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CONUIIDAOES ilD{GEIAS E O NEIO ANBIEITE 

O meio ambiente sadio é uma eixgência crescente 

para todos os povos. Cada vez mais difunde-se e afirma-se a 
convicção de que o destino da humanidade está diretamente r~ 

lacionado com a evolução do meio ambiente terrestre, princ~ 

palmente em face das ações de cunho antrópico, modificadoras 

em larga escala das condições naturais do planeta. Dessa m~ 
neira, a proteção do meio ambin~te é uma questão fundamental 
dos nossos dias, com os estamentos legais dos diversos pai 
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ses tratando de.estabelecer mecanismos rígidos que tornem ! 
fetiva a preservação ambiental em todos os setores de ativi 
dades humanas. 

Se o meio ambiente sadio é uma exigência das s~ 
ciedades contemporâneas culturalmente desenvolvidas, para as 
populações indígenas ele é uma necessidade vital, uma vez 
que elas vivem em intima e profunda associação com a nature 

za, dele dependendo suas sobrevJvências biológicas e cultu 
rais. Assim, nas terras indígenas e em susa áreas de influê~ 
eia os cuidados com o meio ambiente, necessariamente, têm 
que ser potencializados em relação aqueles que são tomados 
nas áreas urbanas e rurais não habitados pelos índios, com a 
legislação e a ação governamental devendo serem especialme~ 
te rígidos com relação aos cuidados e padrões de preservação 
ambiental. 

Considerando que empreendimentos econômicos, agrI 

colas, florestais, energéticos ou de mineração, em terras i~ 
digenas, fatalmente produzir~o significativos choques cult~ 
rais e ambientais, suas autor.izações, necessariamente, terão 
que se revestirem de excepci'onais cuidados, se comparados 
com projetos similiares( em áreas não habitadas por índios. 

Entre tais cuidados inclue-se a realização de prévios est~ 
dos antropológicos e de cunho ambiental bastante detalhados, 
fundamentais ao processo autorizati,o. 

Dentre os citados empreendimentos econômicos em 

terras indígenas, os energéticos e de mineração são os mais 

problemáticos para o meio ambieite. Os agricolas e flore2 

-tais, por serem diretamente relacionados com riquezas do s~ 

lo, por força constitucional só podem ser desenvolvidos p~ 
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los próprios índios, com os mesmos tendo mais cuidado com o 
meio ambiente, seja pelo pequeno porte, como pela natural 
tendência preservacionista. 

Os recursos minerais e os potenciais de energia 
hidráulica, por outro lado, por constituirem bens da Uni~o, 
não são de usufruto exclusivo dos índios, podendo gerar e~ 
preendimentos econômicos (geralmente de grande porte) coma~ 
dados por terceiros, conforme previsto na Constituição, desde 
que autorizados pelo Congresso Nacional, após ouvir as com~ 
nidades indígenas afetadas. Outros aproveitamentos dos recu! 
sos hídricos em terras indígenas, da mesma forma, necessitam 
de autorização do Congresso Nacional. 

Contudo, até o presente, o Congresso Nacional ai~ 
da não estabeleceu as co.ndições específicas em que deverão 
ocorrer a ~ealização de empreendimentos relacionados com os 
recursos minerais e hídricos em terras indígenas e nem a fo~ 
ma processual das necessárias autorizações legislativas. A~ 
sim, atualmente, ainda ·não são possíveis em terras indígenas 
a realização de empreendimentos formais de mineração e energé 
ticos em terras indígenas: 

Ocorre, entretanto, que algumas terras indígenas 
vem sendo objeto de intensa mineração ilegal, sob a forma da 
garimpagem, com desastrosas repercussões ambientais que tem 
trazido conseqüências extremamente danosas às comunidades i~ 
digenas afetadas. O exemplo mais dramático desta situação é 
aquele da invasão das terras dos Yanomami por milhares de g~ 
rimpeiros. 

Por outro lado, a construção de hidrelétricas em 
terras indígenas, an t e s do advento da atual Constituição Fed! 
ral, trouxe sérios pro~lemas ambientais danosos aos índios, 
sendo as UHE de Tucurúi e Balbina, os exemplos mais trágl 
c o s , afetando as comuni'dades indígenas dos Gaviões, Paraka 

nã, Guajajara, Waimiri-Atroari, dente outras. 

