essaéagrandeverdade,embora 
muitos setores digam que náo. A coisa 
só existe porque os índios estáo que
rendo. 

P - Suas mloc{lfÓes deixam claro que 
a oposi~áo e o mnflito entre índios e ga
rimpeiros, que encontramos no imaginá
rio nacional e de que ternos notícias hoje 
através dos meios de comunicafií,o, sáo, no 
seu entender, artificiais. Na verdade, o 
que teria existido no mtidiano, ao longo 
de todos esses anos, seria uma conmrdan
cia de objetivos entre índios e garimpeiros. 
É isso mesmo? 
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R - O que transformou a cabe~a . 
do índio, depois evidentemente da
quela modifica~áo da cultura espiri
tual, foi a economía do branco. Náo 
tem como conviver fora da economía 
do branco. Racionalmente náo há 
possibilidade. Esse negócio de dizer 
que ele deve permanecer com sua cul
tura, para mim já era urna desculpa 
do govemo para náo dar assistencia 
médica. Mas por que isso? Quem é 
que vai determinar que só nós é que 
ternos direito ao avan~o científico, no 
caso da medicina? Esse negócio de 
deixar o curandeiro curar, náo! Vamos 
entrar e vamos curar se tivermos urna 
capacita~áo maior. O que eles náo 
estavam querendo fazer para náo fi
car com a obriga~áo, a economía do 
branco fez. Hoje o índio quer com
prar, quer comer diferente, quer ter 
instrumento diferente, quer dizer mo
dificou tudo. O Yanomami náo quer 
mais saber daquela planta~áozinha, 
ele boje aprendeu a comer sal, arroz, 
ele está noutra. 
E para ter acesso ao que ele deseja, é 
necessário que tenha um ponto de 
partida da nossa economía, que é o 
monetário. Para isso, só se ele partici
par de algo assim. Inclusive tem um 
problema seriíssimo para nós. O que 
aconteceu? Desde o acordo com os 
Kaiapós já dizíamos que todo o setor 
mineral deveria ter um imposto úni
co, recolhido a Funai, que deveria 
funcionar como funda~áo. Teria que 
ser um imposto único para Funai ·e 
para todas as comunidades indíge
nas. Hoje na Amazonia estamos pro
duzindo urna base de 8 bilhóes de 
dólares por ano. Entao se voce pegar 

. 0,5% disso para a comunidade indíge
na nacional, é muito dinheiro. E a fun
da~áo se tornaria apolítica, só para o 
índio; ela teria recursos. Para voce fa-
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zer a explora\áO mineral em terra in
dígena tem que ter a aprova\áo do 
índio daquela área. 
Isso aí foi a desgra<;a do índio do Bra
sil, porque náo sáo todos os índios 
que tem área mineralizada. E como a 
maioria náo tem, todos os índios que
rem aumentar a área mineralizada, ou 
criam embargos para aqueles que 
tem. Entáo está se criando urna casta 
indígena dentro do .Brasil, que foi o 
caso dos Kaiapós. Quem sáo os Kaia
pós? Náo sáo mais do que 1800 almas 
vi ventes, quer dizer sáo inexpressivos 
perto de urna comunidade como a 
dos Yanomamis, como a dos Tiriós . E 
culturalmente também eles náo tem 
nada de diferente. O que alterou pro
fundamente a cultura Kaiapó e deu a 
eles essa pujan<;a, que trouxe reporta
gem do mundo inteiro praquele pon
to de Altamira? A economía. Foi urna 
comunidade que passou a receber 30 
a 35 quilos de ouro por mes do garim
po. A economía criou aquela espécie 
de lideran<;a e decisóes indígenas. 
Eles náo sáo o espelho da verdade, 
porque nem como povo da Amazonia 
eles sáo representativos. O próprio 
branco está criando urna supremacía 
indígena e de decisóes políticas indí
genas baseado no nosso capital. A co
munidade indígena qué tem mais re
cursos, que tem urna capacidade eco
nómica maior, acaba induzindo a 
política que vai ser adotada para os 
demais. P 
or exemplo, os Karajá do Bananal, que 
eu tenho como espelho médio de to
das as comunidades indígenas brasi
leiras, já tem um modelo económico, 
tirado do índio, sornado como nosso, 
mas a su premacia é do modelo econó
mico dos Karajás. A supremacía é da 
cultura deles. Geograficamente eles 
estáo no centro do Brasil, influencia-
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ram ou receberam influencia de di
versas comunidades indígenas. ·Es
truturaram urna vida económica e so
cial qu~ dá a média dos outros. É urna 
das comunidades mais ricas do país, 
porque náo dependem do garimpo, 
da explora\áO mineral, de nada. Eles 
arrendam fazendas para os posseiros 
brancos. Tem um rebanho bovino 
com quase 2.000 cabe\as, quer dizer, 
urna estrutura solidificada, coisa que 
nem os Xavantes conseguiram ainda. 
Os Karajás já estáo na agricultura de 
porte, mecanizada, com tratores e tu
do. O avan<;o deles se deu por inicia
tiva própria e pela política exercida 
por eles, sem a perda da identidade 
indígena. Eles se educaram: os pais 
Karajás mandaram muitos filhos até 
para os Estados Unidos. Entáo, na 
média, observando-se o encaminha
mento dos Karajás, se nota qual o me
lhor andamento para a comunidade 
indígena nacional. 
No caso da minera<;áo, do garimpo, o 
que aconteceu foi isso. Explodiu o sis
tema controlado, o administrável de
sapareceu, porque hoje quem quiser a 
ocupa<;áo garimpeira em área indíge
na, quem quiser administrar a contri
bui<;áo da economía primária na eco
nomía indígena náo pode, porque a 
Jei náo permite. Entáo se cria o caos. 
Voce vai chegar na terrados Yanoma
mis, e diz para os 45 mil garimpeiros: 
parou. Aí voce vai lá nos Kaiapós, 
onde existem cerca de uns 6 mil: pa
rou. Aí voce sai de lá, vai no Nambi
quara e: pa:ra. Como voce vai fazer 
isso? Será que os índios que estáo lá 
váo aceitar? E os garimpeiros? 

P - Voce acha que essa alianf(l entre 
índios e garimpeiros é majoritária? Voce 
admite a existencia de algumas lideranfas 
que se opóem a isso? 
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, 
R - E urna tendencia unificada. 

Nós ternos rnuita preocupa~áo emes
clarecer o que é um conflito isolado e 
o que é um conflito de classes sociais, 
entre diferentes culturas e sociedades. 
Náo conhe\o na história da Amazo
nia conflito entre índios e garimpei
ros. 

P - Os mnflitos dos quais ternos no
tícia seriam entáo forjados? 

R - Conhec;o casos de um índio 
com um garimpeiro. Casos de brigas 
de pessoas, briga por ouro, alguma 
coisa, isso sim é possível. Mas náo 
conhe\o caso da comunidade indíge
na náo querer a sociedade garimpeira 
e conflitarem para náo haver a explo
ra\áo. Os jornais da semana passada, 
por exemplo, falaram que houve con
flito na área Yanomami, que morreu 
índio. Náo morreu. Houve foi confli to 
entre os próprios garirnpeiros. Um 
deles atirou dentro do barraca de um 
outro. A notícia já chega que há urn 
estado de guerra, que brigou e acon
teceu e náo foi nada daquilo. 

p - o que voce diz da existencia de 
lideran~as mnhecidas náo só nacional co
mo internacionalmente, romo é o caso de 
Davi Yanomami, que tem manifestado 
urna tenaz oposi9iío ao garimpo? 

R - O Davi nunca foi líder Yano
marni, nem tuxaua, nem coisa algu
ma. O caso do Davi se baseou no mes
mo critério que as sociedades religio
sas encontrararn para penetrar no 
seio das comunidades indígenas. 
Qual era ele? Era ensinar a urna crian
\ª, a urna pessoa a língua, a política 
do branco e passar a utilizá-las em 
intercambio entre a comunidade reli
giosa e a indígena. Automaticarnente 
ela assurne urna supremacia por falar 
a nossa língua e por dominar nosso 
raciocínio político. Náo quer dizer 
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que lá den~ de seu grupo ele tenha 
expressáo. E o que chamamos de lid e-· 
ran\a artificial e que náo funciona. 
E nós já apanhamos muito com essa 
lideran~a artificial. Já teve caso, por 
exemplo, dos Tucanos virem e apre
sentarem para nós um líder, os Matis 
também, que queriam que a gente 
mandasse garimpeiro para ver se des
cobria algum minério e nós manda
mos. Quando chegou lá, as verdadei- . 
ras lideran\as, que nunca saem do 
mato, náo toparam. Tive, entáo, que ir 
lá as pressas. -Mas voce náo falou que 
era o chefe, o líder? Embora eu náo 
falasse matis nem tucano, eu ~stava 
notando um total repúdio ao que es
tava acontecendo. Eu percebi que ha
via alguma coisa errada. Fui buscar 
entáo outras pessoas que pudessem 
traduzir. E constatei o seguinte: as li
deranc;as que nos procuraram eram 
representativas em rela~áo a nós 
brancas, porque falavam a nossa lín
gua e conheciam a nossa economi,a e 
queriam urna transa\áO comercial. 
Mas as lideran\as do mato, os capi
táes·do mato náo queriam. 
Ninguém conhecia o Davi lá em Ro
raima. Ele inclusive pertence a urna 
comunidadezinha Yanomami de 35 
índios criada pela missáo e náo está 
na área do garimpo. O povo Yanoma
mi ocupa quase 1.500 km2 de exten
sáo territorial. Tem uns 300 km2 na 
área de selva que está envolvida pelo 
garimpo. Náo se pode nem chamar a 
comunidade Yanomami de tribo, por
que náo é. A única coisa que ela tem 
igual é a língua e assim mesmo trope
c;a. Ela é urna comunidade familiar de 
pequenos grupos com 30, 25 pessoas. 
Quer dizer, náo existe.a possibilidade 
de se criar urna lideran\a unificada 
Yanomami. Náo tem como. 
O garimpo está envolvendo quatro 
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·unidades básicas dos Yanomamfs: 
duas se entendem muito bem, urna 
mais ou menos e a ou tra, que é mais 
forte, é inimiga ferrenha das outras. E 
essa está exatamente no meio. Toda 
vez que a gente vai manobrar alguma 
coisa que vai envolver os índios ou 
depender de conversa, é um proble
ma, como por exemplo, para se trans
portar índio doente. Se sair um aviáo 
transportando um índio doente e ti
ver ou tro índ io, na mesma si tua<;áo no 
meio do caminho, voce náo pode pa
rar para apanhar. Urna vez houve 
urna briga na nossa frente disputando 
urna menina. Mataram a mo<;a na 
nossa frente. Um grupo come<;ou a 
bater no outro e todo mundo .calado 
sem poder interferir, sem poder fazer 
nada. Esse é o costume, o modo deles 
serem, e ninguém vai mudar isso táo 
cedo. 
Na verdade, o garimpo, pelo menos 
na parte Yanomami, está convivendo 
com a comunidade indígena dentro 
da área, mas náo está se misturando. 
Náo vamos até as comunidades, por
que náo nos chamam. Eles só vem até 
nós acompanhados das mulheres 
quando querem alguma coisa, mas 
náo trazem a comunidade para nós. 
Há o convívio, mas náo há a mistura. 
Agarimpagem pode náo ser a melhor 
coisa para os índios, masé a melhor 
coisa que eles já tiveram. Até agora 
está provado que. é. Inclusive nós en- · 
tramos agora com a missáo médica da 
Funai na área. Os Yanomamis estáo 
sem assistencia há 10 anos, quer dizer, 
acabou. Esse negócio dos surtos epi
demicos dos Yanomamis náo tem na
da a ver comgarimpo. Nós assistimos 
crian<;a Yanomami morrer colocando 
vermes pela boca. A doen<;a náo tem 
a ver como garimpo. A malária recru
desceu porque nunca mais entrou Su-
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cam, servi<;o médico, portanto Jlá 8 
anos, antes de o garimpo ser táo gran
de. E a coisa foi irradiando pela Ama
zonia inteira. O surto maior náo está 
nem em Roraima, onde náo morre
ram nem 500 pessoas contando com 
índio, branco, tudo. Lá em Rondónia, 
só esse ano morreram 16 mil pessoas 
de malária. Nós pensávamos que a 
situa<;áo estava bem minorada. O que 
parou foi a Sucam, o servi<;o social do 
governo, parou tu do. Náo se renovou 
a medica<;áo de malária. Eu mesmo se 
pegar mais malária, os remédios que 
existem no Brasil náo váo fazer mais 
efeito. É necessário renovar a medica
<;áo. Já está na hora de entrar com a 
medita<;áo da Malásia; mais um ou 
dois anos vai ter que mudar, porque 
todo mundo ficou resistente. 
Se o governo tivesse se adiantado nes
se caso, teria um controle perfeito dis
so tudo. Poderia fazer o que está sen
do feíto hoje, que é dar condi<;óes de 
vida para quem está chegando e para 

