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~INERAÇÃQ EM 
AREAS, INDIGEN-AS 

GRUPO DE ESTUDOS CEDI/CONAGE 

A ficha a seguir é um cbs instrurrentos que 
estão sendo utilizados pelo GE/CEDI/CDNAGE 
sobre Jv"rl.neração em Ãreas Indigenas, para 
se obter informaçoes fidedignas e atualiza 
das a respeito das áreas de pesquisa e ex= 
ploração mineral incidentes total ou par 
cialrrente em áreas indigenas. 

O objetivo principal do GE é produzir sub 
sídios para as próprias comunidades indí.ge 
nas ( é também para as entidades que . as 
apoí.aml , nas suas lutas pela garantia de 
direitos perrranentes à terra. Nesse senti 
do, inclusi'Ve, as atividades do GE estão 

. sendo acorrpanhadas, em são Paulo, poz re 
presentantes da União das Nações Indígenas 
(UNI). 

Para o Centro Ecumênioo de Ibcurrentação e 
Informação I participar deste trabalho faz 
parte de uma arrpla "pesquisa-rrovirrento" de 
caráter interdisciplinar, que vem sendo ' 
feita desde 1979, com a participação de 
cerca de.450 colaboradores. As infoi:mações 
básicas socre a situação atual dos FO\DS ' 
IND:!GENAS NO BPASn.., uma 'ileZ ooletadas e 
processadas, estão sendo divulgadas atra 
vés de livros (série progranada para 18 vo 
lumes, por região) e da publicação ACDNI'E= 
CEU. 

.·INSTRUÇÕES PARA .PREENCHIMENTO 

A ficha está dividida em 5 partes, a saber. 
identificação da Ãrea !ndigena, resurro de 
situação e fontes de informação, caracteri 
zação do gari.Irp), caracterização da empre 
sa de mineração e, i;or fim, a relação dos 
Índios com a atividade de mineração em cur 
so numa dete:rminada área. - 

As duas prirreiras partes são introdutórias 
e sezvem para caracterizar, res umidarrente, 
quantas áreas de exploração mineral e ~ 
que tii;o, estão incidinoo total ou parcial 
IIE11te numa detenninada área indí.gena. Além 
disso, qualificar o oolaborador que está' 
enviando as informações. 

Nas partes seguintes, o "miolo" da ficha' 
propriarrente dito, estão um oonjunto de 
questões que devem ser respondidas para ca 
da área de exploraçao mineral incidente nu 
ma determinada área indígena. - 

A lista de questões é extensa e detalhada. 
Para ser totalrrenteresi:ondida, será neces 
sário a oonsulta à bibliografia, relató- 1 

rios, oocwentos oficiais, listagens e ma 
pas, o que freqüentemente exigirá a oolabo 
ração de várias pessoas e pesquisas oorrple 
rrentares a serem feitas pelos menbros dÕ 

Para a Coordenaçã:> Nacional dos Geólogos , GE. Mas a maioria delas sorrente poderá ser 
a formação do GE 'Veio atender aos oorrpro:' zespondí.da com trabalho de pesquisa de cam 
misSÕs de trabalho assumidos pela Comissao ~' através de colaboradores que, por sua 
de Mi.nerélS;ão em Ãreas IndÍgenas, criada ' . própria atividade profissional, estão . em 
por ocasiao õo Congresso Brasileiro de Geo - ·conl:afo direto· com a realidade em questão.~ 
logia realizado em novembro de 19 84, no Nesse senticb a sua co.Laboraçào é fundanaj 
Riº- de Janeiro. 



tal, preenchendo' o que for ;Possível das 
· questões rolocadas pela ficha, fazendo as 
adaptações. necessárias à realidade local 
e se utilizando cbs espaços para respostas, 
da maneira ma.is adequada. 

