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A QUESTÃO MINEML NA M1AZÔNIA 

1 - BílEVE HISTÓRICO SOBI1E OS RECUílSOS MINERAIS DA AM/\ZÔNIA. 

1 - 

Até a década•de 50 pouco se conhecia sobre os recursos min~ 
rais da Amazônia. Os levantamentos geológicos realizados até então enfrent~ 
vam enormes limitações e nno perrnt t í orn uma ví sual.í znçjio clarn cJ0 r;1Jh0olo ~ 
zÔnico. N:1 uécaJa de GO começou a exploração de alguns bens mínor-al s expre~ 
sivos - manganês da Serra· do Navio (AP), cassiterita em Rondônia, ouro nos 

, f - - garimpas do Tapajos -, o que atraiu a atençao das ernpresas de mincraçao parq. 
a região. A conjwição de uma situação de intensa demanda de minérios no me_!'. 
cacto internacional e perspectivas de sua escassez futura, ao lado de facili 
dactes para obtenção de financiamentos e condições favoráveis para o capital 
internacional atuar no Brasil, fizeram com que diversos grupos estrangeiros 
procurassem se implantar ou expandir no pai.s. Isso se deu, sobretudo no fi 
nal da década de 60 (ver Santos, 1986, e sá e Marques, 1987, para maiores~ 
talhes). A década de' 7b teve seu início marcado pelo chomado "rní l agre bras1:_ 
Le.í ro", O regime mlli tar no poder dí apunha c.le recurnos f'Irianco I roa, odundos 
dos empréstimos internacionais, e manifestava uma preocupação muito grande 
com a ocupação da /\mazÔnia, por razões de segurança (guerrilha do Araguaia) 
e, em certos setores, em íunção de LUna Ótica nacionalista. O setor mineral 
era visto como uma das alternativas prioritárias para o crescimento econÔmi 
co do pais. são criados nesta época, o projeto Radar da ArnazÔnia (RADAM), ã 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPílM) e a Rlo Doce Geologia e 
Mineração (DOCEGEO, subsidiária da Companhia Vale do Rio Doce - CVílD). Os 
dois primeiros estavam vinculados dlreta ou indiretamente ao Departamento Na 
cior:ial da Produção Mineral (DNPM) e realizaram os primeiros levantamento-; 
geológicos e de recursos naturais sistemáticos da /\mcizÔnia, ut.l Lí znndo téc 
nicas mais mode rnas , como as Imagens de r~dar e he Lí coptcros , cst.co parã 
t.rabalhos de campo. A DOCEGEO, ao lado de algumas companh.l as privadas, dire 
cionou seus esforços na busca de uma tecnologia de prospecção mineral adapt-; 
da às condições da Amazônia. /\s inÚmeras jazidas identificadas comprovam -;; 
sucesso obtido. A conjuntura favorável pennitiu igu~lmente a criação nesse 
período do primeiro curso de pós-graduação em Geociências na Amazônia, atra 
vés do Núcleo de Ciências Geofísicas e GeolÓgicas da Uf'Pa, o qual assumiri;: 
o encargo de estimular i1S pesquí sas acadêmicas neGte dornlnJo. 

O somaLÓrio dessas açÕes;aliado ns iniciativas dos garimpei - ...,. 
ros, se traduziu na comprovaçao da grandeza dos recursos minerais disponi 
ve í s na regl?.í.o, q110 do l xou de ocr LUU mítico e incerto El.dor-ado para tornar: 
se urna das mais r-ícas províncias minerais do planeta, destacando-se pela den 
sidade e qualidade das jazidas a Província de Carajás. A Amazônia possui a,; 
maiores reservas ou é o maior produtor nacional dos minérios dos quais· são 
exbrafdos ferro, m8ngru1ês, alumlrií o , estanho e cobre (ver Dal l '/\gnol et al., 
1987), bem como de ouro. Muitas outras substâncias minerais - caulim, ametis 
ta, quartzo, argilas, wQJ.framita, minérios de ni.quel , cromita, fosfatos, Ú~ 
teritas ricas em niÓb.io, zirc8.o, terras raras, dí aman te , etc -:- já são expl; 
radas ou possuem depósitos slgniflcnUvos na região. Cons Ider-ando o conheci 
mento incipiente que se dispõe da maior parte da AmazÔnla, há perspe~t;í.las' 
de que no f'uturo novas ja7,icJas expressivas Venham a CCr .í dont.Lf'Loadas , Úma 
ilustração disso To l dada recentemente através da deccober-ta por earirrrpeiros 
de uma grande jozj da de cassiterita em nondÔnia ( este cs twlo tem sido 9.1 vo , 
há muitos Mos de prospecçao e exp lo taçao deste mineral, 5enr1c, que as suas 
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reservas naquela região j0 se encontravam mui to reduz Idas e, aparentemente, 
com poucas perspect ívas de ampliação). 

A região Norte dispõe também de um elevo.do poLcnclal 
produção de energia l1idrelétrlca e as recentes descoberta.D de gW3 
t ro l.eo no Estado cb Amazonas rodem transformá-la em exportadora de 
veis fósseis, ao mesmo tempo ern que criam novas alternativas para o 
crescimento industrial. Jnvcs t ímen tos elevados deverão ser :fel tos na r~glã.o 
nos próximos nnos, visando nccJ.crar n pror:pccção d8 pel:r'Óleo e g:;ia. Poderão, 

~ portanto, ser localizé1do2 novos campos produtores. 

para 
e pe rr: 

cornbusti 
seu 

A década de 80 está sendo marcada peln ap,uda crjr.;c econÔrn_l 
( , 

ca que nfo tn o pru s o o ~K)l.ot· ml.nor'ul, 11n11u.llp.l. (So e Mut'quun, lü[l'/). A cr Ice 
n1fletiu-se na redução drasuí.ca dos recursos destinados aos Ievantasrentos 
geológicos básicos - mapeamentos, aerogeof'Ísica, geoquÍmlca regional, ae02_ 
fotogrametria -, tradicionalmente financiados por Órgãos governamentais. fio~ 
ve, Do mesmo tempo, redução acentuada nos es.forços de prospecção mineral, 
pois aos altos custos financeiros e riscos dos investimentos, geralmente não 
corresponde uma rentabilidade adequada às expectativas dos empresários do 
setor. Os levan tarnen tos básicos foram timídamen te retornados pe la CPm~ nos 
dois Últimos anos, mas há poucas perspec tí vas de que at.lnjam o ritmo da cté 
cada anterior. \ 

Outro fenu111eno i111portanLe registrado na década de 80 foi a 
proliferação de garimpos na Amazônia. Embora tradicionalmente, sempre tenham 
existido, como bem exemplificam aqueles de ouro no 1'8f)ajÓs, de diamante ern 
Roraima e de cassiterita em Itondoní.a - os Últimos desatl vades nos anos 70 
por decreto do Ministério de Minas e Energia, MME -, eles passar~n a ser in 
centivados por uma política perrnissiva do MME, estimulada por vários fatore; 
conjunturais. Surgiram nesta época entre outros, Serra Pe Iada, Alta Flores 
ta, Cumaru, Madeira, Gurupi e Babaçu-Mamão, todos voltados para a exploração 
de ouro. 

,- 
1 

A intensif:Lcação da garimpagem trouxe como consequência o 
surgimento de frequentes conflitos no setor'mineral, face ao desrespeito à 
legislação vigente, .à indefinição quanto à aplicação do código de mineração 
e à inst1abilidade e mesmo caráter contraditório da politica mineral adotada 
pelo governo. Tal situação persiste até os dias atuais e tem sido inclusive 
agravada, confonne demonstram o recente conflito envolvendo os garimpeiros 
de Serra Pelada (ver VEJA, 1988 e Pinto, 1988) e a morte por supostos gari!!:! 
peiros de um engenheiro de minas, vinculado a uma empresa de mineração, em 
Xí.nguara (PA). 