·o índio. Voce ouve dizer: os índios 
estáo sofrendo. Bom eles estáo sofren
do na ótica de quem? Porque na deles 
náo é. Um dos problemas que a Funai 
está vendo que vai ter que enfrentar 
pra valer, é a evacua<;áo dos garimpei
ros daquela área, e com suas conse
qüencias sociais. Hojea dependencia 
dos Yanomamidogarimpoéde 100%. 
Dependencia de assistencia médica, 
de tratamento, de servi<;o social é to
tal. E se voce tira hoje, subitamente o 
garimpo, o que vai acontecer? Os Ya
ttomamis com aquelas lavourinhas, já 
náo sáo mais nómades. Já náo estáo 
viajando, náo i:nudam mais de acordo 
com a esta<;áo. Agora eles se fixaram. 
Está acontecendo um fenómeno lá 
que náo estamos sabendo como con
trolar: está vindo muito índio Yano
mami da Venezuela pra lá .. Manda-
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mas voltar alguns, mas náo podemos 
nem ternos autoridade pra isso. Acon
tece que voce abasteceu urna área de 
500 km ao longo da fronteira, que tem 
diversos pos tos de abastecimento que 
sáo os garimpos. Entáo vem um índio 
Yanomami atrás do outro para se 
abastecer, se medicar. Quer dizer, até 
o contingente de indígenas está en
grossando e estáo todos se fixando ali, 
em volta daqueles pólos económicos 
e de subsistencia. Se está tuda errado, 
o que se póe no lugar? No Nordeste 
até hoje náo conseguimos dar um jei
to. 

P - Mas se náo se deixdr a garimpa
gem chegar aos outros grupos indígenas 
ainda náo atingidos náo se evitaría toda 
essa situ(lfáo dramática que voce está re
latando em rel(lfáo ao índio? Em suma, 
náo seria melhor para aqueles que náo tem 
o contato com a frente garimpeira evitar 
esse con tato? 

R - Se náo tem contato é porque 
náo tem minério. 

P- Voce está insistindo em Jalar ape
nas de urna realidade já estabelecida, de 
um momento em que o problema já está 
criado ... 

R - Náo dei minha opiniáo em 
nada, só contei os fatos, o que está lá. 

P- Extraindo al gu.mas coisas de su as 
coloGafÜes nos deparamos com urna reali
dade extremamente -problemática. O que 
se vai fazer com esse mundo de gente? 
Agora coloco a questáo de um outro Wi
gu.lo, lembrando que a entrada de garim
peiros em áreas indígenas, senáo em sua 
totalidade, mas em muitos casos, é impo
sitiva, na medida em que os índios náo 
ronsegu.em, em termos de forf(l, se opor a . 
urna invasao. 

R - Entendi aonde voce quer che
gar, mas tem um detalhe; a ótica da 
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invasáo só existe quando se leva em 
canta o conceito de propriedade. O 
índio, que náo tem propriedadé, náo 
a disputa. Por isso o garimpeiro entra 
bem na área indígena, vira essa con
fusáo e náo se resolve, porque o índio 
náo póe ele para fara. Onde o índio 
pós garimpeiro para fara, ele ficou de 
fara. Onde ficou dentro é porque o 
índio foi cooptado e ele acabou fican
do. Se nao foi cooptado, houve urna 
aceita\áo dele. Porque náo há disputa 
de propriedade. Aí vem a grande di
feren\a da garimpagem com outros 
tipos de invasáo citados. Quando vo
ce fala: os fazendeiros estáo entrando 
na área indígena, isso fere o conceito 
de propriedade do índio. Implica em 
perder urna parte da propriedade. 
Nas terras dos Yanomamis, eles fi
cam, por exemplo, trocando o garim
peiro de lugar toda hora. Os pre>spec
tores estáo trabalhando, chegam os 
índios e dizem: olha naquele lugar 
tem. E mostram. Leva mais pra frente. 
E tem de atender, mesmo que seja 
pata náo ganhar nada. Vai lá e ve. O 
que fere muito o homem primitivo, 
primário, é a propriedad e. Ele é muito 
mais arraigado que o conceito de pro
priedad e do Ronaldo Caiado. Isso na 
Amazonia é fundamental. Todo mun
do tem conceito de espa\O e náo foi 
porque o govemo deu, aquilo é nato 
dele, o espa~o é dele. 
Aí é que entra urna coisa que a socie
dade brasileira nunca entendeu. Por 
que náo tem esse choque lá em cima? 
Porque náo está ferindo o espa\o. Por
que lá as coisas náo sáo cedidas pelo 
governo. Voce tem urna composi\áO. 
Náo adianta voce virar pra um Yano
mami e diz.er: a partir daqui é urna 
área indígena por decreto. Náo tem 
nada disso. A área édeleevai até onde 
ele imaginar que ela vai. Náo adianta 
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falar diferente no papel. Náo estou me 
referindo por exemplo ao caso dos 
Kaiapós que venderam 500 mil m3 de 
mogno pra urna trading da Volkswa
gen. Para isso disseram que a área 
deles avan~ava mais uns quantos qui
lómetros dorio, do outro lado. Náo é 
isso. Mas o conceito de propriedade e 
de espa\O é muito nítido na cabe\a 
deles. E náo é nossa lei, nosso papel 
que vai dizer. Tanto que eles váo ocu
pando hoje áreas que náo eram deles. 
I~so aí náo pode. Náo pode por que? 
Ea primeira pergunta quevoceescuta ,. 
deles, " quem disse isso?" . E difícil vo-
ce lidar com urna sociedade dessas. 
Porque lá na Amazonia náo tem re
curso d e for\a igual no sul. Aqui se 
voce insistir em entrar sem ser convi
dado, o sujeito pega o telefone e cha
ma a seguran~a. Lá voce vai chamar 
quem? Lá em Brasília? Náo querem 
nem saber. Vai chamar o Exército, a 
for~a? Enguanto voce náo reordenar 
a legisla~áo todinha, enguanto o país 
náo compreender que tem dentro de 
si urna Amazónia, que náo pode ter a 
mesma uniformidade legal, vai tudo 
por água abaixo. 
Nós conhecemos a Amazonia; eu, Fei
jáo, muita gente da Uniáo Sindical -
porque realmente é urna realidade cu
riosíssima. Entáo nós achamos que 
somos os maiores conhecedores da 
Amazonia, em todos os seus aspectos. 
Ao mesmo tempo, constantemente 
chegamos a lugares onde já está tudo 
diferente do que a gente sabia. Puxa a 
gente pensava que isso era assim. Já 
mudou tudo, entáo a gente que pensa 
que conhece nao conhece. Entáo urna 
primeira proposta nossa seria fazer 
um levantamento de tudo que ternos 
na Amazonia. Falando assiTl) parece 
um mega projeto. Mas náo é. E só voce 
saber nas linhas que vai passar, nos 
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rios que vai entrar e estudar aquilo. 
Voce pegaria diferentes grupos · pra 
estudar a sociedade que está lá. 
Mas náo é estudar índios cultural ou 
antropologicamente, náo. É o índio 
hoje, a sua rela~áo com a economia, 
coma política. Por exemplo, o que é 
na~áo indígena? Na~o é urna divisáo 
do mundo do branco, nem existe na 
língua deles. Já perguntei a todas as 
comunidades indígenas como é na
~áo na sua língua e a resposta é "náo 
sei", "náo tem". Essa idéia de divisáo 
política nacionalista é idéia nossa. A 
idéia deles é sempre a familiar, bus
cando as origens. Entáo voce tem que 
levantar isso tudo. Fazer um estudo 
sociológico espetacular da influencia 
da natureza nisso tudo. Tinha que, 
inclusive, observar aquele principio 
que é a história da amplitud e da Ama
zonia, da liberdade da Amazónia, que 
leva muita gente a .confundir tudo 
com impunidade. Porque o cara ali 
está solto e faz o que quer. · 
É complicado, entáo voce tem que es
tudar isso tudo profundamente, pra 
ver como pode adequar urna legisla
~áo capaz de tornar aquilo adminis
trável. Porque ninguém vai me con
vencer que é inadministrável. Náo é. 
Está náo administrado, nunca foi. Co
mo esperar de sociedades primitivas 
como a dos índios, sociedades de sub
cultura, ou de gente que tem cultura, 
mas que está no desespero da sobre
vivencia, esperar de gente desenga
nada, desse bolo de gente, sem nin
guém estar cuidando, administrando, 
um comportamento de acordo com a 
lei? O que funciona é a lei da necessi
dade de todo mundo que está ali. Isso 
que voce tá vendo é a lei da necessi
dade. A lei que o Congresso fez ficou 
lá fora... Tem cinco anos que estou 
falando a mesma coisa. 
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N6s nunca tivemos dinheiro, nin
guém levo u dinheiro com o propósito 
de estudar a Amazonia. O Calha Nor
te está inerte lá há cinco anos; se criou 
um departamento lá de geociencias 
que nunca funcionou, porque náo 
tem dinheiro. Por que náo tem d inhei
ro? Porque a Amazonia é fraquíssi
ma. Náo dá voto. Quem tá lá, tá pouco 
se incomodando ... Voce ve os presi
denciáveis, náo tem nenhum falando 
na Amazonia, os que falaram, falaram 
dessa festa nacionalista, da soberanía. 
Preservar o que? A Amazónia náo 
precisa ser preservada. Ela vai muito 
bem, obrigado. Tem que tomar conta 
é do pessoal que está lá que pode 
construir e destruir. 

P - O garimpo e a garimpagem se 
inserem nesse processo de -preseroílfáo da 
Amazónia? 

R - Quem diz que destrói é por
que nao conhece o garimpo tecnica
mente. Náo sabe nem como é o traba
lho do garimpo, porque o garimpo 
trabalha os drenos e os aluvióes. Náo 
trabalha em terra firme onde estáo as 
florestas, trabal ha na selva d' água, 
aquela que voce corta, tira ela e sai 
ou tra vez, aquela árvore fininha, tem 
mais água do que árvore. Náo traba
lha no terreno firme, porque a ocor
rencia mineral é no aluvionato, ali no 
dreno. Náo trabalha desmontando 
montanha. Ou mesmo na planície, ele 
náo trabalha lá no meio, ele trabalha 
no dreno, onde aquilo regenera. O 
garimpo náo é centenário na Amazó
nia? Tapajós quantos anos tem? Foi 
em 1948 que comec;ou. Comec;a a pe- · 
gar as fotos de satélite desde que co
mec;ou a existir e vamos ver a marca 
dos garim pos na Amazonia. Sáo qua
se inexistentes. 
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P - Mas as conseqüencias da gari.m
pagem no meio ambiente, na Amazonia, 
náo dizem respeito ao desflorestam.ento, 
mas sim a modifictlfáo da parte sedimen
tar dos ri.os, no sentido de que as bombas 
de água, as bombas de suCfáo misturam 
as camadas e com isso al ter a toda a flora, 
fauna dos cursos de água, obviamente 
com ressonancias para a floresta e para a 
populílfáo ribeirinha. Isso sem mencionar 
a polui~áo mercurial. 