As fichas respondidas devem ser enviadas ' 
para: 

CEDI 
Rua Nazaré Paulista, 146 sala 3/ 4 
05448 - são Paulo - SP 
Tel.: (011) 262. 3930 

ou 

ClJNAGE 
A/C GE - Mineraçoo em Ãreas Inaígenas 
Rua Arthur de Azevecb, 201 - 19 andar 
05404 - são Paulo - SP 
Tel.: (011) 280.9380 

Prazo de Recebimento (para urna primeira 
avaliaçao): 20 de agosto/85. 
Obs. : mesno apÕs este prazo, as fichas re-:. 
cebidas serão aproveitadas. 

Divulgação dos Resultados: através de tnn 
infame a ser enviado a todos os oolabora 
cbres. 

são Paulo, junho de 19 85. 



, ·/ 

·. AREA-INP.lGENA. 1 

Povo/ grupo local: 

Nome oficial da AI: 

Município: UF: 

População (data/fonte}: 

Situação jurídica da AI: 

Situação de fato(invasões na AI,aldeias fora da delimitação/demarcação, 
confrontantes da AI}: 

Superfície da AI: 

Aldeias (nomes e localização/plotar no croquis,no verso}: 

Características ~ásicas da ocupação indígena do territõrio(em função do 
ciclo anual de subsistência;aldeias fixas e/ou ocupadas de modo intermil 
tente;expedições para áreas de caçaecoleta,etc ... ): - 
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.. _ .. ;~, . ·-·~ - 

I I 
AREA INDIGENA 2 .. 

Croquis da AI 
Plotar os limites da área,rios e igarapés,aldeias,sede(s) do(s) posto(s~ •. 

localizar o garimpo e/ou a empresa mineradora - caso você não tenha ace~ 

so ao mapa da Ãrea Indígena,solicite ao CEDI. 

• 
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RESUl"'O/FONTES 

RE'SUID ~ S~ ( *) 

GARIMPO 

nome: 

minério: 

ano de abertura: 

n9 de garirnpeiros(no verão e no inverno): 

Localização de RESERVAS GARIMPEIRAS em relação à AI: 

EMPRESA MINERADORA 

nome: 

minério: 

tipo de ativiàade(prospecção/pesquisa/lavra}: 

data de início de at:ividades_: 

n9 de trabalhadores perManentes: 

(*} plotar no croquis da AI,ao lado. 

FONI'ES _!?! INFORMAÇÃO 
Indique fontes bibliográficas,relatórios,artigos de jornais ,etc ••• assir 
corno pessoas que conhecem a_área ~- 

1, 
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RESUM)/FONTES 

DAOOS PESSOAIS IX) CDLABORAOOR 

Nome: 

Endereço: 
CEP: Cidade: Estado: 

Data de preenchimento da ficha: 
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GARIMPO 1 

1. Nome atual: 

2. Localização (acidentes geogrâficos,rios,lagos,serras): 

Formas de acesso: 

Descrição do garimpo: 

Formas e centros de abastecimento 
(cidades e iugarejos): 

3. Minério explorado: 

Método de lavra(manual,semi-mecanizado ou mecanizado,indicando o núme 
rode motobornbas,bicojatos,dragas,etc): - - 

Produção e estimativa por período(mês,ano)-fonte : 

Formas de comercialização e compradores: 
(ver também item 5) 

Local/comprador/preço/data: 

Estimativa de evasao por perffiodo -fonte: 
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GARIMPO 

4~Número de trabalhadores no garimpo (indicar a variação sazonal:verão/ 
inverno): 

P.roàedência·dos garimpeiros: 

5. Relações de trabalho e controle do garimpo: 

(Caracterize as relações de trabalho e o controle existente no garin 
po,montando um diagrama comentado das categorias sociais presentes : 
dono(s) do garimpo,dono(s)de avião,compradores e comerciantes,tôca· 
dor de turma, associações de garimpeiros,apoio de políticos locais, 
deputados,etc .• levando também em consideração a presença de cantina 
e boate e a segurança no garimpo) 

6. Presença estatal , espQrádiça ou permanente (DNPM,CPRM,CEF,GETAT,PF, 
COBAL,SUCAM,FUNAI,etc ... ): 

7. Histórico do garimpo: 
Descoberta e evolução do garimpo: 

6 



GARIMPO 3 

Fatores que influenciam na dinâmica do garimpo: 

- - - 

' .... ,. 