A instabilidade do setor mineral, bem corno a tensão social 
e pol i tfca reinantes na J\rnazÔnia, tem desestimulado novos investimentos 
pesquisa mineral. Isto, sorrindo à redução de levantamentos geolÓglcoa 
cos, poderá Invfob.í Lí zar a descoberta de novas Jazldc:ts, podendo afe t.ar 
crescimento do setor mineral nas proxírnas décadas. 

Conforme dados de outubro de 1986 ( FernanrJes e t al . , 1987, 
Quadro 2), embora a região Norte possua, ·considerando a sua superfÍcle, me 
nor número de pedidos e alvarás de pesquisa mineral do que as demais, é nelã 
que se te~ percen~ualmente a maior porção de terri~Ório requerida. (Em !orno 
de 1 mi Ihao de km , correspondei ido a 27, 5% da sua area to tal. A d loor-opancl a 
deve-se ao félt~ de que ~ áreas concedi~as na /\mazÔnía s~o maiores do que ......,.1 
em outras rcgioes). Amapa (56,5%), Rondoní.a (LJ6,5%), Para (39%) e noralma · l 

(34,5%) possuem grru,de porte de seus territ~rios requerldo para pesquisa jl.J!2 
to DO DNPM. Isto demonstra o grande interesse despertado pelos seus subsolos 
e pode levar a supor um vasto esforço de pesquisa mineral. Tel conclusão é 
falsa, pois conforme salientado por E.P. Salomão ·(Minérios, 1987, p. 48), o 

na 
básl 

o 
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investimento efetivo da mator í a das companhias de mineração si tua-se mui to 
abaixo do que serla exigido por uma pesquisa mais consistente. Muitas delas 
11ml tem-se a tornar ponse (ktn r1ron:1 concedtdas pc l 0:3 ri l vnrnn, cem real í.zar 
estudos geol.og lcoa slgnlricnLLvos. Dados recentes divulgados pelo DNPM (Si.!_ 
va, 1987 .p, 19) confinnam isto, sendo levantada a hlpotese de que as autorl 
zaçócs de pesquisa estão sorv lndo aponnn para bl oque to de rircas (op , cit. ,p. 
l.O). Nonl,() rrmirno Lrnlln1110 ,; dcinLncorln (p. 19) quo fl r·r•gl:Ío /\111:,:·.~tlll':t, npcr,1m' 
de possuir a maior área hl cqueada, é atualmente a menos Iuvorecí da, por 
aliar altos custos de pesquisa com a tensão social, em parle ligada à ques 
tão do garimpo. ~ 

Grupos estrangeiros, com destaque para a associação British 
Pe trol o.im - Brascan, con l:rol 8111 pm-ções cxprcss l vas d::is Ór·er:Js rcriuP.rJ das em 
Rondônia, /\mnpá e Amazonas. ( Fernandes e t al , ; 1987, p. 29) . Sua particip~ 
ção é bem menos expressiva no Párá, graças ao1dinamismo das empresas est~ 
tais atuantes na região, em particular da DOCEGEO que controla a pesquisa 
na maior parte da província de Carajás. Silva (1987, p. 13) apresenta, em 
certa medida, restrições a estes dados, ao salientar que, normalmente, 50'/o 
dos pedidos de pesquisa não são autorizados pelo DNPM, por razões as mais di 
versas. Também diverge de Fernandes et al . (op. cit.) quanto ao çonbrol.e de 
áreas por grupos econômicos, ern função das origens dos seus capl tais. Silva 
( 1987, Quadros II e IV) atr-ibul maior importância às empresas de capital prl:_ 
vado nacior:ial, em detrimento daquelns.de capital estrangeiro. Considerando 
se que ambas as pesquisas fundamentam-se no mesmo banco de dado:J, essas dis 
crepâncias devem estar,pelo menos em parte, relacionadas à adoção de conceI 
tos distintos de empresa privada nacional. Silva (1987, p.17) enfatiza, ain 
da, que o investimento em pesquisa mineral tem sido muito reduzido nos Últi 
mos dez anos, de tal modo que, dentre 10.CCO pedidos anuais de pesquisa,ap-; 
nás·300, em média, têm seus relatórios de pesquisa aprovados pelo DNPM. Estã 
tendência deve se acentuar na J\rnazÔnía, por ser a região onde a pesquisa geo 
lÓgica costuma exigir maiores investimentos. - 

l 
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2 - AS GílANDES QUESTÕES DO SETOl1 MlNEíll\L. 

a) - A Fr<-Jgilidndc da AtuGl Política MLncral 

r - 

A falência do atual CÓdigo de Mineração, que c0tneçou duran rr: 
te os Últimos anos da dí Ladura militar e se acentuou com o governo atual, e 
uma das f'ace tns ma í a ~virJrnl:cfl cb ou::;;ncin de urn.-i pol.ltlcn m l nor-a l de mé:dlo 
e longo prazos para o pal.s . O ao eor- mlner-aí. Lern s Ido regido por um lrnedlati~ 
mo enorme, que busca apenas contornar as questões agudas, sem solucioná 
las. O conflito entre c11iprcsr1r los cb gn.rirnpo e cormanhl as do rnínerDção é o 
exemplo mais cl.aro d l aso . O DNPM buscou durante nail tos anoc Jgnorar- ou min.!_ 
mizar o problema do garimpo,. apoiado em normas obsoletas, ao mesmo tempo em 
que outros setores do governo, aberta ou veladamente, estimulavam o cresc.!, 
menta e a proliferação dos garimpos.Disso resultou a absoluta insegurança 
atualmente reinante no setor, que desestimula novos investimentos em pesqui 
sa. O modelo adotado na década anterior, alicerçado na substituição de impo; 
taçÕes e na exportação dos excedentes de minério exislentes, esgotou-se, co~ , - - ...,.. 
forme destacam Sa e Marques (1987, p. 20). A substitulçoo de Impor-taçocs ja 
cumpriu o seu papel e as expor-Laçóes vêem-se altamente comprome t l das pela si 
turação dos principais 'mércados internacionais, traduzida em baixos preços 
para os bens minerais e na queda da rentnbilldade dos projetos. Segundo os 
autores citados (Sá e Marques, op. cit., p. 25 e 26) uma alternativa seria 
voltar-se para o me reado interno: "A es Lagnaçáo ou a queda de intensidade 
de uso dos metals não correspondem no Brasil a urna saturação de consumo .•. 
Traduzem o esgotamento de um modelo de acumulação incapaz de al~rgar o merca 
do interno pela incorporação ao sistema econômico das camadas da populaçãõ" 
mais desfavorecidas ... a saturação do consumo de metais é facilmente reversi 
vel pela simples extensão do processo de desenvolvimento econômico às popula 
çÕes de baixa renda e pelo atendimento de suas necessidades básicas". - 

Outro aspecto fund~nental que deve ser analisado é a cres 
cente verticalização observada no setor rnirleral que, sornada aos excedr-mte; 
de produção, reduze1n o popel estratégico do controle das jazidas pelos paí 
ses impor:tadores e produtores. Em outras palavras, não basta atualmente dí~ 
por de jazidas e reservas de vulto para assegurar bons lucros no mercado in 
temacional. Uma política m.ineral articulada, envolvendo desde a prospecção 
e descoberta de jazidas, até a lavra e industrialização dos minérios, é in 
dispensável. 

r- 
' 