R-Com relac;áo a garimpagem de 
rio, voce s6 tem pesada no Madeira. 
Agora tá comec;ando lá no Teles Pires 
e no Ta pajós, onde sou contra. Sou 
contra deixar a draga entrar no Tapa
jós. É rio de planície, e o que está 
aparecendo agora, que está ficando 
turvo. No Tapajós de antes eu concor
darla, mas no de hoje náo, porque hoje 
é que os fazendeiros mataram a cabe
ceira dos dois ríos formadores do Ta
pajós: o Juruena e o Teles Pires. Já 
tiraram completamente a mata de 
um, que é o Teles Pires e do outro 
estáo tirando.Hojeo Tapajós, durante 
o período seco, náo tem mais o volu
me de água que tinha. Ele tinha um 
volume de água equilibrado. O Tapa
jós como rio de planície náo era um 
rio de grandes laminas de água. Ago
ra náo, agora é. Chega na época da 
cheia ele vai pro lugar onde ele sem
pre estava, mas isso por causa dos 
tributários menores dele. Ele vai para 
7, 8 m além da vazante. Mas chega na 
época da vazante, falta tanta água na 
cabeceira dele que ele praticamente 
seca. Aí ele se torna perigoso com a 
garimpagem. Mas náo foi a garimpa
gem que o fez perigoso, foi o desma
tamento na cabeceira, coisa que o lba
ma já devia estar estudando há muito 
tempo, porque náo se desmata cabe
ceira de nascente. 

,.. -
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P - Vocé falou que durante a Consti
tuinte as multinacionais bombardearam o 
tempo todo a atividade garimpeira. Pri
meiro pela destruifáo do meio ambiente; 
e, segundo, pelo uso de trabalho escravo, 
no sentido de que este náo estava protegi
do pelas leis do país. Em sua opiniáo esses 
ataques falharam, porque as empresas 
também poluem, além de náo haver urna 
única causa trabalhista envolvendo ga
ri mpeiros. Conhecendo-se a legislllfáO 
trabalhista e a jurisprudéncia, vocé náo 
acha que a ausencia de causas ria Justi9a 
diz mais mal do garimpo do que bem, se 
pensarmos que existem mais de um mi
lháo de pessoas envolvidas no garimpo no 
Brasil? Será possível que todas as discor
dancias sejam resolvidas harmonicamen
te? Ou isso demonstra na verdad.e que os 
garimpeiros estáo inteiramente margina
lizados das leis? E, mais ainda, que a 
resolufáo do conflito se dá a nível pessoal, 
justifa pelas próprias máos? 

R- Nunca vou dizer que há urna 
distribui\áO harmónica, principal
mente lá onde os valores pessoais sáo 
super valorizados, porque lá nin
guém ganha nada coma boca. Eu náo 
vou dizer que a estruturacapital/tra
ba lho da Amazonia é justa, perfei ta. 
Náo, porque, inclusive, é um atrope lo 
muito grande de gente em cima dela. 
Mas é o que a sociedade arrumou aí 
há um século e tanto. Entáo pra voce 
chegar e mexer com urna estrutura 
que a sociedade fez há um século ou 
mais, tem que tomar muito cuidado. 
Porque para mexer, substituir ou im
plantar urna nova ordem legal nisso, 
é preciso saber direitinho o que voce 
implanta. Voce pode tirar algo e dei
xar um vazio e criar urna turba.;áo e 
um radicalismo social tal que náo 
existe lá. 
Eles fazem movimento para a refor
ma agrária, para criar pólo e tal, mas 
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isso está limitado a um pólo que fica 
famoso no mundo lago, porque está 
limitado só ali. Mas náo tem essa ra
dicaliza\áo, ·porque lá náo sáo os 
grandes fazendeiros que estáo to
mando dos pequenos. Sáo pessoas 
que se tornaram grandes lá dentro, no 
meio deles, oriundas do próprio pro
cesso através do sucesso e tal. .. Tem, 
mas no papel. Nós mesmos já ocupa
mos tu do, náo tamos dando confian\a 
pra quemé dono do papel. Agora essa 
fazenda da Manaza que eles estáo fa
lando que é a maior do Brasil, 4 mi
lhóes de ha, pode ser o que quiser, 
mas lá está cheio de gente que náo 
toma nem conhecimento. E se vier pra 
tirar, o caldo entorna pra va1er, como 
fizeram nos grandes minerifúndios. 
Entáo voce tem urna contraposi~áo a 
política legal do papel na máo. Porque 
se o cara pretender buscar a polícia 
para tirar, o custo da opera~áo vai ser 
táo alto, e todo mundo vai voltar ou-
tra vez. 1 

Entáo funciona é a política do diálogo, 
do respeito, de entrar dentro da socie
dad e e tratar de vencer dentro dela. 
Entáo é relativo, a gente tem coisas 
injustas. Mas o que é justo ou injusto? 
Tem gente que fala: mas se aperta 
muito o infeliz dentro do garimpo. 
Mas a própria natureza se encarrega 
de proteger, porque do lado dele exis
tem outros garimpos que ele pode sair 
e ir embora. E o que é o mais comum. 
O cara está trabalhando contigo, voce 
investiu um mundo nele, quando ele 
ve que tem que te pagar, ele vai em
bora trabalhar pra outro. Entáo há 
urna faixa protegida pela natureza 
que é mais importante do que a legal. 
Quem vai sair do garimpo, viajar qui
lómetros pra reclamar alguma coisa 
pra um Juiz? Entáo precisava um ou
tro fator protetor, de pondera~áo, que 
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foi a natureza que colocou milhares 
de outros garimpos. Ele pode optar. 
Ele pode ~ambém optar por trabalhar 
sozinho. E por isso que as comunida
des desassistidas do Brasil estáo su
bindo pr?. trabalhar no garimpo, e es
táo se sentindo bem e por isso náo 
voltam. ,. 
E disso que ternos tentado convencer 
o governo federal. Corre pra cima, 
porque se voces estáo pensando que 
na hora que se estabilizar economica
mente o Brasil, essa comunidade vai 
voltar, náo vai náo! Essa sociedade 
que veio pra Amazonia aprendeu . 
urna coisa: voce viaja o Brasil inteiro e 
vai ver miséria, e na Amazónia náo 
tem miséria. E náo adianta o Maílson 
dizer que o cruzado vale tanto, isso lá 
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nem con ta. Se falar que a inflac;áo deu · 
40%, muito bem. Náo importa, o pro
cesso lá hoje é deflacionário. Quanto 
mais desgrac;ado o Brasil ficar, ela fica 
mais forte, porque tudo que ela mexe 
é divisa, tem ou tro para metro econó
mico. A desgrac;a é pegar aquilo e ter 
que trocar por cruzado. Voce chega na 
conta bancária desse pessoal que tem 
conta lá em cima, no bolso dele, náo 
tem cruzado nenhum. Ele s6 converte 
quando precisa. Senáo, ele guarda 
num lugar, ou entáo faz um medalháo 
e póe no pescoc;o. Ele náo se desfaz da 
economia amazónica em troca da da
qui. Quem aprende a conviver num 
sistema desses que politicamente nin
guém pode interferir, náo é fácil náo. 
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GARIMPO NA VISÁO DE LIDERANC(AS GARIMPEIRAS 

P- Em sua comunicClfáo no evento 
A Desordem Ecológica da Amazonia, 
realizado em Belém, em outubro de 1990, 
voce nao só assumiu os problemas am
bientais decorrentes da explor(l{iio garim
peira , como solicitou auxz1io dos profis
sionais com-petentes para eliminar esses 
efeitos danosos. Entretanto, até há bem 
pouco tempo se viam manifest~óes de 
lideranr;as garimpeiras enfatizando o con
trário. O que voce tem a dizer sobre isso? 
Por que os líderes garimpeiros se manif es
tavam de uma forma ~áo enfática contra o 
reconhecimento da poluifáo mercurial? 

R - Eu diría que 99% das pessoas 
que estáo no garimpo náo tem instru
~áo nenhuma. A única escota que tive
ram foi o mundo. Despertar, portan to, 
nessas pessoas o que é ecología, de
grada~áo, polui~áo, é µma tarefa bas
tante difícil. Nossa preocupa~áo era 

Entrevista* 
com Ivo Lubrina** 

trabalhar e produzir. Só posterior
mente, com o desenrolar das discus
sóes fomos nos conscientizando. 
Hoje existe urna certa consciencia so
bre os malefícios do mercúrio. Entre
tanto, ainda náo existe ninguém nos 
orientando; ninguém nos levando 
educa~áo. De tanto se ouvir nas rá
dios, nas televisóes, está havendo 
urna preocupa~áo do garimpeiro em 
rela~áo ao mercúrio, mas sem saber 
exatamente do que se trata. Como náo 
existe orienta~áo dos órgáos governa
mentais, nem dos técnicos, continua 
tudo a mesma coisa. Eu diría que essa 
divulga~áo está sendo como cebola 
podre: vai passando de máo em máo. 

P- Como presidente da USAGAL, o 
que voce entende que essa entidade tem 
Jeito no sentido de reduzir o problema 
ambiental? 

*Realizada no Río de Janeiro, em 25 de fevereiro de 1991 por Ana Lucia Lobato e Lívia Barbosa. 

** Ivo Lubrina é líder garimpeiro e ex-presidente da USAGAL, tendo sido substituído por 
Oswaldo Andrade em junho de 1991. Natural de Minas Gerais, está há dezessete anos no 
garimpo, contabilizando até o momento 30 malárias. lniciou-se na profissáo como garimpeiro 
manual na regiáo de ltaítuba - P A, tendo adquirido algum equipamento em pouco tempo de 
trabalho. Após perder tudo o que conseguira, superou esse período difícil entre os anos de 
1981/1982, tendo recomec.;aldo como empregado do garimpeiro WiJson de Andrade Uchoa, 
dono de várias pistas de pouso. Em 1983, recuperado economicamente, comprou o garimpo que 
possui ainda hoje no igarapé do Rato, na regiáo do Tapajós (P A). Já teve sob s~u comando 200 
homens, que hojeestáoreduzidos a apenas 15, restando-lheem termosdeequipamento tres pares 
de motores. Atualmente explora o coméráo local, vendendo alimentos e pec;as de reposi'iáo, 
financiando também alguns garimpeiros. 
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R-Como nunca existiu, e até hoje 
náo existe, urna preocupac;áo séria no 
Brasil a respeito de um estudo mais 
profundo sobre a contaminac;áo mer
curial, estamos procurando fora do 
país, em entidades particulares, edu
cac;áo e orientac;áo técnica. Eu vim 
aqui ao Rio de Janeiro para visitar 
urna empresa privada, a Goldmine, 
que está tentando encontrar urna so
luc;áo. Porque do governo, até hoje, 
náo partiu nada. 
Além disso, procuramos despertar na 
sociedade a idéia de que se poluimos 
ou degradamos foi por falta de orien
tac;áo, de acompanhamento do gover
no e de urna participac;áo política. 
Procuramos mostrar a sociedade que 
náo somos esses animais que pintam 

, . 
por a1; que somos pessoas norma1s, 
que ternos as mesmas necessidades 
de todos. Queremos prod uzir sem de
gradar, queremos ser educados. É 
bom frisar que estamos ocupando as 
fronteiras, viabilizando a Amazónia a 
custo zero. Imagine se o governo teria 
condic;óes de fazer essa ocupac;áo que 
a garimpagem está fa zendo? Alguma 
coisa tinha que ficar desse custo zero. 
ficou a degrada~áo e a poluic;áo. 

P - O que está sendo Jeito, concreta
mente, pela USA GAL, quanto ao aspecto 
legal da atividade garimpeira? Como voce 
ve as perspectivas da garimpagem, nomo
mento, frente a nova legislaf{jo? 

R - Estamos encontrando num 
determinado grupo do governo má 
vontade, desinteresse de ajudar, de 
divulgar e ordenar o nosso trabalho. 
Parece que existe até um compló, por
que ternos levado soluc;óes e, quando 
saímos, fazem tudo completamente 
diferente do que sugerimos. Foi o ca
so da lei 7.805, sancionada em janeiro 
de 1990. Agora, voce imagina o absur-
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do, já naquela época falamos que a lei 
7.805 nao iría funcionar. Em agosto de 
1990, sete meses após a lei ter sido 
sancionada, já tinha urna proposta pa
ra mudar tudo aquilo. E, mais urna 
vez, váo fazer urna coisa que náo vai 
funcionar e que náo será cumprida, 
porque náo ouviram as bases, as pes
soas que váo cumprir e vivenciar es
sas leis. Tomam decisóes que benefi
ciam pequenos grupos e esquecem 
que, quer queiram quer riáo, a garim
pagem está aí e náo dá para, simples
mente, varre-la para debaixo do tape
te. Náo existimos de direito, mas exis
timos de fato, e estáo nos negando o 
direito de nos legalizarmos. 