Na atualidade a mais ~à~e ameaça ao meio ambi 
ente em terras indígenas é a garimpagem ilegal. Os empreendi 

mentas formais de mineração (a chamada mineração organizada, 

realizada por empresas), bem como a construção de hidrelétrj 

cas, não vem sendo executados po·r- que dependem de autor i z~ 
çao governamental, que somente serão possíveis depois que o 

Congresso Nacional regulamentar o assunto. 
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Além da ga!impagem, outro grave problema ambien 

tal em terr~s indígenas é causado pela atuação ilegal de ma 

deireiros que ocasiona a devastaç!o florestal. 

A mineração é uma atividade que, por suas caracte 

rfsticas, afeta em larga escala o meio ambiente natural. Por 

esta razão, sua realização em terras indígenas somente deve 

ser autorizada, excepcionalmente, e, assim mesmo, se acomp! 

nhada de rígido controle ambiental, bem como da efetiva rec~ 
peração do meio ambiente por ela degradado. Nestas condi 

ções, a mineração sob a forma da garimpagem deve ser termi 

nantemente proibida ,em terras indígenas, com o governo deve~ 
do cumprir rigidamente o Estatuto do fndio que a proíbe em 
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tais terras. 

A intensa devastação ambiental que vem sendo fei 
ta pe·la garimpagem em várias partes do Brasil constitue um 

grave problema que necessita ser urgentemente equacionado e 
resolvido, sob penas de sérias conseqüências ambientais, so 

ciais e financeiras para o Pais, -a curto, médio e longo pr! 

zos. Se a garimpagem predatória é uma questão grave nas áreas 

não indígenas, nas ~erras dos índios ela assume proporções 
extremamente preocupantes, constituindo séria irresponsabili 

dade governamental a omissão das autoridades observada nes 

te caso, ao não fazer valer a lei, retirando os 

ros dos territórios indígenas invadidos. 

garimpei 

Não se pode adotar corno política pública a resol~ 
ção do problema da mão-de-obra desocupada via garimpo, às 
custas da vida e da cultura dos índios e da geração de ou 
tro problemas sociais tão graves (ou ainda mais graves) que 

o desemprego. 

Se a ~ineração organizada afeta em grande escala 
o meio ambiente,· a desorganizada (garimpo) potencializa vJ 
rias vezes a d e q r a d a ç ã o: ambinetal decorrente. Por esta ra 
zão, a garimpagem não pode ser permitida em terras indíg~ 
nas, com os atuais garimpas devendo ser imediatamente fech~ 
d o s , a p r e e n d i d o s e l e i l o a d os o s a·t- ;"~ e s , m á q u i n a s e e q u i p ame~ 
tos utilizados na garimpagem; os garimpeiros levados para 
outros locais e recuperada ambientalmente as áreas por eles 
afetadas, às custas dos seus donos, através da competente a 
ção civil pública. 
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A garimpagem ilegal em terras indígenas, princ_i_ 

palme~te aquela de ouro e cassiterita em eluviões, aluviões e 

coluviões, vem causando sérios transtornos ambientais. Ar~ 

moção do solo~ beira dos :cursos d'água e/ou o revolvime~ 
to dos sedimentos do fundo dos rios por dragas para a retir! 
da do minério, modificam intensamente o sistema hídrico e 
as condições naturais das várzeas, inclusive com desmatame~ 
to das vegetações ciliares, provocando grave assoreamento e 
poluição par.ticulada das águas, comprometendo, inclusive, 

suas potabilidades. O empoçamento das águas criam condições 

ótimas para a reprodução de mosquitos transmissores de doen 

ças, o que agr~va, ainda mais, as conseqüências 
contacto dos garimpeiros, geralmente portadores 
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doenças trarismissiveis, com os indios. 

negativas do 
de várias 

Contudo, a intensa poluição quimica gerada pelos 

garimpas de ouro constitue o maior perigo para as comunid~ 
des indígenas, a curto, médio e longo prazos. Em tais garim 
pos, são despejados nos rios, em grande quantidade, óleos 1~ 
brificantes, diesel, sabões, graxas, etc., bem com o mercú 

rio usado no processo de concentração do ouro. 