É na ArnazÔ1ila que a ques tao do garIrcpo é m::1ü; aguda, cxlgin 
do urgente equacionamento. f: também aqui que se coloca hoje o problema ct"; 
exportação de minérios, com pouco ounenhum valor agregado, ou a alternativa 
de uma industrialização que, pelo menos em certos se[Jnontos, pode tr-azer- ~ 
sul tados econom Lcos mu.lLo dlscu l;Í veis. sã.o dols acpcc ton dj_:::; Un tos de uma 
carência: Necessita-se urna polÍtlca mineral para a região e o pai.s! 

b) - Os Conflitos entre Ernpresns de Mlneração e CDpitalista.s do Garimpo 

tÓ: Ao se I'al ar- de gar-írnpo , a primeira co.í ca a ser dita é que 
deve-se fugir de urna anal.í oo sirnpl lsta dn quesL;ão. O e;at'l111po tcim faces mui 
to diversificadas, conforme a região onde se situa, o bem mineral que eXI:)lE_ 
ra, a tecno'logí a que oroproga e ar-: relações "soc Lai s de produçÕ.o que encer-ras 
Esses fatores podem variar internJé'.Unente num Único gar-Iropo , Este costuma en 
cerrar mui tos parndoxos e func lona como um amal gorna social, que guarda cert; 
analogia com o obtido através da uniRo de ouro e IT10r~Úrio. Os artigos conti 
dos no livro 11Ern Busca do Ouro" (CON/\GE, 198'1) perml tom v l r-unl i znr- 8S princI 
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pais caracter-Ís t.lcas dos garirnpos. 

A conceituação do garimpeiro contida no CÓdigo de Mineraçao 
vigente está inteiramente superada, pois só excepcionalmente os garimpeiros 
correspondem a trabalhadores manuais isolados, utilizando tecnologias prim_!. 
tivas. A manutenção dessa imagem romântica do garimpo, faz com que muitas 
pessoas estabeleçam paralelos entre posseiros e garimpeiros. Na realidade 
os gar-írrpos possuem, ern sua mal.or-La, uma. complexo. estrat;Jfjcoç?io socJal, 
onde trabalhadores do gr-i.r.\111po, l:::i.J s como os I'orml [?;-"l.S ou saque l roc de Serra 
Pelada, são os mais numerosos e màí.s mal remunerados. ( vér l Iébe t te e 
Dall'Agnol, 1987). são, geralmente, diaristas e suas condições de trabalho 
são anal ogas às dos bÓfos-fri RS da agr-í.cul tura, corn a OP,r:wnnl;e qu0 ::1q rn"?S 

m,".IS sõ.o alnda plorcs, al em de mal s arr-Lccadas , 

O termo gar-ímoe í ro engloba hoje, não sem urna boa dose de 
malícia, desde os empresários do garimpo, os compradores de ouro, fomeced~ 
res e prestadores de serviços, até os trabalhadores do garimpo. Estes são a 
massa de manobra dos primeiros. são os trabalhadores que enfrentam a. póli_ 
eia nos protestos contra o governo, embora não tenham nenhuma per'spectiva 
concreta de bamburrar. O arnálg:'lma do garimpo tem funcionado corno 'UITl grande 
mascarador das relações de classe que o caracterizam. 

A queseãó tecnológica é outro ponto fundaincntal a ser anal í 
sado, llé1 mui tos "gar-ínpe í.ros" utilizando tecnologias sof'Lat.lcadan que f;ode;;; 
rivalizar com aquelas empregadas por empresas. J\lérn disso, mesmo cm áreas 
como Serra Pelada, onde a extração do minério se dá por processos rudimenta 
res, a manutenção da lavra manual exige trabalhos de engenharia para reba} 
xomento dos taludes e drenagem da cava que são tecncl.ogí.canente complexos, 
além de custosos. Um exemplo anedótico do paradoxo garimpeiro, pode ser e~ 
traido da provincia aurífera do Gurupi (PA-MA:). AÍ, numa área concedida a 
urna empresa mineral para pesquisa, instalou-se ilegalmente - se o CÓdlgo de 
Mineração for legal! - uma empresa garimpeira oriunda das minas carvoeiras 
do sul do Brasil. Tais "gar-írrpe í ros" instalaram uma Lavra subterrânea na 
região e começaram a dtfundlr sua tecnologia entre outros "g::lri.rnpeiros". O 
'caso poderia até ser considerado pos l t Ivo, não f'osccrn nlgu111:i::; pcr17.unLas in - . - 
quietantes: O que dlslingue essa empresa garimpe lra das demais empresas do 
setor mineral? Por que elas não têm os mesmos direitos e deveres? Por que a 
empresa garimpeira pode ser "ilegal"? Quem ganha com i_sso? A resposta PS:!: 
cial a Última questão é que não parece serem os trabalhadores do garimpo os 
beneficiados nestas situações. Porém, se eles não são favorecidos, o que faz 
com que se apeguem tão finnernente ao garimpo? Tudo leva a crer que isto se 
deve à absoluta falta de opções de trabalho para vastos segmentos da popul a 
ção rural, provenientes geralmente de outros estados, e ao efeito anestesi 
ante da rnistica do garimpo, traduzida na esperança do ba111burro. Um outro f; 
ter- significativo diz rospel to ;:is re l açocs rnaís Lnforrrm l a no g:"JrÍIIIJJO, r;o co;;; 
paradas às das eupresas , As pr-Ime í r-as são certamenl:e maí s atraentes para o 
homem do interior que resiste à condição de assalariado formal. 

Portanto, o conflito e~tre garimpes e empresas de mineraçáo 
deve ser visto, antes de mais nada, como um confronto entre o cep í bal Lsrno 
institucionalizado e o capitalismo que atua à margem das instituições não 
menos poderoso politica e economicamente. Este choque surge cm grande parte 
em f\.mçÕo da ausência de uma poli t Lca mineral que norteie e dê dí re Lrizes p~ 
r-a o setor. .---1 

Não se pode, no entanto, esquecer que, cnr tn ou 0rradamc_!2 ,. 
lc, existe oxprosn ívo cont Ingcnte de t rabal hador-ec at.uando no ~admpo. Eles 
representem LUTI aspecto social da questão que não pode ser negligenciado. 
Corno será visto adiante, dificilmente se poderá coadunar uma politica adequ~ 
da para o setor mineral com o emprego de tantos' tro.balharJorm~ no gar'írrpo , 
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porém parece claro que os garlrnpeiros possuem um popel a desempenhar na min~ 
ração da Amazônia. Caberia aos Órgãos governamentat s definir com precisão é1S 

áreas reservadas à aLunçno ele c1111n·cséls o' n[Juclns onde ne pork•r.l ruu Fornnr ~ 
cervoa gnr-Irepe írns. /\111\xm nt iv l dndon podor'Lan se co111plC'111011l.:w. /\r; <.'lllpl'CSGS 

caberia a exploração ele Áreas ox l gf ndo tocnol ogl as 111:JlG Goflstic~1lbs, ao 
passo que os garimpas poder-Lan atuar em pequenos depÓsi tos, que n8.o justif..:!:_ 
cacnom í nvontf montoa do v1II Lo. Into .lmp1 l cnr-í a ut l l lrn~:no de tccnol og ins cli.~ 
tinto.s nos garlmpos e emprwv1s, corn os primeiros pr lv l l.eg lrutdo o uso lntensi 
vo de mão-de-obra (ver Salomão, 198'1). Deveria se :=msegurar, igualmente, ; 
esses gar-lrrpe í ros de fato uma justa participação nas r-í quezris por- eles ger~ 
dos, criando-se mecanismos que bloqueiem ou minimizem a concentração de ren 
da nos garimpas. 

e) - Os Conflitos entre Povos Ind.Í.genas etMineradores 

Considerando as peculiaridades culturals dos povos indÍge 
nas, a crescente ocupação demográfica e econômica da 1\mazÔnia tem represent~ 
do para eles urna pennanente fonte de agressões. Diversos conflitos e dispu 
tas têm sido relatados (Ferraz e Castro, 1986/1987) entre os quais: (1) ,, , ' - 
aqueles que opuseram os tndios Kayapo com os garimpeiros na reserva de Ma.e 

I' \ - A 

Maria, situada na nrea de exploraçao do garimpo do Cumaru; (2) as cxigenclas 
dos .lndios Gavlão paro Llbor-ar o uso de suas Lerr-ao para o. r1osu,'Jgr:rn do ferro 
via de Car-ajas ; (3) as sucessivos tentaUvas de invasão por garimpeiros d; 
território Yanomani, no oeste de Roraima, culminando numa recente e, talvez, 
definitiva ocupação. 