P - Voce está· afirmando que a leí, da 
forma romo está, inviabiliza a legalizllfáo 
da atividade garimpeira? Em que aspedo 
ela é problemática? 

R - Existem casos de pessoas que 
estáo há 10, 20 anos numa regiáo. Por 
exemplo, o meu caso. Eu sou donp do 
garimpo do igarapé do R·ato há oito 
anos. Conseguí desenvolve-lo, fiz 
pesquisas e aquelas terras em que náo 
fiz pesquisa comprei de outro. Entáo . 
a ocupac;áo daquela área data de 20 a 
25 anos atrás. Entáo eles fazem urna 
lei em que eu só posso documentar 
100 ha. Um absurdo! Se eu for docu
mentar 100 ha, só vou conseguir lega
lizar a minha pista. Se eu tenho 2, 3 ou 
4 áreas, eu só vou poder ter urna. 
Agora voce imagina o absurdo! Tra
balhamos nos Jeitos dos igarapés, nas 
grotas e, de repente, vou ter que abrir 
máo, deixar tudo que eu tenho hoje, 
tudo o que me custou sangue, suor e 
lágrimas, por causa de urna lei. 
,Estas sáo aberra~óes que ternos o di
reito de discutir. Ternos que procurar 
esses técnicos,· essas pessoas que an
dam fazendo canetac;óes em Brasília, 

I 
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e dizer que eles deviam ir aos garim
pos para sentirem esses problemas, 
para que náo houvesse conflitos. É o 
caso recente do Castelo dos Sonhos, on
de morreu tanta gente, que, se náo 
tomarem alguma providencia, vai se 
tornar lugar comum. Todo dia vai se 
estar resolvendo problemas com mas
sacres, coma ausencia da lei. 

P - Qual foi a causa desse conflito? 

R- Urna pessoa era dona da terra. 
Chegou outro maior e tomou-lhe as 
rédeas. Ele conseguiu urna liminar 
para reaver a propriedade e houve 
rea\áo. Tem gente foragida até hoje. O 
que aconteceu? Ele era dono de fato, 
mas náo de direito, porque com essa 
lei 7.805 ninguém até hoje conseguiu 
documentar nada. Náo existe urna 
única pessoa que tenha conseguido 
documentar urna lavra garimpeira. 
Das cooperativas que estáo contem
pladas na Constitui\áo, náo existe 
urna com título até hoje. Entáo é o 
vazio, a bagun\a, para o que alerta
mos a respeito. 

P - Como vocé ve essa distin~áo que 
algumas -pessoas -propóem com rel(lfáo as 
diferentes categorías de trabalhadores 
dentro do garimpo? 

R- Isso tem que ser feíto. Há pes
soas que náo conhecem e querem dar 
nome aos lx>is. Nós que vivenciamos 
a situa\áo é que sabemos. Estamos 
procurando discutir para levar ao go
verno qual a melhor defini\áó de ga
rimpeiro. Queremos dar direitos ao 
garimpeiro que conseguiu amealhar 
alguma coisa. Queremos dar a possi
bilidade de ele deixar de ser garimpei
ro e se tornar u.m microminerador. 
Queremos dar direitos também ao 
peáo - o meu caso de anos atrás - ter 
acesso ao INPS" de poder descontar e 
ter direito as benesses sociais, como a 
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saúde. Como vamos definir quem é 
quem? Por exemplo, quem tém tima 
máquina é garimpeiro; quem tem 
d uas, mas também trabalha dentro do 
garimpo, também é garimpeiro. Mas 
se ele tem tres e já contratou mais 
gente, entáo muda, ele seria um mi
crominerador. Isso é o que a leí deve
ria amparar. Estamos querendo defi
nir quem é garimpeiro e quando al
guém deixa de se-lo. . 
Um outro problema é a exigencia de 
trabalharmos só com aluvióes. Con
seqüentement~, fomos proibidos de 
crescer, de nos desenvolver. Em qual
quer ca tegoria profissional as pessoas 
podem ir para frente. Um médico tem 
o direito de ser o dono do hospital. 
Um porteiro de hotel pode progredir 
e amanhá ser o dono do hotel. O mo
torista de táxi pode virar dono do táxi. 
Nós náo. Pela lei 7.805 só podemos 
trabalhar coin minerais garimpáveis. 
E, se de repente achamos um veio 
primário, somos proibidos de explo
rá-lo. Fstou numa área há 10, 20 anos 
e vou ter de abrir máo dela porque me 
proibiram de crescer e explorar o veio. 

P - Mas voce teria condi~s de ex
plorar aquele veio? Um garimpeiro tem 
tecnología para isso ou possibilidade de 
adquirí-la? 

R - Em toda sociedade as pessoas 
náo podem evoluir? Entáo por que 
náo o garimpeiro? Por que náo permi
tir que ele tenha acesso a tecnologia 
para se desenvolver e crescer? Se to
dos os outros podem crescer, entáo 
por que nós náo? Voce ve como é o 
pensamento existente a nosso respei
to: vocé mesmo está pondo em dúvi
da, veja a desinforma~áo onde chega! 

P - Mas é possível ter acesso a esse 
tipo de tecnología num curto espQfO de 
tempo? 
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R-E se voce se associar? Voce náo 
pode se associar? 

P - E é vedada a assOCÍ(lfiio? 

R - É vedada do jeito que está na 
lei. 

P - Essa associ(lfáo seria um amsór
cio? 

R-Um consórcio mineiro. Eu tra
balho num aluviáo, certo? Voceé um 
grande ou médio minerador. Chega 
um ponto que náo tenho tecnología 
nem recursos financeiros para desen
volver aquilo, eu vou e me associo a 
voce. Voce tem tecnología e recursos 
financeiros, eu tenho aterra, por que 
entáo náo vou me unir a voce? Isso ,, 
nos é vedado. Na Africa do Sul, no 
Canadá e mesmo nos Estados Unidos 
e na Austrália foi desenvolvido dessa 
maneira. Lá náo meé vedado o direito 
de me associar a voce porque tem a 
tecnologia que náo possuo. Sáo essas 
coisas estranhas que existem na lei 
quedevemserdiscutidas. Esses técni
cos váo 'ter que f=eder e nos dar opor
tunidade de discutir e poder crescer, 
evoluir tanto profissional como técni
ca e financeiramente. 

p - o que voce acha da ocupQ.fiio 
garimpeira em área indígena? E, mais 
específicamente, em relQ.fiio a Roraima? 

R - Sou contra aquilo, contra 
aquela ocupac;áo desordenada, aque
la explorac;áo selvagem que houve lá. 
Mas acho que desde que a garimpa
gem esteja organizada existem condi
c;óes de se viabilizar a explorac;áo ga
rimpeira com a náo degradac;áo, com 
a náo poluic;áo, pagando royalties aos 
donos da terra que sáo os índios. Sou 
inteiramente contra aquilo que houve 
lá com os Yanomami. Mas vejo que 
há soluc;óes, desde que se sente e pro
cure. Acho justíssimo que se pague 
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royalties ao dono da terra. Porque se a 
terra fosse minha e voce viesse traba
lhar sem me comunicar e me dar na
da, eu também iría tirar voce de lá e 
procurar os meus direitos. Mas se vo
ce viesse e me propusesse um acordo, 
eu deixaria voce trabalhar. Náo sei a 
quem é que interessa essa situac;áo, 
mas acredito que náo interessa nema 
nós garimpeiros e nem aos índios. 
Porque assim como pode trabalhar a 
empresa de minerac;áo nas terras in
dígenas, pode trabalhar também a ga
rimpagem e pagar royalties aos donos 
d~ terra que sáo os índios. . 
Isso sáo coisas fáceis de se resolver, 
desde que haja boa vontade. De técni
cos ociosos está cheio por aí, que só 
querem ficar no Rio ou em Brasília. 
Mesmo os antropólogos ficam aqui 
em lpanema, com uísque na máo. Por 
que náo váo lá ouvir as partes? Exis
tem casos de líderes Yanomami que 
querem a presenc;a dos garimpeiros. 
Que se fizesse um levantamento, pro
curasse informac;óes e soluc;óes. 
Existe urna outra coisa que eu acho 
um absurdo. Estamos no limiar do 
ano 2000, voce acha certo deixar esses 
índios lá, como propóem os antropó
logos e os naturalistas, como se esti
vessem numa jaula e voce jogando 
amendoim e biscoito lá pra eles? Que 
se fac;a urna historiografía pra náo se 
acabar com a cultura deles. IJevemos 
dar condic;óes de eles participarem do 
que estamos participando, que ve
nham, e que alguém preserve sua cul
tura. 

P - Participar do que? 

R - De· ter carro, de poder com
prar urna bicicleta, de poder andar de 
aviáo, de comer o que ele quiser, de 
morar como achar. Se ele quiser mo-

.) 
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rar no mato tudo bem, mas se ele 
quiser ficar na cidade ... 

P - E caso o grupo se manifeste con
trário, como voce ve a situllfáo? 

R - Que seja respeitado. Mas vai 
ser difícil, porque sáo duas coisas di
fíceis de segurar: menina m<>Ql qu¡tn
do quer casar e bens minerais. 

P - Voce diz que é rontra aquela 
confusáo que ororreu na terta do!.Yan~
mami. Nesse -processo, o que voce identi
fica romo /1 desordem "? Relate um. pouco 
de seu ronhecimento dessa ocupafáo e o 
que voce acha que foi ruim. 

R-A história da garimpagem em 
Roraima come~ou há quase 100 anos. 
Mas vamos voltar a um perícxlo mais 
recente, a década de 70, quando reti
raram os garimpeiros de Rondonia e 
os soltaram em Roraima. O governo 
os levou para lá nos avióes da FAB e 
os desovou em Roraima, lá no Tapa
jós. Se tivesse tido naquela época urna 
orienta~áo, um acompanhamento, 
náo teria acontecido o que aconteceu.' 
Eu diría que essa bagun~a data de 
séculos. E govemo nenhum dessa na
~áo se preocupou com esse garimpo. 
Porque quando soltaram esses garim
peiros em Roraima, soltaram como 
batata. Mas se na época viessem téc
nicos, educadores e antropólogos, en
fim todas as pessoas encarregadas de 
ordenar isso daí, se tivesse feito isso 
daí com saúde, náo teria sido a des
gra~a que acontec:.eu lá, e que está cor
rendo-o risco hoje de ser dizimada a 
na~o Yanomami. 
Eu náo acho que o garimpeiro seja o 
único culpado. A sociedade é culpa
da. Todos somos culpados. Faltou 
urna cobran~a da sociedade ao gover
no. O govemo e a mídia colocaram a 
culpa só no garimpeiro. Tcxlos somos 
responsáveis junto aos índios, náo só 

147 

os garimpeiros mas ·também as ptlne
radoras. 

P- Com que canais do governo voces 
tem discutido essa reforma da leí? 

R ~ Com o DNPM, mas a coisa é 
mais complexa. T~m o lbama, o Mi
·nistério do Interior, por causa do pro-. 
blema indígena, o Ministério da Justi
~a. Enfim, isso dá urna casa de Irene. 

P- E voces tem tido que formar gru
-pos de discussáo coni todos esses órgáos 
simultaneamente, ou náo? 

R-Estamos discutindo, mas esta
mos achando urna dificuldade muito 
grande, porque as vezes esses órgáos 
estáo se digladiando. Todos eles sáo 
empregados do mesmo patráo, mas 
existe um desentendimento táo gran
de que fica· difícil. Veja bem o caso do 
cadastramento de garimpeiros. O Iba
ma estava insatisfeito como DNPM, 
o · DNPM com as secretarias de meio 
ambiente dos estados, enfim urna 
confusáo táo grande que na época do 
lan~amento desse projeto era para es-

. tar presente o DNPM e o lbama. Náo 
sei porque náo comunicaram o lbama 
e eles se melindraram. Moral da His
tória: ·náo houve o lan~amento oficial 
do projeto nos locais onde era para ser 
desenvolvido o trabalho, porque um 
deixou de comunicar o outro. Entáo 
voce veja bem a situa~áo que nós en
frentamos na garimpagem: ninguém 
se entende. 