8. Avaliação atual da atividade - -- 

Está em expansão? Está próximo do esgotamento? 

. - - 

Out~os locais que interessam aos garimpeiros: 

~ 

Empresas com interesse no garimpo: - . 

- . - 

- 

9.Alterações ambientais 

Área efetivamente devastada (indicar a extensão e o tipo de devasta - 
ção): 

·- 
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GARIIVPO 4 .. 

Utilização de azogue (mercúrio) ,detergentes ,etc: 

Poiuição das águas por lama: 

10.Situação sanitária no garimpo 

Doenças mais frequentes e Índices(períodos-fonte}: 

Estrutura de atendimento e controle das doenças, nq garimpo e na 
região: 

11. Existe algum aspecto importante que não foi possível registrar nas 
respostas anteriores? Qual? 
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EMPRESA MINERAIXJRA 1 .. 

11. Dados sobre a empresa /pessoa física: 

Nome: 

Grupo econômico: 

Sedes: 

1~.: Situação legal da empresa de mineração e seus interesses· minerários 
-requerimentos,alvarás,decreto de lavra,parecer/FUNAI,etc). (A maior 
parte das informações deste item serão preenchidas com base na lis 
tagem DNPM/PROSIG). 

3. Dados sobre a pesquisa 

(atividades previstas e/ou executadas) 

-instalação de acampamento 

-amostragem geoquímica 

-abertura de acessos(picadas,estradas,pistas) 

-abertura de poços e/ou escavaçoes 

-sondagens 

-sismologia (uso de explosivos) 
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EMPRESA MINERA!X)RA 2- 

Cronograma dos trabalhos: 

Pessoal envolvido: 

- número de trabalhadores no campo: 

- equipe tªcnica responsável: 

Resultados obtidos e relat6rio de pesquisa (data/fonte. ) : 

Lavra experimental e plano piloto: 

- substância (minério) 

rocha ou aluvião 

infraestrutura adicional 

- equipamentos 

- produção 

- mão-de-obra,qualificada e não qualificada(número) 

J - responsável técnico (categoria protissionall 
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EMPRESA MINERAIXlRA 3 - 

4. Dados sobre a lavra: 

Substância mineral principal e sub-produtos: 

Reservas minerais determinadas: 

Cronograma de instalações: 

Infraestrutura de apoio: 

Infraestrutura de mina: 

Investimentos: 

Pessoal envolvido- qualificação do pessoal: 

Plano de lavra: 

Produção por período e por etapas: 
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EMPRESA MINERAIXJRA 4 

Vida útil das reservas,em função do plano de lavra: 

Ãrea efetivamente ocupada pelo empreendimento: 

Outras áreas e expansão a serem ocupadas pelo empreendimento: 

Duração das atividades: 

5.Beneficiamento mineral 

Infraestrutura: 

Instalações previstas: 

Tipo de beneficiamento: 

Custos e investimentos: 

Pessoal: 

li 
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EMPRESA MINERAIDRA 5 
Rejeitos e poluição: 

:6.Extensão ocupada pela empresa mineradora dentro da AI 

Extensão e localização (plotar no mapa): 

Outras áre~s pretendidas pela empresa,incidentes e/ou confrontantes 
com a AI: 

7.Alterações ambientais 

Desmatamentos,picadas,acessos,acampamentos e áreas de serviço: 

Escavações: 

Poluições: 

Outras alterações,na fauna e na flora: 
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------~-~~- -· - 