As maneiras como os indigenas têm reagido dependem em gran 
de parte do seu grau de aculturação, que se traduz numa maior ou menor ci 
pacidade de adaptação às pressões a que são submetidos pelos colonizadores. 
Bnbora, em alguns casos, tenham sido indenizados monetariamente pelas suas 
perdas, em todas as situações tem-se perdas culturais irreparáveis. A violên 
eia cultural soma-se mui tas vezes a violênc,la fÍsica e o resultado a médio 
e longo prazos, salvo mudanças profundas, parece conduzir à dcaagregaçao das 
comunidades ind:Í.genas existentes na região. 

A questão é muito complexa, porque os mineradores são ap~ 
nas uma das frentes de agressão aos Índios. De qualquer modo, por atuar g5:: 
ralmerite em frentes pioneiras, o papel da mineração é relevante. Novamente 
o reordenarnento do setor mineral é fundamental para que se possa evitar e~ 
ses conflitos, definindo as condições especiais em que se poderia efetuar 
pesquisa ou lavra em ter-r-I tor-Ios indígenas ou, al ternat.ivanent.e , de termlnan 
do a sua proteção legal e vedando a exploração mineral nos mesmos. Tendo e; 
vista a diversidade de situações e a enonne dinâmica que caracteriza a ocup~ 
ção da /\rnazÔnia, med.Ldns isoladas não ser-iam capazes de reverter o quadro 
atual. Deve-se, por-tanto, ter em mente que esse problema transcende o setor 
mineral e tem de ser equacionado no âmbito de uma política de ocupação da 
Amazônia, que vise evitar a destruiç~o de suas culturas, fauna e flora .. 

d) - As Baixas Cotações dos Minérios e a Instabilidade do Setor Mineral 

l\s profundas mudanças na indústria minero-me talÚrgica _ mun 
dial, ocorridas a partir dos anos 70, foram analisados em detalhe por s.~--1; 

, ,- 
Marques (1987, p. 33-42). Elas concluzlram ao "surglrncnto, no inicio dos anos. 
80, de importantes descqul l Íbr-Ios entre a oferta e a demanda de rnatérias-pri 
mas minerais, que provoc;::i_ram a queda dos preços em clÓlare::; das matérias-prI 
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mas minerais aos niveis mais baixos clesde a Grande Depressão dos ~os 30"(Sá 
e Marques, op. cH, p. 3'1). EsLe conlcxto, somado à dependência dos grandes 
projetos de mineração de aportes de capitai.s, obtidos ~través de financiame.Q_ 
tos no exterior com juros muito elevados, tomou rnu1to~ desses projetos defi 
citá.rios ou economicamente instáveis. O desinteresse d~ empresas multinaci~ 
naí s em participar de determinados projetos, como a United SLeel no caso do 
ferro de Carajás, deixava antever a sua baixa rentabil1dade. 

Em síntese nno basta atualmente produzl.r minérios e ter 
acesso aos mercados consumí.dor'ea no exterior. Não é suficiente tampouco . .. .. - 
transforma-los em produtos :lndustriais de pouco valor agregado, situaçao 
exemplificada pelo ferro-gusa. Outros exemplos ilustrativos das novas d! 
ficuldades encontradas pe l os produtores no setor, podem r-;r:?r obt í doc ao anal í 

Sa!'-Se a evolução da indÚsLria do alumínio na Amazônia, tanLo em se tratan 
do da,bauxita (Miner1:ção íliodoNort: - MílN)f quanto d: J\lumina e alum.i.nio 
(ALBHAS-ALUNORTE; Sa e Marques, inedi to). O esbanho e outro bem mineral, 
produzido em larga escala na Amazônia, que convive com a instabilidade de 
preços e cujo aproveitamento industrial no pais tem sido muito llrnitado. Tam 
bém neste caso deveri~n ser buscadas alternativas. 

Os diversos exemplos mencionados dernonstré:lrn que-uma geraçao 
de renda expressiva pelo setor mineral, que permita trans1onná-10 num efeti 
vo fator de desenvolvimento econômico nacional, só poderá ser alcançada s; 
for' feito LUn planejamento integrado do setor mineral, que aval ic nilo comente 
a etapa de produção de mlrier-Lo , mas ti,Unbém as diferentes fases de sua indus 
trialização e comercialização. 

A maior parte, senão a totalidade, dos projetos minerais 
instalados na Amazônia não atender~n a esse pré-requisito. Dai poder questio 
nar-se se, por exemplo, o projeto Ferro de Carajás é realmente saudável eco 
nomicamente e, em que medida, teria contribuído para o desenvolvimento regio 
nal ou da Nação. /\.s mesmas dúvidas surgem ao se discutir os inÚmeros projeto; 
de produção de ferro gusa, ora em implantaç.ão na região. Não há aparentemen 
te racionalidade econômica em muitos deles e tais projetos podem vir a toE 
n.9.!'-se tão somente uma fonl:e adicional ao excesso de oferta existente e ter, 
consequentemente, que conviver indefinidamente com preços aviltados e .inst~ 
bllidade econômica, beneficiando unicamente os consumidores no exterior. 

Concluindo, é preciso uma avaliação criteriosa das oportunl 
dades de aproveitamento dos minérios e seus produtos industrJals, tanto no 
mercado interno, quanto externo, antes de optar-se pela instalação de proje 
tos no setor. Projetos isolados têm geralmente menores. chMces de se tomar 
rentáveis, o que exige um planejamento integr'ado dos setores extrativo e 
Indusbr-í al , 

,- 

e) - /1. T~,xnçno dos Mi 11é l'lo.s e ~~uw:; J 111plJ caçÕes para o flmnzôn I.r.1. 

O Imposto Único sobre Minerais (IUM) é o principal tributo 
incidindo sobre a produção mlne.í ra. Embdra esteja sendo discutido na Assem 

• , -r 
bleia Constituinte e possa vir a ser modificado ou ate mesmo suprimido, e 
interessante avaliar os seus efeitos, seguindo as normas atuais. Um estudo 
específico sobre este tema foi apresentado por Ramos (198G). Ele mostra que 
o IUM gerado é di vidldo entre a Urüão ( 10"'/o), os EsLados ( 7a){,) e· os muni 
C:Í.pios produtores (20"/o). T.'.:U11bém há uma diferenciação nas al Íquo tas aplicadãs-1 
sobre o valor tributúvel das subs tanc í as mlrierais. Em se tr-atando de metals ~ 
nobres (/\u, /\g, ele), carbouatados , pedras preciosas e senuprec Iooas a alÍ 
quota é de 1%, ao passo que para as demais substâncias minerais ela é d; 
15%. Entretanto, quando as Últjrnas são destinadas à exportação a aliquota se 
reduz para 7,5% (ferro e m:'l11e,-.11ês) ou /J% (d011ni~ bens minerais). O referido 
autor mostra, ainda, que ferrn e estanho são responsável$ por 5Cf}~ do IUM g~ . 