P-Mas esse cadas tramen to está sen
do feíto, náo é? 

R - A primeira etapa se encerrou 
em dezembro. Era pra ter reiniciado 
em janeiro, mas até hoje náo tem ver
ba nem data pra reiniciar. 

P - Que tipo de dados estáo sendo 
levantados nesse cadastramento? 
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R - Falei como Dr. Elmer Prata 
Salomáo, diretor do DNPM, da nossa 
preocupa~áo nesse trabalho de quan
tifica~áo. Porque quem quantifica é o 
IBGE, que tem técnicos especializa
dos. Para quantificar náo precisava 
que eles pegassem esses 45 milhóes, 
que foi a verba do projeto. Quantificar 
garimpo e garimpeiro, tudo bem, mas 
foram fazer um censo com pessoas 
completamente despreparadas. Voce 
ve o absurdo, na área do Tapajós, ti
nham técnicossaindoechegando, um 
desencontro. Pessoas chegaram no 
campo pra ficar 2, 3 dias, quando já 
tinham equipes que estavam lá há 15 
dias, com 20, 30 pessoas completa
mente despreparadas. Fiz~ram um 
trabalho atabalhoado e que tenho d ú
vidas se vai trazer algum resultado. 

P- Que tipo de beneficio, se fosse bem 
feíto, esse trabalho poderia trazer? Qual 
o sentido desse cadastramento? 

R - Esse cadastramento foi urna ' 
coisa pessoal de itm diretor do 
DNPM. Ele queria provar que náo 
existe esse número -de garimpeiros. 
Ele quer provar, enfim, que náo existe 
garimpeiro. Eu vi recentemente urna 
declara\áo dele num jornal. Ele vai de 
encontro aos póprios técnicos, aos 
proprios resultad()s que mandaram 
para ele. Os técnicos mand.aram um 
relatório, assinado por cinco geólo
gos, onde estimavam que 10% dos 
garimpeiros tinham sido cadastra
dos. Eu ouvi urna declara~áo do dire
tor do DNPM afirmando que 30% ti-: 
nham sid<;> recenseados. (Eles estima
vam 10%, e o diretor do DNPM vai 
para um jornal e publi~a que 30% da 
garimpagem tinha sido cadastrada). 
Ele está a servi~o das grandes empre
sas, e quer mostrar que náo existem 
garimpeiros e que, portanto, náo vai 
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acarretar problema nenhum acabar 
_com a garimpagem. 

. P - Por outro lado¡ a USAGAL já 
falou, em outros momentos, que era urna 
coisa importante se fazer esse cadastra
mento. 

R - Se houvesse seriedade, se fose 
feita com pessoas certas, tudo bem . . 
Náo com o intuito de desaparecer 
com urna classe, porque todo mundo 
sabe que existimos. Para poluir, de
gradar nós existimos. Quando é para 
aparecer a nossa cara, vem alguém 
querendo tapar. Esqueceram que par
ticipamos do mercado, produzimos 
80% do ouro desse país. Esse ouro traz 
benefícios enormes para a na~áo. 
Agora na hora de ordenar, aparecer, 
náo existimos. Qual é? A quem inte
ressa isso? Meio estranho! 
Para voce ter urna idéia de como a 
coisa foi feita, no meu garimpo nin
guém foi cadastrado. Agora, imagine 
em áreas que eles nem chegaram, co
mo no caso de Roraima. A minha 
preocupa~áo é com todo esse dinheiro 
que jogaram fora. Náo trouxe resulta
do algum, e se continuaram do jeito 
que foi feíta a primeira etapa váo tor
rar mais dinheiro. Isso é dinheiro do 
contribuinte que poderia ir pra edu
ca~áo, saúde e tecnologia. 

. p - o que voce acha da cri(lfáo de 
reservas garimpeiras? 

·R - lsso tem que ser feito. Existe 
até um documento da USA GAL a es
se respeito. Mas a reserva tem que ser 
ampliada. Se eu já estou lá, entáo que 
se legalize aquela minha ocupa\áo 
para evitar conflitos. No caso do Ta
pajós sáo 28 mil km2 de área garim
peira e nós estamos ocupando mais 
de 60 mil. Já estamos lá, entáo acerta 
aquilo tudo, que a gente fica, náo fica 
contra, mas fica protegido pela lei. 
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P-Voce achaque as reservas siio uma 
sol u~? A irregularidade da distribuí~ 
do ouro na natureza e, mais ainda o fato 
de que em determinado momento ele se 
extingue para esse tipo de explorat;iio, náo 
seria um empecilho para a manuten~áo 
dos garimpeiros dentro das reservas? 

R - Mas aí é que funcionaria o 
acompanhamento dessa desordem 
nossa. Nós somos urna tropa de fren
te, mas se viessem atrás os mecanicos 
para consertar esses tanques que es
táo avanc;ando, se viessem enfermei
ros para pegar os feridos, se viessem 
atrás técnicos agrícolas, enfim urna 
série de coisas acompanhando os ga
rimpeiros, evitaría isso daí, ou seja, ia 
fixando o homem. Se o bem mineral 
exauriu-se que se viabilize aquela 
área para a agricultura, para o cultivo 
da castanha ou da borracha. 

P ~ Pelo que voce está Jalando essas 
reserv.'as garimpeiras seriam solu~es 
temp5'rárias, porque em algum momento 
teria que ser criado um outro tipo de ati
vidade naquele lugar. Isso significaría 
criar novas reservas em outras áreas tam-
bém. 

R - Os técnicos, se eles acompa
nhassem esse movimento, já teriam 
mapeado e saberiam onde seria con
veniente a explorac;áo por grandes 
empresas e onde poderiam ser cria
das as reservas garimpeiras. Na área 
da garimpagem o desconhecimento 
que se tem é muito grande, porque na 
Amazonia as maiores descobertas fo
ram feítas por garimpeiros, e náo por 
geólogos. Mu itas vezes eles estáo pro
curando teores altíssimos, aí arranha 
e váo fazendo essa pesquisa aleatoria
mente. Quando de repente nós desco
brimos veios grandes, entáo dá confli
tos e esses absurdos que conhecemos 
aí. Um caso muito conhecido é aquele 
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de Rondónia, da cassiterita. Foram 
garimpeiros que descobriram. Em se
guida foram tirados de lá, entrou urna 
grande empresa e os garimpeiros vol:
taram de novo. Entáo acho que tudo 
isso sendo discutido e havendo lei, 
pode haver um trabalho pacifico en
tre as grandes empresas e os garim
peiros organizados. 

P - Voce acha que se houvesse uma 
reserva garimpeira num determinado lu
gar e se desrobrissem uma grande ocor
rencia mineral numa área próxima, os 
garimpeiros se contentariam em ficar tra
balhando na área demarcada ou acaba
riam mudando de área? 

R - Se houvesse organiza~o ela 
seria respeitada. Eles dizem que nós 
bagunc;amos, mas bagunc;amos o q1:1e 
já está bagunc;ado. Nós somos respei
tadores. Nós náo ternos lei e nos res
peitamos, porque se eu for lá e bagun
c;ar o que é teu voce vai me matar. 
Entáo nós resolvemos as nossas situa
c;óes na ausencia da lei. Entáo, se foi 
determinado que essa área é daga
rimpagem e me deu o direito de do
cumentar, voce é grande empresa vo
ce vai trabalhar na tua área. Náo vou 
invadir a toa. Mas de repente náo pos
so invadir a tua e voce vem tomar o 
que é meu, entáo lei é pra preto, po
bre. Ela é pra ser igual pra todos. Exis-: 
te urna desigualdade muito grande 
de tratamento, como na maioria das 
leis no Brasil. 
Estamos dispostos s discutir e procu
rar soluc;óes comuns náo só para nos 
favorecer, mas para garantir também 
o investimento dos grandes grupos. 
Os meus filhos hoje sáo filhos de rico, 
mas se eu morrer amanhá váo estar 
po~res, porque náo tenho condic;óes 
de documentar, e tudo que tenho está 
lá no mato e eles náo me dáo esse 
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direito. Isso é um absurdo depois de 
tantos anos trabalhando, me sacrifi
cando, deixando de participar, de 
acompanhar a educa~áo dos meus fi
lhos. E tudo que amealhei eles náo 
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váo herdar. Voce tem urna casa aqui e 
tem escritura, tem tudo documenta
do. No garimpo náo ternos isso. As 
mineradoras tem documento do que 
é delas. 

) 

• 

-
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GARIMPO NA VISÁO DE LIDERANSAS GARIMPEIRAS 

Entrevista* 
com Marceonílio Macedo Neto** 

P - O Senhor é conhecido como um 
líder garimpeiro mais voltado para as 
questóe.s q11:e dizem respeito a reltlfáo en
tre capital é trabalho. O senhor tem lutado 
para diferenciar quemé "patráo de garim
po" do "garimpeiro trabalhador". Como o 
senhor encara a questáo da organiz(lfáo 
dos garimpeiros em sindicatos e em coo
perativas? Como cada urna dessas formas 
pode favorecer, ou náo, a organiz(lfáo e a 
humaniz(lfáo das rel(lfóes de trabalho no 
·interior do garimpo? 

R-As cooperativas sáo a organi
za~áo do fator económico e o sindica
to é a organiza~áo política e social do 
garimpo. Sáo duas coisas diferentes; 
sáo duas entidades com personalida
de própria. Lutamos pela organiza-

~áo da cooperativa até que ela adqui
ra personalidade jurídica e vá viver 
comas suas próprias pernas, lutando 
pela organiza~áo económica do ga
rimpeiro. Nós, como sindicato, fica
mos acompanhando a defesa, a orien
ta~áo e a representa~áo da classe, so
mos o seu canal político-social. 
Entretanto, se a cooperativa vier a 
prejudicar os garimpeiros, nós ternos 
que entrar contra, em defesa dos seus 
direitos sociais. 

P - Entáo num futuro -próximo vai 
hauer, de alguma forma, um confronto 
entre a cooperativa e o sindicato? A coo
perativa náo é a melhor forma de distri
bui~áo dos lucros ebenefícios que o garim
po pode of erecer a massa dos trabalhado-

•Realizada no Rio de Janeiro, em 25 de fevereiro de 1991 por Lívia Barbosa e Ana Luáa Lobato. 

•• Marceonílio Macedo Neto - Presidente do Sindicato de Garimpeiros de Mato Grosso - é urna 
das mais expressivas Jideranc;as garimpeiras da atualidade, preocupando-~e, fundamentalmente, 
comas rela~óes e condi~óes de trabalho existentes no interior do garimpo. Ebaiano de nascimento 
e durante 40 anos trabalhou como garimpeiro na regiáo de Arenápolis (MT), de onde saiu para 
dirigir o Sindicato dos Garimpeiros do Estado de Mato Grosso. Considera-se um garimpeiro 
11 vocacionado", urna espécie em extin~áo, pois desde pequeno, nos sertóes da Bahia, sonhava em 
ir para o garimpo. Trabalhador rural durante a adolescencia e o início da juventude, alegrava-se 
· quando a seca castiga va a lavoura, destruindo as roc;as e obrigando o pai a enviá-lopara o garimpo 
de cristal de rocha. Aos 20 anos deixa definitivamente a agricultura e vai para o garimpo de 
diamantes. Antes, con tu do, passa urna temporada no Rio de Janeiro, onde trabalha na Siderúrgica 
de Barra Mansa. · 
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res? Historicamente, os sindicatos tem 
sido eficazes na defesa do garimpeiro en
quanto classe, mas sob essa mesma desig
nQfiio abrigam-se pessoas que se inserem, 
dif erencialmente, na estrutura social epo
Iítica. Temas desde o José A/tino, Ivo Preto 
até o 'jormiga". A cooperativa, nesse ca
so, náo faria uma melhor distribui9'W de 
renda no interior do garimpo? 