Em tal processo o pré-concentrado de ouro obtido 

por métodos gravimétricos é misturado com o mercúrio, OCO! 

rendo a amalgamação com suas partículas, com o excesso sendo 
lançado nas águas. O amálgama é, posteriormente, aquecido 

com a liberação do mercúrio vapor para a atmosfera, que co~ 
tamina as próprios garimpeiros e o ecossistema. Em muitos 
casos o mercúrio é adicionado diretamente no próprio proce~ 

so de pré-concentração nas bicas de lavagem do minério, con 

taminando os cursos d'água, indo depositar-senos sedimentos do 

fundo dos Ti os . 

. A poluição com mercúrio pode acarretar sérios pr~ 
blemas de ·saúde da seguinte forma: contaminação dos garimpei 
ros com mercúrio vapor durante a queima da amálgama; 
ção das águas e sedimentos com mercúrio durante a 

a polu2_ 
lavagem 

do minério.e a amalgamação, e pela deposição do mercúrio v~ 
por, pode ocasionar a sua metilaç~o~e sua absorção pelos pe~ 
xes, entrando na cadeia alimentar da população local e, fi 
nalrnente, a requeima do ouro nos seus diversos pontos de 
venda pode contaminar as pessoas com o mercúrio vapor que é 
produzido. 
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Em face da carência de pesquisas sistemáticas e 
_permanentes, ainda n~o se sabe, com precisão, a dinâmica de 

migraç!o, a especiação e acumulação do mercúrio no meio am 

biente, bem como seus efeitos toxicológicos sobre a popul~ 
ção que vem sendo afetada pelo uso indiscriminado deste me 

tal nos garimpas de ouro, no curto, médio e longo prazos. 
Contudo, sabe-se, com certeza, que o mercúrio em sua forma 
metilada é extremamente danoso à saúde das pessoas. Assim, é 
muito.preocupante a elevada quantidade de mercúrio· lançada 

em um ecossistema complexo como o amazônico, estimada em 

120 i./ano, principalmente para as populações que dependem 
da pesca para suas sobrevivências. 

Pelo exposto, uma política indigenista séria e 

conseqüente, relativamente à questão ambiental nas terras 

indígenas, deve contemplar pelo menos, o seguinte: 

1) Fazer valer os dispositivos constitucionais que conferem 
ao Congresso Nacional a atribuição exclusiva de autori 
zar a mineração e o aproveitamento dos recursos 

cos em terras dos índios, ouvidas as comunidades 
nas. afetadas; 

hídri 

indíg~ 

2) Retirada imeadiata de todos os empresários garimpeiros 
e dos garimpeiros por eles comandados, de todas as te! 
ras indígenas, fazendo valer as disposições do Estatuto 
do fndio que nelas proibe a garimpagem; 

3) Apreensão dos aviões, veículos, máquinas e equipamentos 

que dão suporte e viabilizam o ilegal garimpo em terras 

indígenas, com.o posterior leilão em hasta pública dos 

mesmos, nos termos do parágrafo único do artigo 21 da 

~ei 7.805, de 18 de julho de 1989; 

4) Realização urgente de diagnóstico da extensão da depr~ 
dação ambiental causada pelo garimpo nas terras indíg~ 
nas e a imediata recuperação do meio ambiente por ele de 
gradado; 

·•. 'WJI 

5 ) P r o p o s i ç ã o p o r p ar t e d o M i n i s t é r i o P ú b l i e o F e d e r a l ·d e 
ação cível pública nos termos da Lei 7.347/85, consub~ 
tancíada pelos artigos 225, § 2º e 129, III da Constituj 
ç ão F e d e r a l , v i s a n d o a e o b r 'ã'n ç a a o s " d o no s d e g a r i m p o s " 
e de outros que tenham participado da lesão ao meio am 
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biente nas terras indígenas, do dinheiro gasto na recupe 

raçao ambiental causada pelos seus ilegais garimpos nas 

áreas dos fndios, tendo por base perfcia técnica feita 

pelo IBAMA; 

6) Proposiçao pelo Ministério Público Federal da devida a 
çao crimi.nal contra os "donos de garimpas" 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 responsabilização das autoridades que se mostraram ~ 
missas ao não fazer valer a legislação ambiental, nos 

termos do parágrafo 2º do artigo e da lei acima citados; 
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·7) Paralizar a ação das madeireiras que atuam nas 
indígenas; 

terras 

8) Mitigar os efeitos nocivos causador aos índios pelas hi 

drelétricas já construidas; 