---- ----··-· •• - _ _.. , __ ,_,_,_ •• .• --·---··----,..---.,~·--"-... ,.__...- - ••.•.•• - ""' - -;-;:~~~~f 
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rado no pais e que ambos são exportados em percentAgcns aclnn de 7'5%. 

Dentre os grancles itens da produção mineral da Amazônia de~ 
tacom-se justamente ferro e cntruiho, n~ornprmlmdo.s por ouro, bnux] tn e os ele 
rivados industriais desta (alumlna e alumínio). Considernndo que o IUM . i~ 
cidente sobre o ouro é mui Lo baixo e que a maior parte de suo. produção não 
consegue ser con tro l ada po 1 :i:-: nu l:or I dadcs , torna-se ev í dcn te a l írnl t:iç?:~) dos 
reí'Iexos do seu IUM na ecoi 1<J111.I a rcg Lona 1. A mesma conc lusiio é vÚJ.iun para 
ferro e estanho por diferentes razões, das quais a principal é a de se de~ 
tinarem basicamente à exportação. Jsso é agravado no caso do estanho, pelo 
fato da transfonnação da cassiterita em estanho metálico dar-se fora da re 
gião; fazendo com que parte dos tributos sejam carreados para outras regiÕe-; 
do pais. /\ bauxita já foi o prlncipal item tia pauta do IUM do Estudo do Pa 
rá, isso não impediu que o en~ão Governador'do Estado, denunciasse que o; 
recursos gerados por esse IUM eram insufici~ntes, inclusive, para financiar 
uma estação de tratamento de água na região do rio Trombelas, poluido pela 
Mineração Rio do Norte. 

Concluindo, a atual estrutura do IUM não o capacita a to.E: 
nar-se um instrumento de distribuição regional da renda gerada pela minera 
ção. Tudo leva a crer que ele nÕ.o permita sequer aos eatados da r:egião e~ 
frentar os problemas que lhes são impostos pelos projetos de mlneração neles 
instalados. ' · 

f) - o Setor Mineral: Fator de Desenvolvimento Regional? 

.-- 

Por tudo que foi assinalado anterionnente, seria dificil 
concluir que o setor mineral tem representado um fator de oesenvolvimento p~ 
ra a /\mazÔnia. Apesar da sua incontestável importância para a região, as 
contradições que o cercam não lhe tem perml tido exercer um papel mui to pos1:_ 
tivo. Se os grandes projetos de mineração levam a modernização de certas 
áreas, com uso de tecnologias mais avançadas, contrapõem-se às atividades 
econômicas e às culturas existentes na região, gerando desajustes cujo peso 
social não pode ser subestimado. No mais das vezes, fonnam encraves disso 

1 . -- 
ciados da. realidade que os cerca. Procuram isolar-se dela, tal vez em funçao 
de sua incapacidade para transfonná-la. 

O garimpo representa a outra face do se ter mineral. Tampouco 
existem razões para ver nele, com sua estrutura atual, uma alternativa para 
a região. Essa válvula de escape das tensões sociais latentes na região e no 
pais, não poderá manter-se asr;im por mu.i.to tempo e o feitiço poderá voltar 
se contra o feiticeiro. Os indícios neste sentido são muito fortes. 

I - 

______ ,_ ..• _.....,,.._ . ..., •.. _.,,. ....•.....•... ~· ~--- .. ·~---- .. ---..,~--- ...•.•. , •..•. -,,,. - - .. ,-..- ·"'-·-'. ·• • :. ••. - :::: • :..:--""r· .~ ·:."..._._,..._ .•... -- 
,T 



~- 
3 - AVALIAÇÃO DE P & D. 

a) - InsLi tulçÕes Instnh::idns no. HcgiÕo. 

,- 

NÕ0 oo Lt"?111 conhoclmonto de peaqut sns Rcndr.111tcns rcí.actona 
I " ~ 

d:JG a area de Cooc Ioncl nn, d(~:,envol v 1 dm:: cm t'acul drnlcs p:wLI cu l LH'1'r1 na /\111nz,2 
nia. Tais pesquisas concentram-se nns un"lversldades federais, destacando-se 
nesta área a Universidade Federal do Pará (UFPa). O seu Centro de Geociên 
cias - CG é constituído por quatr-6 departamentos (Geologia, Geofisica, Ge~ 
quimica - Petrologia e Meteorologia), responsáveis pelos cursos de graduaçã-; 
em geologia e meteorologia e pela pÓs-grnduação st;ricto sensu (rnestraclo e 
doutorado) nas três pr-íme.l ras áreas e lato .sensu (eepec Lal í.zaçao ) na Última. 
O programa de mestrado recebeu da CAPES recentemente avaliação B+ e o de dou 
torado B.Os departamentos citados acham-se 1muito bem equipados,estando apto; 
a realizar análises qu:imicas de rochas e minerais, datações geocronolÓgicas, 
estudos geofisicos e de paleomagnetismo, etc. Dispõem de um sistema moderno 
de computação e uma boa biblioteca, além de recursos humanos quallficados. 
O CG possui tradição de pesquisa e é uma das institulçÕes qualificadas para 
pesquisa em GeociênciélS no país. · 

A UFPA,possui também um NÚcleo de Tecnologia Mlneral(NUTEM) 
lig~do ao seu Centro TecnolÓgico, envolvendo pesqui.sodores d8 dLvcrsos dos 
seus departamentos. O NU'l'EM foi criado há poucos anon , cs bando na frJC8 de 
amadurecimento, buscando definir o seu perfll. Tem efetuado pesquisas nas 
áreas de melo-anbiente, tratamento de minérios e, subordinadamente, economia 
mineral. Carece de wna melhoria na qualificaçã9 de seu quadro de pesquisad2_ 
res, formado unicamente por mestres, bem como da sua ampliação numérica, p~ 
ra que possa atingir plenamente seus objetivos. 

O Grupo Interdisciplinar de Pol:Í.tica Cientifica e TecnolÓgi 
ca (GIPCT), ligado ao NÚcleo de Altos Estudos Amazônicos (NJ\EI\) da UFPA, pos - , - ~ sui um subgrupo voltado para a discussao e analise de questoes referentes a 
poli tica e economia mlneral na Amazônia. O GIPCT resul tau de um dos núcleos 
de C & T fomentados pelo CNPq no in:Í.cio da década. O fato de seus mr:m1bros 
dispor-km apenas de wna parcela limitada do seu terr~o para as atlvidades es 
peci f í.cas do GIPCT' tem limitado o alcance deste. De qualquer modo, ele 
tem se consti tuldo num dos focos de discussão sobre po_li. tica mineral, através 
de seminários, mesas-redondas, palestras e alguns artigos. A receptividade 
que tem tido o GIPCT, a nível regional, mostra a importância que podem vir 
a ter grupos análogos. O NJ\EA, através de seu programa de mestrado (PLADES) 
e das inúmeras pesquí sas que desenvolve nas áreas de soc lol og l a 8 cconornia, 
fornece um apoio indireto para as pesquí sas referentes ao setor mineral. 

··~ 

,.- 

Recentemente foi criado na UFP/\ um outro grupo i.nterdis 
cip] I nar-, reunindo pPr:qu I rvulor-on de vtu: i os dcpnrt;:uur)r\ t.or: , ir d .. e í'(J~:r;:1<lo no C_Q 
tudo de quesLÕes referentes ao ITleio-arnbiente, incluindo aquelas concernentes 
à contaminação em áreas de garimpo. 