R - Desde que ela funcione como 
cooperativa. Entretanto, é muito difí
cil implantar o regime cooperativista 
na minera<;áo, embora esse sistema 
tenha urna vantagem que o sindicato 
náo tem. Ele possui legitimidade para 
encampar direitos minerários e fazer 
o assentamento dos garimpeiros. 
Agora, ternos um medo muito grande 
que as cooperativas se fechem num 
grupo muito pequeno e empresariem 
o garimpeiro. Passem a explorá-lo. É 
muito difícil, repito, o regime de coo
perativa no garimpo. Na área agríco
la, na área de servi<;os a viabilidade 
económica fica como cooperado, mas 
no caso das cooperativas garimpeiras 
a viabilidade económica fica na máo 
das cooperativas. Essa viabilidade de
pende, justamente, da área minerável 
que elas váo adquirir. Entáo o garim
peiro vai se sujeitar as condi<;óes da 
coopera ti va. 

P - Quem conhece um pouco melhor 
a realidade garimpeira sabe que náo se 
pode qualificar o patráo como um empre
sário no sentido capitalista; nem o traba
Ihador do garimpo como um operário de 
indústria. Existem no seu interior múlti
plas formas de organiz(lfáo do trabalho. 
Encontramos desde o a..'>salariado, o dia
rista até o próprio 7J0rcentista. Nestas cir
cunstancias em que sentido a cooperativa 
pode agudizar a proletarizQfiio do garim
peiro? 

UDERAN<;AS GARIMPEIRAS 

R - No sentido da legitimidade, 
porque tudo isso que voce falou é 
informal, náo há urna lei que discipli
ne nada disso. Entáo a cooperativa 
tem urna legitimidade. Existe a Cons
titui~áo Federal que diz que o garim
peiro pode se organizar em coopera
tivas visando o crescimento económi
co da categoria e a defesa do meio 
ambiente. A Lei 7.805 tambéminstitu
cionalizou. a lavra garimpeira com 
prioridade para as lavras cooperati
vas. Saiu, também, urna portaria do 
DNPM falando a mesma coisa. Entáo, 
quem entra por esse lado adquire um 
respaldo legal, ao passo que todos os 
outros regimes sáo clandestinos. A 
cooperativa é urna maneira de dar 
organiza<;áo legal a atividade garim
peira. 
Estamos lutando para que sutjam ou
tros meios também. Como falei, existe 
o empresariamento através de coope
rativas,. mas para o garimpeiro exer
cer legalmente a atividade ele tem que 
ser cooperado. Entretanto, náo existe 
espa<;o para todos dentro de todas as 
cooperativas. Em primeiro lugar, ela 
tem limite de área, e para cobrir toda 
a atividade garimpeira é necessário 
formar milhares de cooperativas. É 
um dispendio muito grande, é muito 
caro urna cooperativa. Quem tem 
condi<;áo de organizar a cooperativa 
sáo as empresas, que, aliás, já estáo . 
fazendo isso, empresas que náo sáo 
nem do campo da minera<;áo. A prio
ridade que a Constitui<;áo deu para o 
garimpeiro náo está lhe beneficiando. 
Está servindo para empresas de ou
tros ramos que tem capacidade eco
nómica de absorver as exigencias fi
nanceiras. 

P -A Constitui~áo privilegiou tanto 
o garimpeiro individual como a organiza-
9'W em cooperativa, mas deixou de Jora os 
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"patróes de garimpo" ou "empresários do 
garimpo". Como fica esse agente, funda
mental para o garimpeiro, que financia 
mas que náo tem interesse em ter uma 
cooperativa? 

R-Olha, quemé o garimpeiro? A 
Constituic;áo criou a cooperativa, mas 
náo disse quem é o garimpeiro. A Lei 
7.805 criou a lavra para garimpeiro, 
mas náo definiu o agente. Chegamos 
a conclusáo que o garimpeiro existe 
de fato ao longo de toda a nossa his
tória, mas náo de direito. Até hoje náo 
se fez urna lei que dissesse: voce, ga
rimpeiro profissional, daqui pra fren
te é um empresário. O garimpeiro é 
definido pelo sistema rudimentar de 
minerac;áo. Muito bem, qual é o siste
ma rudimentar de minerac;áo? O de 
1934 foi reformado em 1937, e atendía 
ao objetivo de alijar os garimpeiros e 
favorecer a expansáo das minerado
ras. 
O garimpeiro sempre foi um espinho 
no pé da atividade económica. Qual 
era o sistema rudimentar de 1934? 
Nem peneira existía, o cascalho era 
colocado na bateia. Náo tinha nem 
lata. Quando surgiu a lata de quero
sene para bombear a água já foi um 
avanc;o. Em 1967 a legislac;áo foi am
pliada, mas deixou o garimpeiro fora 
de sua realidade. Permaneceu a lei de 
1934 e 1937. O que dizia? Náo falava 
do garimpeiro, falava apenas da ativi
dade garimpeira. Caracterizava essa 
a ti vida de pelo sistema rudimentar de 
minerac;áo e pelo caráter individual 
do trabalho. Nunca fornas urna classe 
que trabalhava exclusivamente por 
conta própria. Toda a vida existiram 
os mutiróes de garimpo, a figura do 
me·ia-prac;a. Entáo a lei já ·náo refletia 
a realidade desde essa época e conti
nuou sem faze-lo. Com a mecaniza
c;áo do garimpo, todo mundo, para 
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exercer a atividade, devia tirar o cer
tificado de matrícula. Mas náo tinha 
urna fiscalizac;áo que dissesse: "náo, 

A• , • A-voce va1 comprar maquina, voce nao 
tem direito a certificado de matrícu
la". O certificado passou a náo refletir 
mais o que a lei determina va. Hoje em 
dia ternos pessoas com 20, 30 pares de 
máquinas, com certificado de matrí
cula. Entáo a Lei 7.805 exHnguiu o 
certificado e criou a permissáo de la
vra a critério . do DNPM. Este, para 
manter o garimpeiro sempre a mar
gem da legalidade, baixou urna por
taría que exigia, para a obtenc;áo do 
requerimento de lavra garimpeira, 
urna prova de firma registrada, certi
dáo de registro na Junta Comercial, 
CGC do Ministério da Fazenda. Essas 
exigencias deixaram milhares de ga
rimpeiros, pessoa física, sem existen
cia legal, ou seja, 90% das pessoas 
envolvidas na atividade. 
Por isso, estamos dizendo que a lei 
eliminou o garimpeiro pessoa física. 
Se antes nós éramos 90% de clandes
tinos, agora somos 100% e com mais 
um problema: a legislac;áo dizque o 
exercício da atividade sem a devida 
permissáo de lavra garimpeira é cri
me sujeito a urna pena que varia de 3 
meses a 3 anos de reclusáo. Por outro 
lado, a legislac;áo ambientalista afir
ma que causar danos a natureza é 
crime. Somos criminosos d uas vezes, 
estamos eliminados da atividade. 

P - Qual seria a sua sugestáo? 

R - A sugestáo é que ha ja urna lei 
que diga: voceé garimpeiro, voce tem 
esse dire.ito, esse dever, essa obriga
c;áo, para podermos responder pelos 
crimes que nos atribuírem. A mesma 
coisa para o setor mineral, para os 
mineradores. Voce é minerador nes
sas e nessas condic;óes. Voceé respon-



154 

sável, como minerador, pelo trabalho 
que está fazendo, pelo que está pro
d uzindo. Mas enquanto continuar 
nessa situa\áo, com muitas pessoas 
causando danos a natureza, pintando 
e bordando, e usando esse pequeno 
garimpeiro de bode expiatório, nada 
vai mudar. Aquele que degrada mes
mo, ninguém vai atrás para que ele 
responda pelos danos causados, pelo 
desvio do jazimento mineral e pelo 
desperdício. Porque a Uniáo náo quer 
esse desperdício, quer que se aprovei
te 100%. O desperdício do jazimento 
mineral é crime, mas acontece que 
quem faz isso é um outro agente e, 
quem está pagando somos nós, os ga
rimpeiros. 

P - Quem é esse outro agente? 

R - É aquele de quem voce falou 
no come\o, o grande investidor, que 
assume os riscos, que investe muito, 
que tem um poder económico razoá
vel, que possui máquinas. O garimpo 
mecanizado tem um poder maior de 
destrui\áo, é claro. Hoje nem conhe\O 
mais o lugar onde fiz o servi\o de 
minera\áo rudimentar, há 40 anos 
atrás. A própria natureza se encarre
gou de recuperar o local. Só que náo 
tive condi\óes de explorar todo o jazi
mento. Hoje as máquinas voltaram, 
aproveitando o meu servi<;o e tirando 
o que náo pude tirar pelo sistema ru
dimentar. 

P - O senhor está dizendo que o 
empresário do garimpo é um mal, no sen
tido de que ele mecanizou o garimpo pro
vocando danos ambientais muito maio
res? Do seu ponto de vista seria muito 
melhor que se mantivesse a figura jurídica 
do garimpeiro individual? 

R - Até um certo ponto, porque 
náo é possível, pelos métodos rudi
mentares, se aproveitar todo o jazi-
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mento. Mas o erro náo está na meca
niza\áo, está na falta de acompanha
mento do poder público. A mecani
za\áO do garimpo aconteceu desorde
nadamente. Náo sei se o poder 
público, ou alguém ligado a ele, se 
beneficiava disso. Portanto, talvez 
náo interessasse fazer esse acompa
nhamento. A mecaniza\áo da agricul
tura foi acompanhada pelas entida
des públicas: Emater, Embrater, uni
versidades com suas faculdades de 
ciencias agrárias. Ainda assim, os da
nos da agricultura sáo bem grandes, 
se comparados aos do garimpo, que 
náo teve nenhum acompanhamento 
do poder público. O poder público 
errou porque náo tratou de criar urna 
lei para legalizar o empresário e for
mar tanto o garimpeiro manual como 
o empresário formal. A legisla\áo que 
deve ser feíta tem que possibilitar a 
nossa legaliza\áo. Náo pode ser urna 
lei que proíba a gente de se legalizar. 
O que é isso? Voce tem proibi\óes, 
mas também tem condi\óes de ir ao 
DNPM, legalizar o seu achado. 

P - Qual seria entáo a definí~ para 
garimpeiro e para esse médio empresário 
do garimpo? Pelo que o senhor está dizen
do eles causam danos porque náo tem um 
acompanhamento governamental. Pode
mos concluir, com isso, que caso tivessem 
algum ti-pode assistencia náo causariam 
tanto estrago? · 

R - Tenho urna vivencia muito 
grande no movimento sindical, a co
me\ar pela organiza\áO do trabalha
dor rural em sindicatos. No come\O 
tivemos a mesma bagun~a que ternos 
agora no garimpo. Náo tínhamos, na 
área rural, as duas categorías defini
das: a profissional e a empresarial ru
ral. Fomos entáo lutar para que saísse 
o Estatuto do Trabalhador Rural, con-
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seguimos, mas foi muito restrito. Só mento, mesmo que tenha só urna dra-
foi considerado trabalhador rural o ga e ocupe só máo-de-obra de tercei-
assalariado. Ficaram de fora todas as ros, está de fora. O que se ve hoje em 

tr; outras categorias e segmentos profi- dia é que a maioria do pes~oal que 
sionais. Depois é que vieram as ou tras está explorando o garimpo nem se-
categorias. Entáo o que queremos é quer ve o garimpo e a produ<;áo, por-- dar urna defini<;áo, nem que seja ape- que está no sul, no Rio de Janeiro. Que . 