EMPRESA MINERAIORA 6 
8. Situação sanitária 

ptilização de práticas que impliquem riscos de saúde: 

Doenças mais frequentes e Índices (períodos e fontes): 

·. Éstrutti:r:a de atendimento: 

9. Ãreas requeridas por outras mineradoras, incidentes na AI.: 

~O. Outros aspectos importantes,que nao foram registrados nas respostas 
anteriores; 
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- / RELAÇA() LOS INDIOS COM A ATIVIDADE MINERAL 1- 

1. Distância entre a(s) aldeia(s) e o garimpo: 

2. Acesso e utilização da infraestrutura do garimpo/ min-eradora pela 
comunidade: 

3. Histórico das relações entre a comunidade e o garimpo/mineradora ( re-, 
gistrar conflitos,cooperação,relações de troca e/ou comércio,etc ••. ): 

Aprendizado indígena sobre o garimpo: 

15 
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I I 
RELAÇÃO IND,lOS/ ATIVIDADE MINERAL 

Transformações no modo de vida da comunidade: 

4.Relações de trabalho 

Os Índios trabalham,ou trabalharam, no garimpo? 

Número de trabalhadores indígenas: 

Por quais períodos? 

Formas de pagamento: 

5.Controle do garimpo/mineradora pela comunidade indígena 

Formas de controle: 



RELAÇÃo ÍNDIOS/ATIVIDADE MINERAL 3. 

Pagamento de "royalties" ,porcentagem,etc: 

Fiscaliz~ção do garimpo pelos índios: 

Distribuição dos lucros na comunidade: 

Intervenção da FUNAI e/ou outros órgãos,como mediadores: 

6. Pretensões dos Índios em relação ao garimpo /mineradora: 
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RELAÇÃO ÍNDIOS/ATIVIDADE MINERAL 4 
7. Situação sanitária na área indígena 

Aumento das doenças CperÍo':1-os/f~ntes)._ :_ 
- - - - + - •• - 

Tipos __ de doenças: 

Formas de controle: 

8. Outros aspectos,não registrados nas respostas anteriores: 
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. 1 

" GARIMPO l NDI GENA 1 
1. Identificação da Ãrea Indígena 

(ver a 19 parte da.ficha) 

2~ Nome do garimpo (regional e indígena): 

3. Localização do garimpo(plotar no mapa) 

Distância em relação à(s) aldeia(s): 

Formas de acesso: 

Infraestrutura existente ,casas,roças,etc •.. : 

4. Histórico 

Descoberta e evolução: 

Início das atividades pelos índios: 

Intermitência: 
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GARIMPO I NDIGENA 2 
O garimpo está associado e é controlado por determinado grupo local 
ou família? 

Relaçõ~s com outros grupos locais do mesmo povo,na questão do acesso 
ao garimpo: 

5. Produção 

Minério explorado: 

Método de lavra-manual,semi-mecanizado,mecanizado(indicar o número 
de motobombas e outros equipamentos): 

Períodos de atividade,em relação ao ciclo anual de subsistência da 
comunidade indígena: 

Produção estimada por período: 

Divisão de trabalho (sexo,idade): 

20 
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GARIMPO INDIGENA 3 

6. Comercialização 

Troca por bens de consumo: 

Venda a compradores independentes (participação no ato da compra,mar- 
gem de lucro do comprador,etc): · · 

/ 

Venda a CEF (os Índios tem registro e carteira de garimpeiro?): 

Venda a cooperativas indígenas La cooperativa tem autorização para 
compra e venda de minério?): 

Distribuição dos lucros na comunidade : 

21 



1 
1 

_/ 

GARIMPO I NDIGENA 4 

7. Presença e participa2ão de não-índios 
Indicar a participaçao de não-índios nos diferentes níveis acima (na 
lavra,na comercialização,etc): 

8. Outros aspectos que não foram considerados nos itens anteriores:. 

22. - 
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