A Fundaçrio Universidade do Amazonas (I-UA) e a fW1dação Unl: 
versidade do Mato Grosso (Fl.JMT) possuem, arribas, cursos de geologia e um de 
partamento atuando na área de Geociências. Nos dois casos há lirni tações no; 
laboratórios e nos recursos himanos d.lspon.Lveis. Na foUMT há um grupo de pes 
quisadores que Lêm dado expresslvaa contrlbulçÕcs cm termos da ·e<~ologia do 
Pré-Cambriano. O aspecto comum é que as áreas de Geociências dess<;5 duas-~ 
versidadcs podem, se devidamente estimuladas, virem a se tomar nucleos , i~- 
por tantcs de peaquí sa, contribuindo para o desenvolvJrnento de P PÁ D na re · 
gião, ou, em caso contrárfo, serem esvaziadas, perdendo a capacidade de g~ 
rar conhecimento. 

---·-..,.----~---~___.... ...•. ,._ ..• , 
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A Fundação Universidade do Acre possuí um grupo <..le pesquí 

sadores em Paleontologiat ao passo que naquela de Rondônia não se dispõe d; 
informações sobre grupos existentes. 

Os dois institutos de pesquisa mantido pelo CNPq na regiãot 
Museu Paraense Emilio Goeldi-MPEG e Instituto Nacional de Pesquisas da /\maz2 
nia-INPA, não têm atuado em grande escala na área de Geociências. O MPEG, 
que possuía muita tradição em pesquisa geológica até a década de 50t teve 
praticamente desativado seu setor de Geociências na década de 70. Nos Últl 
mos anos tem havido um esforço na retornada das pesquisas, sobre tudo nas 
áreas de geologia ambiental, hidrogeologia e paleontologia. O fortalecime_!2 
to desse grupo e sua maior interação com os demais são importantes para a 
regiÕ.o. O 1NPI\ tom se Ut'n Lncoclo nni:. pci:;q1.rl.sno rn11\J l en Ln i s e podo aux i liar na 
avaliação dos impactos real? ou potenciais de projelos de mineração e cl0 in 
dÚstrias ligadas ao setor mineral. 

A SUDJ\M, 0111\Jora nrio atue como executora de pesquisas e nem 
no planejamento do setor mineral, :funcionou como :financiadora de pe:::;qulsas 
em Geociências, em sua maioria levantamentos básicos. A sua atuação foi ge 
ralmente casuística, comandada por vinculações politicas e não trouxe maio ,,.. 
res reflexos para o setor. Muito recentemente, a SVDAM estabeleceu um conve 
nio com olnstituto de Pesquisas Espaciais (lNPE), passando a dispor de equi , \ . ..., , ,- 
parnentos para analise e interpretaçao de imagens de satelíte, bem como tec 
nicos especializados nessa área. Isso poderá ser de grancle utiliclarJc em pe~ 
quisas futuras. 

i 

O Projeto RAD/\M e a CPHM foram responsáveis na década de 70 
pela notável melhoria nos mapas geológicos regionais, além de produzirem ou 
tros levantamentos de recursos naturals e geofisicos. Com o deslocamento dÕ 
projeto RJ\DAM para outras regiões do pais, a sua atuação na ArnazÔnía pe_!: 
sístiu, porém em áreas rnaís localizadas. A CPRM, no ínicio·dos anos 80, teve 
seus programas de levantamentos básicos praticamente desativados. Com isso 
desestruturaram-se parcial ou totalmente as equíp8s existentes, sem que fos 
sem criadas novas alternativas. SÓ muito recentemente, a CPRM retomou os ~ 
pearnentos regionais, vendo-se para isso obrfgada a reciclar e atualizar boa 
pante de seu quadro técnico. A CPRM atuou, em menor escala, em prospecção 
geológica regional.· Ela possui superintendências ern Belém e Manaus; bem cano 
residências em Porto Velho e Boa Vista. 

O DNPM, além de exercer as funções de controle e fiscaliza 
ção sobre o setor mineral, acurr1ulua em seu quadro técnico lnfonnações esse~ 
ciais sobre economia mineral,tendo formado alguns pesquisadores 11auto-dida 
tas" nesta ár-ea. A vívéncí a de seus técnicos com os meandros da poÜtica m}: 
neral , também os torna tnt.or-Iocutores importantes nan di:;;cu::ic;Õcs sobre este 
tema. Nota-se, igualn~nte, na AniazÔnia uma preocupação crescente do Órgão 
com as questões 8Jnl.J.l.0ntaJs, havendo uma fiscalização mais efetiva das mine 
raôoras e estímulo aos estudos sobre poluição em étr·e~G w..1r-lrr111olr::irJ. 

A DOCEGEO foi criada com o inb..ú.to especl.í Ico de descobrir 
jazidas minerais. Para chegar a seu intento desenvolveu gradualmente uma tec 
nologia de prospecção mineral, adapcada à região fllnazÔnica. O emadurec.írrento 
do grupo e o aperfeiçoamento das técnicas empregadas, somado ao grande poten 
cial da região de Carajás, levou-a a un número expressivo de descobertas-:- 
1\lérn disso, a suo. equipe contr.lbuiu, através de mapeamentos mais detalhados 
e do uso sisLernáU.co de Levanbamcnboa geof Íe í coa e ~~oqu i rnl con , par-a uma 
melhor compreensão da geologia regional. A mernÓria técnica deste grupo cons 
títui um palrimÔnio importante para o setor mineral da região. ~ ~- 

Oubr-os grupos privados (Parenapancma , Dn.unarJJnho, Br'ascan , 
etc) também têm contribuido para desenvolver uma tecnologia de prospecção, 

' 
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sobretudo em depósitos secundários (elÚvios, colÚvios e aluviões). Apesar da. 
maior rotatividade observada em suas equipes, as suas experiencias: têm perrní 
tido um aprimoramento nas l~cnicas de prospecção de determinados depósitos-: 

li. CVlID tem concenlrado suas pesquisas nas áreas de lavra, 
tratWlento de minério e melnlurg.la, consoante os seus inLercsses nr.i. região 
de Carajás. Também tem demonstrado preocupação com as questões relativas ao 
meio-ambiente, nas suas áreas de atuação. 

li. PE'l'l10Bl{J\~, pOGSUi atualmente do.ls dl.s tr-I tos de exploração, 
situados em Belém e Manaus. /\ sua- equjpe técnica possui o maior acervo de 

~ - dados sobre as bacias sedimentares da regiao e uma grande experlencla acumu 
lacta na prospecção de hidrocarbonetos. É apof ada ern suas penquísas pelÕ 
CENPES e flnnou convcní o recente co111 CG-UH'A., CNPq e FJNEP, vJ,~rindo a lrnfJlF.J(l 
tação na UFPA de um programa para f'ormaçao 'de mestres e doutores em geofisi 
ca do petróleo, com ênfase nas áreas de gedf:Í.sica de poço e métodos poten 
ciais. O programa deve iniciar no decorrer de 1988 e é s.lml l ar- aquc Le exÚ; 
tente na UFBA, voltado mais diretamente para a slsmíca. Este programa, s-;; 
bem conduzido, terá cert~nente reflexos muito positivos sobre a capacitação 
t~cnico-cientifica da empresa, aumentando· a auton~nía nacional nessa área. 

A. Sociedade Drasileira de Geologla-SBG possul diversos nú 
cleos regionais na Amazônia e é responsável pela realização na mesma de con ' , ,,. - 
gressos nacionais e regionais, com publicaçao de elevado numero de trabalhos 
científicos. O XXXV Congresso Braaí Ie Lro de Ceologla será real Izado no decor 
rer de 1988, em Belém. Paralelamente a ele, financiado pelo DNPM, será re~ 
lizado o VII Congresso Latino-americano de Geologia. Eventos internacionais 
de mesma grandeza já foram realizados na região, sob os auspícios do DNPM. 