¡, nas para o assalariado do garimpo. Se garimpeiro é esse que fica aqui no ar 
nós pegarmos pelo menos um seg- condicionado, enquanto os outros es-
mento, por exemplo, aquele que tra- táo enfrentando malária, índio, suru-
balha em regime de economía fami- cucu, macaco, mordida de sapo, 
liar, sem empregados permanentes, doen<;as tropicais? Esses sim sáo ga-
ainda que admita o servi<;o eventual rimpeiros; os outros sáo mineradores. 
de terceiros e em regime cooperativis- Essa é a defini<;áo que queremos que 
ta, que já é uro come<;o. A defini<;áo seja . dada legalmente. Náo assim, a 
vem vindo aos poucos. torto e a direito, como está acontecen-

P - Existe, ef etivamente, esse garim- do. 

peiro individual ou ele é mais um mito, P-A empresa de minertlfáo costuma 
urna fantasía? acusar o garimpo, al.iás os empresários de 

R - Existe e muito. E como trans- garimpo, de manterem urna estrutura fe-

torno que está a economia do país, a chada, de modo que controlam ao mesmo 
tempo o trabalho, a cantina, a pista de minera<;áo atrai esse trabalhador indi-• pouso e até mesmo o divertimento. Dessa ~ vidual. Estamos voltando para aba-
forma, tudo que o garimpeiro ganha ter-teia, porque os custos de produ<;áo, o 
mina por ficar dentro do próprio garimpo, maquinário está táo caro que náo 
constituindo-se num árculo vicioso do ~ compensa. Vamos voltar ao modo ru-
qual é muito difícil escapar. Como o se-dimentar no garimpo de diamantes, 
nhor ve essa questáo? Essa estrutura que 

que é um garimpo tradicional que es-
é semelhan te a dos seringais da Amazonia tá aí a vida toda, para evitar os custos 
é mais um mito, ou no garimpo existe a que estamos tendo na minera<;áo do 
liberdade de H pegar a trouxa" e ir embora, 

ouro. No garimpo de diamante é mui-
independentemente de se estar ou náo to comum o individual, o bra<;al, tra-
devendo a can tina ou ao jQso? balhando sozinho ou de meia-pra<;a, 

·¡ associado, fazendo mutiróes para o R - Acontecem essas duas coisas. 
servi<;o mais difícil. Existe também Tem o circuito fechado sim, mas que 

~ 
aquele garimpeiro que compra urna é necessário também. Eu entro numa 

s draguinha, pega a mulher e os filhos, vara<;áo e descubro minério, tudo 
um vai ser motorista, o outro vai tra- bem, mas náo tenho condi<;óes de ex-
balhar na maraca. E sáo muitos. Tem plorá-lo, abrir urna pista, levar um 
aquele que trabalha na porcentagem aviáo, fazer um transporte. Se eü náo 
e náo quer saber de outra maneira. É tiver urna pessoa para desenvolver, 
esse que es tamos caracterizando no eu nunca vou desenvolver. Tudo isso 
estatuto do garimpeiro, para definir a é necessário e tem um limite. Agora, 
categoría profissional do garimpo. por que acontece isso? Porque até o 
Agora aquele que tem o seu investí- momento nao há urna defini<;áo legal 

'· ' f 
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da categoria. Náo tenho direitos, te
nho um achado mineral, mas a lei náo 
me dá o direito de legalizá-lo. Entáo é 
onde existe a facilidadedeviralguém, 
com maior poder aquis~tivo e implan
tar todas essas coisas. E claro que ele 
vai explorar; ele está com tudo nas 
máos! Mas tu do isso é necessário, por
que dali já é o quartel general para 
ou tra pessoa avanc;ar mais para fren
te, procurar um outro achado. Mas 
isso para a minerac;áo foi ru!m. Quem 
é que descobre o garimpo? E o peque
no. Tem muitos métodos, mas a loca
lizac;áo, as primeiras condic;óes de de
senvolvimen to, quem vai mostrar. é 
aquele que entra na vara<;áo, explora 
e acha o garimpo. 
No diamante, ternos o exemplo de 
Mato Grosso, onde o garimpo come
c;ou há 80 anos na barranca do rio das 
Garc;as. Enquanto o pequeno garim
peiro tinha urna participac;áo maior 
no fruto do seu trabalho, ele tinha 
incentivo pra avan<;ar. Os garimpei
ros subiram o Araguaia e foram até a 
sua mais alta cabeceira e lá implanta
ram a cidade do Alto Araguaia, a de 
Itiquira, a de Ponte Branca, a de Ara
guarinha - tudo isso foi implantado 
pela atividade garimpeira, descober
ta pelo pequeno. A coisa era boa, fo
ram avanc;ando. Passaram ali pela 
beira de Cuiabá, Chapada dos Gui
maráes. Na travessia do Rio Cuiabá, 
na altura de Rosário, encontraram re
sistencia dos sesmeiros que eram do
nos daquelas sesmarias ainda na épo
ca do Império, que náo aceitavam 
aquele tipo de explora<;áo, entáo eles 
saltaram, e foram pra cabeceira dorio 
Arinos. Lá gostaram, da va muito dia
mante, mas eram fi,-ios. Aí baixaram 
em Diamantina, que era garimpo de 
ouro ainda do tempo dos bandeiran
tes, e descobriram o Alto Paraguai, 
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urna regiáo rica em diamantes. Pros
seguiram e descobriram Arenápolis, 
mas quando chegaram lá seguiram 
avan<;ando essa linha de diamantes, 
esse mundo degarimpo, até o Chapa
dáo dos Parecis. 
Da década de 80 pra cá foi quando 
entrou a mecanizac;áo, que devido a 
desorganiza<;áo, a falta de legalidade, 
só fez prejudicar o pequeno garimpei
ro, que só faz achare o draguista che
ga ali e .. .! No garimpo de diamante a 
bagun~a é bem feia também. Entáo 
eles perderam esse sentido de avan
c;ar, hoje eles estáo no chapadáo dos 
Parecis igual a Moisés em cima do 
monte Sinai, olhando a terra prometi
da, vendo a riqueza, mas náo tendo 
mais incentivo. Porque ele chega lá 
descobre diamantes, mas no ou tro dia 
o investidor está ali. E se ele quiser 
trabalhar, vai trabalhar de meia-pra
<;a, náo na porcentagem, porque no 
garimpo de diamante ele recebe 30% 
pra dividir com um grupo de 8, 10 
pessoas. Leva menos de 3%; 3% 
quando muito. Agora, dependendo 
do tamanho do diamante 3% dá urna , 
renda boa. E necessário respeito ao 
pequeno garimpeiro. Ele precisa ter 
incentivos para descobrir, explorar e 
vencer as dificuldades. 

, . 

P - E comum se ouvir de -pessoas 
ligadas ao garim-po a apología do direito 
do garim-peiro de usufruir da tecnología: 
da draga, do motor, em suma de tudo que 
-possa facilitar realmente o trabalho e au
mentar a produtividade. Conversando 
com. o señhor parece que a apología é in
versa. A opfáo seria retomar o garim-po 
individual, voltarmós ao tempo do garim~ 
peiro de bateia na m'áo? 

R-Eu falei que estamos voltando 
devido a~ Fondic;óes do momento do 
país. · .' 
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P - Entáo, quando voltarem as ron
di~óes económicas f avoráveis é melhor 
usar o motor? 

R - É melhor, é claro. Porque na 
·nossa definif;áo de garimpeiro profis
sional e garimpeiro categoria econó
mica náo estamos fazendo referencia 
ao sistema rudimentar de minera\áo. 
Porque é essa legalidade do sistema 
rudimentar de minera\áO que deixou 
o garimpo sem direito de usufruir da 
máquina. A nossa defini\áo náo fala 
nada disso. O garimpeiro vai usufruir 
da tecnologia de acordo com as exi
gencias da localidade em que ele está 
trabalhando. Esse é que é o verdadei
ro sentido. 
O que eu falei de voltar ao tempo da 
bateia é que os custos de produ\áO 
estáo muito altos. E a bateia só gasta 
o bra\o, a energía movida a feijáo. 
Entáo queremos o direito de usar a 
tecnología que a localidade exigir. Te
rnos o exemplo do ouro de filáo, do 
ouro primário que estamos come\an
do a explorar a céu aberto, e náo é 
dessa maneira. Voce tem que explorá
lo com galerias que dependem de tec
nología. E a organiza\áo legal dos ga
rimpeiros vai nos dar a legitimidade 

" . necessana para encampar essa tecno-
logía. Vamos terdireitoa procurarum 
engenheiro de minas, contratar um 
geólogo, tanto no sistema de coopera
tiva como no de lavra individual. Por-
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que na hora que a gente "descer urna 
mina subterranea" o DNPM vai em 
cima de nós dizendo que aquilo náo é 
lavra rudimentar. E prá nós encam
parmos ternos que ter legitimidade, 
permissáo de urna 1avra, amparados 
nem que seja por urna cooperativa. 
Isso vai nos dar condi\óes de explorar 
todo o jazimento. Náo vamos voltar 
aquela idéia do sistema rudimentar 
de minera\áO de 1934 em que fomos 
altamente prejudicados e que tam
bém náo obedecemos. O que se ve aí 
é urna desobediencia civil. Ela é tanta, 
que o certificado de matrícula náo 
passou mais, náo serviu _as condi\óes 
legais para que foi criado. O pior de 
tudo é a ilegalidade, a informalidade 
da atividade garimpeira, esse descui
do do poder público em lan\at urna 
legisla\áo pra acompanhar a ativida
de e o seu desenvolvimento com a 
entrada da mecaniza\áO. Porque a lei 
náo vai mudar nada náo. Se fosse as
sim, a lei do divórcio tinha descasado 
todo mundo. Por que a leido divór
cio? Ela veio legalizar urna situa\áo 
que já existía. Tantos casais separados 
e com a vida atrapalhada! A mesma 
coisa é o garimpo, a legisla\áo que 

" . queremos e pra amparar urna s1tua-
\áo existente ao longo dos séculos, ao 
longo da introdu\áo da atividade mi
neral. Náo queremos criar nada de 
novo como estahito do garimpeiro. 



GARIMPO NA VISÁO DE LIDERAN<(AS GARIMPEIRAS 

Rela~óes de trabalho 
na atividade garimpeira* 

José Alves** 

Neste texto procuramos fornecer 
urna visáo sobre os variados aspectos 
do trabalho na ativídade garimpeira 
na Amazónia. As informac;óes foram 
tratadas de forma a resguardar as ca
racterísticas de cada área e de cada 
tipo de garimpo. 

A garimpagem no Brasil vive de 
estórias, carece de historiografía. Isso 
se expressa na própria origem do ter
mo "garimpo" - "ladróes das grim
pas de minas". A garimpagem é alvo 
de todo tipo de interesse, notadamen
te os grandes grupos empresariais do 
setor mineral, verdadeiros cartéis e 
oligopólios. Eles impuseram ao De
partamento Nacional de Produc;áo 
Mineral urna estrutura cartorial e for
c;aram a categoria dos garimpeiros a 
urna relac;áo marginal com a socieda
de. 

Os garimpeiros foram subjuga
dos e colocados numa condic;áo me-

*Texto editado pelos organizadores. 

dieval de trabalho, limitada a pás, pi
caretas ·e bateias. Eles sáo proibidos 
por leí (Decreto-Leí '127, artigo 70) de 
assimilar os progressos da tecnología: 

"Considera-se garimpagem o traba
lho individual de quem use instrumentos 
rudimentares, aparelhos manuais ou má
quinas simples e portáteis, na extr(lfáo de 
pedras preciosas, semipredosas e mine
rais metálicos ou náo metálicos valiosos, 
em depósitos de eluviáo ou aluviáo, ou nos 
álveos de cursos d 'água, ou nas margens 
reseroadas, bem como nos depósitos se
cundários ou chapadas (grupiaras), ver
tentes e altos de morros, depósitos estes 
genericamente denominados de garim-
pos. 

,, 

A garimpagem tornou-se urna 
atividade autónoma, por conta e risco 
dos praticantes, notadamente na 
Amazonia, onde é mais grave a au-

,... José Alves, 42 anos, é paulista de Osvaldo Cruz. Sua primeira ocupa~o foi como fotógrafo 
profissional, nas áreas de publicidade e aerofotogrametria. Há 11 anos foi para a Amazónia, 
trabaJhando como pesquisador e como corresponden te fotográfico free-lancer para várias agen
cias. lngressou no garimpo depois de se dedicar ao estudo das rela~óes de trabalho dessa 
atividade. Tomou-se um líder garimpeiro e Juta para resgatar a categoria do estado de margina
lidade e de abandono em que se encontra. Foi candidato a govemador no estado de Rondónia 
em 1986, pelo Partido Humanista. Atualmente milita no Partido Verde do mesmo estado. Foi 
Vice-presidente da USA GAL - Uniáo dos Sindicatos e Associa~óes dos Garimpeiros da Amazó
nia Legal, até junho de 1991. 
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sencia do Estado e do Governo. A 
garimpagem se tornou urna terra de 
ninguém, servindo de palco para 
aventuras, interesses e até de mano
bras intemacionais de caráter estraté
gico-ambiental. . 