9) Regulamentar com urgência os dispostivos constitucionais 

que tratam da pesquisa e lavra dos recursos minerais e 
da exploração e aproveitamento dos recursos hídricos nas 

terras indígenas. No caso da mineração tal regulament! 
ção é importante, inclusive como anteparo às invasões 
das terras indígenas por garimpeiros, com a ocupação fí 
·sica dos locais promissores à existência de mineraliza 

ções importantes pela mineração organizada, passível de 

ser controlada, ao contário do que corre com os garim 

pos. Tal regulamentação deve ter por base, no mínimo, os 
seguintes pontos principais: 

a) considerar os recursos hídricos e minerais existentes 
nas terras indígenas como sendo de reserva nacional, 

com seus aproveitamentos somente ocorrendo quando n~ 
cessários ao desenvolvimento econômico-social do 
País, inexistindo outras alternativas em outras pa~ 
t e s do território brasileiro, a juízo do Congresso ·Na 
cional; ..•... _ 

b) no caso dos recursos minerais, não aplicação da fig~ 
ra da prioridade prevista no Código de Mineração, com 
a via de aproveitamento escolhida sendo a licitação 
pública; 

e) caso o Poder Executivo julgue relevante a pesquisa e a 
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lavra de recursos minerais ou a exploração e o apr~ 
veitamento de recursos hídricos em uma determinada 
terra indígena prévios estudos geol6gicos, dos recur 
sos hídricos, ambientais e antropológicos realizados 
pelos órgãos governamentais competentes deverão ser 
vir de base para a decisão ministerial quanto à conv~ 
niênica ou não de se pleitear a devida autorização ao 
Congresso Nacional; 

d) se julgada conveniente, deverá ser realizada licit2 
ção pública para a pesquisa, no caso dos recursos mi 
nerais e escolhida a concessionária estatal da área 
energética no caso dos recursos hídricos, em se tra 

tando de hidrelétricas, que irão realizar os traba 

lhos de investigação necessários à definição da via 

bilidade econômica dos empreendimentos, se aprovados 

pelo Congresso Nacional, sempre com o compromisso fo~ 
mal de cumprimento de todas as exigências de ordem am 
biental e antropológica necessárias à preservação da 

vida, da saúde e da cultura dos índios afetados, defi 

nidas pelos órgãos governamentais competentes; 

e) o Co n qr e s s o Nacional, ouvida 11in l o c o " a comunidade 
indígena afetada, com a presença do Ministério Públj 

co Federal que atestará a vontade dos índios, decidj 

rá acerca das autorizações de pesquisa de recursos mi 
nerais ou de exploração de recursos hídricos solicita 
das pelo Poder Executivo; 

f) realizados os trabalhos de pesquisa ou exploração e 

comprovada a ~iabilidade eocnômica da lavra mineral ou 
do aproveitamento do recurso hídrico, se aprovada p~ 
lo Poder Executivo, este solicitará nova autorização 
ao Congresso Nacional, agora para a fase industrial 

dos empreendimentos; 

g) se autorizados pelo Congresso Nacional. as concessões 
de lavra de recursos minerais ou de aproveitamentodos 
recursos hídricos serão tifufadas aos respectivos re 
querentes com a condição de ser obedecida a legi~ 
lação especifica, bem como de serem cumpridas as abri 
gações adicionais que forem impostas quanto à prese~ 
vação ambiental, da vída:-- da saúde e da c u l t u r a da 

comunidade indígena afetada, feitas pelos órgãos 9Q 



-08- 

vernamentais competentes, pelo Poder Legislativo ou 
pelos próprios fndios atravfs de contrato negociado 
e assinado livremente entre as partes, inclusive 

resulta quanto as s~as participações financeiras nos 
dos dos empreendimento econômicos viabilizados em 
suas terras; 

h) vedação à garimpagem ou à permissão de lavra em ter 
ras indfgenas. 

(contribuição da Coordenação Nacional dos Geólogos - CO 
NAGE ao debate acerca da formulação da polftica indig~ 
nista referente ao meio ambiente nas terras 
Dezembro/90. 

indfgenas) 
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