As associações profissionais de geólogos já encontram-se e~ 
truturadas nos principais centros da PJnazÔnia e têm contr-í.bui do , juntamente 
com a Coordenação Nacional dos GeÓlogos-CON/\GE, com debates e cr:i.tlcas- s-9. 
bre o setor mineral, assim como dlvulgando proposlas para a sua refonnula 
çao. 

1. 

o) - CqntrlbuiçÕes de Outras InstiLulçÕes 

Diversas outras instituições de pesquisa atuam ern Geociên 
cias na .Amazônia, embora de modo mais limitado. Várias teses de mestrado f~ 
ram desenvolvidas na região por pesquisadores da Universidade de Brasiliã 
(UNB) e da Universidade de são Paulo (USP). Na região de Carajas foram ef~ 
tuadas pesquisas na nrea de tecnologia mineral por insLituiçÕes do centro 
sul do pais. O corpo técnico da área de tecnologia e economia mineral do 
CNPq tem dado contribuições relevantes neste dominio, para a problemática 
regional. Finalmente, a Internat íonal Unlon of Ccoc l ont lsito - llJG~_;, annoc í a 
da à UNESCO, tem, através do seu lntemational Geological CorrelaUm Progr~ 
IGCP, financiado projetos na PJ'nazÔnia, que visam sobre tudo a interação e 
atuação conjunta de pesquisadores de diferentes paises, interessados na mes 
ma .• 

e) - Interação entre Institu.lçÕes de Pesquisa e Órgão8 GovemwnentaJ.s 

De um modo ger'al., pode ser .dito que a interação entre .-~\. 
vários or-gan í smos ainda é Llml tada, aí tuandc--se @.ba1xe> do que seda de:::;cjá. 
vel. Começando pelas várias uní.ver-s.ídades da região, constata-se que o inte~ 
câmbio é escasso, havendo poucos projetos comuns ou interação a nivel da. 
pós-graduação, cursos, etc. Os es t Írml os partindo dos grupos mais atuantes, 



nem sempre têm respostas adequadas daqueles menos ativos, em parte devido 
a limitações de recursos, mas certamente também pela inércia reinante em 
alguns dentre os Últimos. É claro, igualmente, que as dislâncias separando 
os vários centros regl ona i.s e a enorme d.irncnsão elo desafio enf'rentado pelos 
pesquisadores em suas propr-Las áreas, l ímí tem a sua d í.cpon.ib.l Lí dade . A int~ 
gração entre o CG-UFPA e o MPEG, embora se dê em certos niveis, ainda possui 
muitos espaços a serem explorados. 

Sno f'reqüentes convênios entre untverní cícdos e errpresas atu 
antes na região, seja ví snndo peaquí sas cm áreas de jntet'8S8~ comum, sej; 
buscando a simples prestaçRo de serv1ços. Neste compo, destaca-se o CG-UFPA, 
pelo potencial de seus laboratórios e pela capacitação de seu corpo de pes 
quí sadores , porém, em menor ef.)coln, ocor-rem to.rnbérn conventos onvo.l vendo oÜ 
tros grupos e universidades. Entre as empresas envolvidas tem-se DOCEGEO: 
CVRD, Mineração Taboca e Paranapanema (Grup9 Paranapanema) , ICOMI, GEOSER, 
etc. 

O DNPM financiou mapeamentos geológicos, realizados por es 
tudantes e supervisionados por professores, em vários locais da ArnazÔnia: 
Atualmente, r:o caso da UFPJ\, a cvrm tem dado o suporte financeiro para tais 
projetos. 

A ausê~cia de Órgãos estaduais preocupados ül re temente com 
a questão mineral sempre representou uma lacuna ser í a na região, agravada 
pela falta de catrutura de ptane jononto de C & 'r. ·/\pcs!lr de n8n haver- mrdan 
ças radl.caí s neste quadro, nota-se uma dinâmica recente que pode ser vistã 
corno um ponto m par-t ída promissor. Assim, no Estado do Pará, o Instltuto de 
Desenvolvimento EconÔrnlco e Social do Pará - IDESP, envolveu-se nas díscus 
sões sobre politica mineral, tem estimulado reflexões sobre o Lema e publicã 
do trabalhos a respeito. Na área de industrialização de minérios, tem efetuã 
do pesquisas sobre o seu impacto econêçuco e social e realizou um seminári; 
sobre o uso do carvão vegetal na siderurgia (Marabá, novembro/87). Parale 
lamente, foi criada a Secretaria de Indústria, Comércio e Mlneração- SEICOf',(. 
A sua Diretoria de Mineração é fonnada por pessoas com muita experiência no 
setor e representa um embrião de um grupo d,e reflexão sobre o setor mineral, 
ligado ao governo es tadual , lnfelizmente, não se tern inforrnaçÕcs sobre ini 

1 • - ciativas analogas em outros estados da regiao, 

O GIPCT (N/\f.A-UFPJ\), talvez por sua estrutura Informal e 
desburocratizacla, tem consegui do reunl r- em suas dlvo rsaa at.í v.í daocn, profis 
sionais das várias instituições atuantes em Belé1n (UFPA, MPEG, IDESP,SEPI..J,.f'i: 
PA, DOCEGEO, SUDAM, DNPM, SEICOM, etc), mostrando que há muito espaço para 
tais iniciati.vas. 

d) - Conclusões 

Para efe:i.to dessa análise, pode-se subdividir arbitrariamen 
te os campos de pesquisa em dois grandes grupos: (1) ÁreaG Bas í cas em Geoci 
ências' incluindo Levan tomen tos basf.cós - mapcamcn to geo Iog l co , aeroeeod.= 
sica, geoquímica regional, sensoriamento remoto-, pesquisas acadêrnlcas e 
prospecção mineral; ( 2) Áreas ligadas à extração e aproveitamento de mini 
rio, geralmente de cunho Jnterdisciplinar, envolvendo lavra, geologia de en 
genhar-í a, tecnologia mlricr-al., oconornl a e polÍ t l.ca rn1 nor-al , rno i o-ambicn to , - 

No primeiro grupo, embora. a grande superfície da Amazc3nla 
e 8$ pequenas escal as dos estiidors realizados de í xern lU[YJ.r a infini Las postli, 
bilidades de expansno, percebe-se que a região já desenvolveu uma razoável 
competência, dispondo de recursos humanos voltados para os vários tópicos 
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assinalados e sendo capaz de crescer e amadarecer a p8I'tir das bases existen 
tes. Ressalve-se como limitação a distribuição desigual de recursàs humanos 
e instituições, havendo nr'C:-1~ extronruonto carentes, como os torr-Ltor-íos de 
íloraima e Amapá. 

No se2undo grupo tem-se, ao contrGrio, as grandes carências 
regí onaíu.Na área do lavra, a não cor c111plricéllncnt01 pouco ou nada foi fel 
to até o momento na Amazônia, aresar das jazidas existentes. Em tecnologi; 
mineral, conta-se apenas com as pesquisas do pequeno grupo emergente, repre 
sentado pelo NUTEM. A área de geol6gi.a de engenharia, jmportantlssima face 
as particularidades da região tropical Úrnida, não se implantou de fato na 
mesma. Também economia e poli t íca mineral só tem sido abordadas em grupos 
e estudos isolados, havendo necessidade premente de pesquisas mais aprofun 
dadas nessas áreas. Quanto ás questões arnbii::mtais, muitos se interessam pel; 
tema, talvez pelo modismo que o caracteriza. Nota-se, no entanto, que só a. 
partir de dois anos para cá, começaram as pesquisas mais consistentes, que 
enfrentam as dificuldades metodológicas usuais nos trabalhos interdiscipli 
nares. Há, no entanto, perspectivas concretas de crescimento, se for manti 
do o ritmo at-ual. 