No entanto, a Amazónia Brasilei
ra foi ocupada efetivamente pela ga
rimpagem. Quando finalmente chega 
o momento em que a categoria está 
para ser legalmente definida e con
templada com os consequentes avan
~os sociais e trabalhistas, mais urna 
vez ela se torna alvo de interesses, 
agora de caráter internacional, liga
dos a políticas ambientais. Acategoria 
vem sendo responsabilizada por to
dos os males cometidos contra o meio 
ambiente amazónico. 

Muito se fala sobre as circunstan
cias de causa e efeito da massifica\áo 
da garimpagem, mas pouco se tem 
feíto para saná-las. Acreditamos em 
solu\óes, no ordenamento da ativida
.de, na compatibiliza\áo do homein e 
do seu trabalho como meio ambiente. 
O garimpeiro cava o solo náo com o 
objetivo da destrui~áo, mas p~ra so
breviver, para se autopreservar. É 
muitas vez.es a vítima da ganancia e 
da manipula\áO em grande escala. 

Estima-se que hoje, só na Amazó
nia, haja mais de um milháo de traba
lhadores diretamente envolvidos na 
garimpagem. Sáo 22% da for\a de tra
balho da regiáo. Cerca de 5 milhóes de 
pessoas dependem da atividade ga
rimpeira. A inda assim, a garimpagem 
se encontra a margem da estrutura 
previdenciária do país. 

Por causa da ausencia total do Es
tado no tocante a seguridade, a assis
tencia social e a saúde, a garimpagem 
criou um modus vivendi de caracterís
ticas bem definidas. Através dos seus 
usos e costumes instituiu-se um ver-
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dadeiro código de ética nas rela\óes 
entre os garimpeiros. O Estado se li
mita a ser um normatizador no aspec
to fiscal e cessionário, coin base em 
leis discricionárias. A ele interessa 
apenas o tribu to ou o bem mi~eral 
propriamente dito, e náo o garimpei
ro. Isso levou a urna situa\áo altamen
te problemática no campo das rela
\óes de trabalho. 

Descendente histórico do bandei
rantismo colonial, o garimpeiro foi 
sempre considerado máo-de-obra 
náo qualificada, assemelhado a escra
vos negros e índios. Com o fim do 
ciclo das Bandeiras, esta máo- de-obra 
continuou a extrair ouro e gemas de 
forma autónoma. Pelas características 
das ocorrencias, o garimpeiro sempre 
trabalhou em condi~óes de extrema 
dificuldade, dependendo dos colegas 
e dos equipamentos mais rudimenta
res. O espírito de solidariedade e de 
participa\áo é fundamental, princi
palmente no garimpo manual, que 
até hoje trabalha num sistema em que 
os esfol\OS individuais se somam e o 
produto final é repartido em partes 
iguais. Vem daf a importancia do ter
mo "sócio" na garimpagem. Este sis
tema depende de urna rede informal 
de compromissos. A participa\áo é 
sempre de caráter individual, mas ela 
é vinculada a cada "despescagem" 
(resultado da apura\áo do minério). 
Nesse processo, o espírito de compa-

. nheirismo é mais evidente, levando a 
fortes amizades. · 

Na década de 1960, · com o boom 
da cassiterita em Rondónia e do ouro 
no norte de Mato Grosso e no sul do 
Pará, surgiu a figura do "meia-pra
\a". Ele apareceu em decorrencia das 
grandes distancias e dos custos maio
res para se chegar as áreas de ocorren
cia, e do exodo para a regiáo Norte de 
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máo-de-obra desqualificada e sem 
condi~óes financeiras de se manter 
(geralmente oriunda do Nordeste). O 
"meia-pra\a" é aquele trabalhador 
que é aviado por um outro, de melho
res condi\óes, geralmente o dono do 
garimpo ou do trecho (barranco). O 
"meia-pra~" fica com 50% do produ
to obtido. O "sócio", que representa a 
propriedade ou o "patráo", cobre os 
custos de trabalho (transporte, ali
menta\áo e equipamentos) com par
celas dos 50% do "meia-pra\a". Ou 
seja, a parte do sócio "meia pra\a" é 
líquida, e a do sócio "patráo" é bruta. 

Já na década de 80, como boom do 
ouro em Serra Pelada, a veicula\áo do 
assunto na grande imprensa desper
tou o homem urbano para o garimpo. 
A /1 opera\áO ouro" montada na época 
suscitou o interesse da sociedade bra
sileira na doce ilusáo do enriqueci
mento fácil. 

Associado aos jogos de azar e as 
loterías, o garimpo se tornou tábua de 
salva~áo nacional, num contexto de 
crise económica. Ele unía o útil ao 
agradável. O desemprego e a pré-fa
lencia de vários setores da economía 
redirecionaram muitos trabalhadores 
para o garimpo, que se tornou um 
novo setor a ser explorad o pela indús
tria e pelo setor financeiro. Com isso, 
o capital entrou no garimpo e trouxe 
a explora\áo do homem pelo homem. 
A entrada do capital no garimpo trou
xe ainda a mecaniza~áo, aumentando 
a capacidade de deslocamento e tra
tamento de massas de sólidos. Isso 
implicou na necessidade de maior nú
mero de áreas disponíveis para o ga
rimpo e de trabalhadores mais quali
ficados. 

A selva, até entáo inexpugnável, 
se transformou no esconderijo de 
grandes jazidas a serem descobertas, 
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pois foram ampliados os limites do 
homem na penetra\áO da floresta, a 
partir da uniáo de seringueiros, ma
riscadores (ca~adores), regateiros e 
garimpeiros. Nesse momento, outra 
figura importante associa-se ao em
preendimento garimpeiro: o piloto 
privado de aviáo. Surgem os /1 garim
pos dos altos" (pista de garimpo ). Isso 
foi um fatór determinante da ocupa
~áo real dos limites amazónicos e do 
surgimento dos conflitos de interes
ses entre garimpeiros e empresas mi
neradoras. Estas se valem da estrutu
ra cartorial do DNPM e do seu regime 
de concessóes. Fazem requerimentos 
de pesquisa e esperam prevalecer so
bre a garimpagem, conforme a Lei 
6.403 de 15 de dezeinbro de 1976. 

Nessa dinamica, o garimpeiro fi
cou a margem de urna evolu~áo nor
mativa, pela sua própria característi
ca individualista. Ele se agrupa ape
nas nos momentos de luta pela 
conquista do espa~o de trabalho. Foi 
só de 1980 para cá, face ao acirramen
to da luta pela explora\áo das jazidas 
por eles descobertas (e sempre rei
vindicadas pelas mineradoras), que 
os garimpeiros se organizam em asso
cia\óes, sindicatos e cooperativas, 
culminando na Uniáo dos Sindicatos 
e Associa\óes dos Garimpeiros da 
Amazónia Legal - USAGAL. &sas 
entidades tem um papel preponde
rante na organiza\áO dos garimpeiros 
enquanto categoría profissional. 

A Constitui\áO de 1988 trata da 
questáo garimpeira. b garimpeiro é 
definido mais como agente social do 
que económico. O texto constitucio
nal sugereo associativismo como for
ma de produ\áO social e o cooperati
vismo como forma de organiza\áo 
económica. Em nenhum momento, 
porém, trata do homem garimpeiro, 

t 
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do indivíduo. Vejam-se, por exemplo, 
a Lei 7.805 e o Decreto-lei 98.812, que 
regulamentaram o texto constitucio
nal. A figura do garimpeiro, a qual o 
texto constitucional assegura priori
dades, foi extinta enquanto categoría 
profissional, a través da eliminac;áo do 
certificado de matrícula de garimpei
ro, único diploma legal que o qualifi
cava. Isso levou a enormes dificulda
des na normatizac;áo das relac;óes de 
trabalho no garimpo. 

A introdu<;áo de maquinaria no 
garimpo foi induzida pela indústria 
mecanica e pelo comércio especializa
do, que geralmente vende os equipa
mentos em trocada produc;áo de ou
ro. Coma maquinaria, a garimpagem 
assumiu nova fei<;áo e surgiram ativi
dades e figuras distintas: 

Maraqueiro é aquele que conduz o 
cano, ou mangueira da bomba, e o 
introduz no material a ser sugado; 
esse equipamento pode ser usado em 
terra firme, no d esmonte hidráulico 
de barrancos (é chamado de bico-jato 
ou chupadeira), ou nos fundos de rios 
a partir de balsas; nesse caso o traba
lhador tem o nome de mergulhador; 

Operador J<· n1nnitor ou jateiro é 
quem opera o biCll-j.1to para desmon
te hidráulico de barrJncns. 

Além desses dois, hj 1) r.1perador de 
dragas, o gerente de dras as ou balsas, 
mecanicos de manuten~áo, carpinteiros, 
br~ais e outros. Ou seja, a macroeco
nomía do garimpo assumiu a dimen
sáo de verdadeira indústria, com to
das as suas relac;óes de interdepen
dencia e seus vínculos de 
subordinac;áo. Os que se engajam di
retamente no sistema produtivo tem 
participac;áo no resultado da lavra. 
Por exemplo, o pessoal da balsa e os 
mergulhadores, geralmente urna 
equipe de tres pessoas, fica com 40% 
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a 50% do ouro apurado; o pessoal que 
faz o desmonte hidráulico dos barran
cos, coma chupadeira, geralmente de 
seis a sete pessoas, fica com 25 a 30%. 
O "brabo", figura deapoioeaprendiz 
de operador, normalmente fica com 
1 % e participa do "reco" (sobra). 

Nos moinhos, a participac;áo va
ria mais, conforme a regiáo e a ocor
rencia. A equipe de trabalho recebe de 
10 a 60%. O pessoal de apoio - como 
motoristas, mecanicos, carpinteiros e 
outros - trabalha por empreitada ou 
como assalariados, sem qualquer tipo 
de seguridade, o que é conveniente 
para os sócios-patróes. 

, 
E esse sistema de participac;áo nos 

resultados que mantém a autonomía 
do garimpo. É um acordo tácito de 
trabalho em que o vínculo acaba e se 
renova a cada despescagem. Isso tem 
feito da macroeconomía do garimpo 
um sistema perfeito, semelhante as 
relac;óes existentes entre capital e in
dústria. 

Já em termos microeconómicos, o 
sistema é um desastre total, pois os 
garimpeiros individualmente perma
necem na condic;áo de "blefados" (po
bres). o sonho como "bamburro" (en
riquecimento) se torna um pesadelo 
no momento em que o garimpeiro 
percebe ter perdido as rela.;óes coma 
sociedade formal, no que tange a se
guridade social. Ele acaba assumindo 
urna espécie de auto-suficiencia para 
conseguir sair do garimpo. 

Esta auto-suficiencia torna o ga
rimpeiro receptivo a tudo, em qual
quer circunstancia. Daí sua tendencia 
a resolver suas diferen<;as autonoma
mente, assumindo venturas e desven
turas, sem contar coma presen~a do 
Estado. Isso tem levado a constantes 
choques de interesses, culminando 
em violencia, principalmente onde o 
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fluxo migratório é mais intenso, como 
em Rondónia, onde a violencia urba
na já penetrou no garimpo e mudou 
totalmente seus usos e costumes. 

É preciso ver, na complexidade da 
atividade garimpeira e das suas inter
rela\óes, quemé de fato o garimpeiro, 
pois atualmente consideram-se como 
tal todos os que estáo envolvidos na 
atividade extrativa do ouro. O garim
po é um grande laboratório para as 
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mais variadas disciplinas científicas. 
É inteiramente inexplorado pelas uni
versidades e institui\óes de pesquisa. 
Se elas náo assumirem urna· postura 
de interesse pelos garimpeiros, mais 
de 5 milhóes de pessoas continuaráo 
a merce de inescrupulosos grupos 
económicos, empresariais e políticos. 
Os garimpeiros e seus dependen tes se 
tornaráo cada vez ~ais um encargo 
social para o Estado. 
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