Outra neçessidade essencial consiste na interação das v~ 
rias instituições e grupos de pesquisa existentes, de modo a permitir-lhes 
um intercâmbio de idéias e a complementação de seus recursos humanos e labo 
ratoriais. É fundamental ta1~ém que O$ pesquisadores sejam estimulados a 
desenvolver sua visão de política cientifica e tecnológica, para que possam 
dar um maior alcance social para as suas pesquisas. Neste sentido, as trocas 
e contactos entre pesquisadores e técnicos ligados aos Órgãos governamentais 
podem ser benéficas para ambos, criando, para os primeiros, mecanismos de 
acesso aos Órgãos deliberativos e executores da pol~tica regional, 
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4 - AS RELAÇÕES ENTnE A QUESTÃO MIN[RJ\L E OUT.íli\S ÁnEI\S. 

As relações existentes entre a questão mineral e a questão 
indígena, bem como entre a prJ.111e1ra e a nascente indústria mlnero-rnetalÚrgi 
ca regional, já foram abordadas em itens precedentes. Quanto a Última cabe 
apenas acrescentar que o grande número de projetos aprovados para a Amazônia 
Oriental, envo Ivendo produçjio de Fer-ro eusn e f'er-rc--Lí gnc , parece dl I'Lc í.Irnen 
te justificáve 1 dentro de uma Óticc:1 estrita de economicidade. Isso é p~ 

. ticularmente claro para o ferro gusa, que enfrenta mercados saturados no 
p~Ís e no exterior, além de preços desfavoráveis. Se somannos a este quadro, 
os inevitáveis efeitos sobre a vegetação de sua área influência, não há rnoti 
vos para otimismo. No caso das ferro-ligas estas criticas ficam atenuadas: 

, 1 , 
pelo seu maior valor agregado, mas tarnbem seria indispensavel examinar em 
detalhe os vários projetos, antes de eml Ll.r' uma conclusão definitiva. 

Os garimpos, pela maneira como se desenvolvem na região,tra 
zem consigo migrações populacionais importantes e criam novas áreas de condi 

- r - ,. -.J -,- 
ÇOeS lamentaveis de habitaçao, saneemento e saude , que vao sornar-se as ja 
existentes. Em estados pobres e com uma máquina desaparelhada, cransf'ormam-se 

\. , - I 

em mais uma fonte de problemas insoluveis. A proliferaçao da rnalaria ou o 
seu recrudescimento estão em boa parte associados à questão do garimpo. Os 
mais pessimistas estimam que no futuro.a Amazônia possa vir a conviver com a 
doença de Chagas, trazida pelos imigrantes de outras regiões e difundida pe 
lo barbeiro silvestre, cujos hábitos mudariam com a devastação, passando ã 
alimentar-se de sangue humano. 

Porém, é do equacionamento da questão agrária que parece d~ 
pender mais profundamente a evolução do setor mineral na Amazônia. Sem a rea 
lização de uma refonna agrária conseqüente, sem garantir o acesso à terrã 
aos posseiros, enfim sem garantir uma condição de vida decente ao pequeno 
proprietário rural, pouco se poderá mudar de essencial na mineração. O aces 
so à terr9 seria o meio adequado para oferecer uma alternativa de trabalh-; 
para os braçais dos garimpos e, provavelment,e, a Única capaz de aliviar as 
tensões existentes. Em não se efetivando a reforma agrária, qualquer tentatí - ...,.. 
va de conciliar os interesses de garimpeiros e. empresàs de mineraçao sera 
frustrada e os conflitos permanentes acabarão afetando não só os projetos de 
mineração, como também os projetos industriais previstos para a região. Já 
se está muito prÓximo do ponto de ruptura. 

O setor mineral também se interliga corno setor de transpor 
tes. Afinal a única ferrovia ativa na região surgiu em decorrência do Proj; 
to Ferro Car-ajas e das exper-l enc ias an ter-Leres da CVfill. Também o t·eprc~v.men' 
to do rio Tocantins pela barragem de TucuruÍ é decorrência sobretudo da de 
manda de energia gerada pela industrialização da bauxita. A projetada fer~ 

, - , , , s- 
via Norte-Sul tambem nao esta dí.ssocí.ada dos pro.jo tos rn l.ne ro-rne tal urglcos 
prev Is tos para o Pará e Mo.rarihno. Logo se eo pro tende al gum dia Lransf orrnar a 
vocação hidroviária da J\rnazÔnia numa realidade, é preciso analisar meticulo 
sarnente se nÕ.o estamos embal'.'Condo no trem err::::tdo. 
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5 - POSSÍVEIS LINI IJ\S DE /\ÇÃO P/\11/\ UM/\ POLÍTICA ClENTÍfIC/\ E 'I'ECNOl.DGlCA VOL 
'rtuJA PMA O SETOR MlNEfW.. D/\ /\MAZÔNIA. 

Estimular a realização de levantamentos básicos e prosseguir fortalecendo 
os grupos de pesquisa atuantes nas áreas cl asaí cas de Geociências na re 
glÕo. 

~ 

Promover a integração entre os grupos de pesquisa existentes nas uni ver 
sid8des e 
cÉlrnbio de 
de cursos 

:i.nstituiçÕes ela /\rnazÔnl.a, est:irnul..::mdo projetos conjuntos, inter , , - ,,.;- 
es tudan tes e professores a nivel de poa-gr-aduaçao , reallzaçao 
de curta duração,' assessor-í.as , etc. 

Possibilitar a formação de recursos humanos a nível de mestrado e doutora 
do nas áreas mais carentes e assegurar as condições para a fixação n;: 
região para estes ou outros pesquisadores qualificados porventura interes 
sados. Estimular a· v í.nda para a J\mazÔnia ele pesquisadores de out.ras ~ 
giÕes do país. 

\ 

Incentivar o dcsenvo lvímento de pesquí sna e, ruma segunda e tapa, de cur 
sos de pós-graduação na /\mazÔnia, voltados para atender as áreas interdl; 
ciplinares do setor mineral. 

Fomentar grupos interdisciplinares que se capacilem para refletir sobre 
as questões de economia e política mineral, preferencialmente reunindo 
pessoas de várias instituições e Órgãos federais e estaduais, de modo a 
assegurar-lhes também um caráter- inter-instl tucional. 

Financiar pesquisas que façam uma avaliação prospectiva dos diferentes 
projetos de mineração e industriais, anal.í cando seus Irrpac tos sÓclo-econÔ 
mico-~nbientais e a distribuição da renda por eles gerada. Avaliar as 
oportunidades existentes no setor mineral. 

' 
Promover seminários e encontros sobre ternas especlficos de interesse 
setor mineral, privilegiando uma participação ativa nos mesmos, ou 
mais qualitativa do que quantitativa, envolvendo uma preparação 
dos participantes. 

do 
seja 
' previa 

Criar grupos de pesquisa nas áreas de lavra e geologia de 
fortalecer o existenLe na área de tecnologia mineral. 

engenharia e 

Incentivar pesquisas sobre a estrutura sócio-econômica e a tecnologia im 
plantadas em diferentes garimpas da região, de forma a permí.t í r- ~ 
melhor compreensão dns suas peculiaridades. 

Procurar estimular estudos que auxiliem a definir espaços prÓprios 
atuação para as empresae de mineração e gar-Impos , em função de suas 
cificidades. 

de 
esp~ 

' 1..- 

Fomen bar- pes<11 d G8S que vl sem apr-Imor'ar' as L8cnicas de pr-ozpecçao , anal í se 
quimica e cubagem de ouro. 
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