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INTR~O 

A garimpagem sempre esteve presente na história do Br~ 
sil e em muitas oportunidades no seu avanço encontrou pela fren 
te sociedades indígenas indefesas que constituiram presas fá 
ceis ao seu avassalador domínio. As entradas e bandeiras, expe 
dições econômico-financeiras em que a procura e a lavra de me 
tais nobres e pedras preciosas quase sempre estava presente, 
possuem em seu elenco de realizações históricas, além da conqui~ 
ta territorial, o domínio forçado de inúmeras sociedades indíge 
nas, tendo sem dúvida contribuído muito para o processo aceler~ 
do de extinção de várias delas em nosso País. As entradas e ban 
deiras constituiram o primitivo garimpo brasileiro. 

Na época das entradas e bandeiras e nas formas posteri~ 
res assumidas pela garimpagem, seus reflexos negativos sobre as 
sociedades indígenas nunca despertaram interesse ou o protesto 
da opinião pública nacional e internacional. Esta situação pe~ 
durou até a década de 70. 

A intensificação da garimpagem no Brasil na década de 
80, renovada e fortalecida em seu potencial de destruição do 
meio ambiente com a utilização de potentes equipamentos de e~ 
tração, principalmente na Amazônia, trouxe, em avantajada ,esc~ 
la,' o martírio para várias sociedades indígenas, contudo, desta 
vez, a opinião pública, nacional e internacional, não deixou os 
índios sozinhos na dor e no infortúnio de que sempre foram víti 
mas na história do Brasil. 

Várias entidades não-governamentais, brasileiras e e2 
trangeiras, da imprensa, principalmente, a internacional, pass~ 
rama denunciar o extermínio indígena. Embora a matança não te 
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nha terminado e o garimpo ainda venha ocorrendo em terras indi 
genas, os índios não mais estão na solidão do desprezo da opi 
nião pública e sozinhos na luta contra os predadores de suas vi 
das e culturas. A solidariedade da consciência crítica da Nação 
e dos povos que cultuam a paz e a democracia têm possibilitado 
aos índios alguma esperança de que, pelo menos a médio prazo, 
possam continuar existindo no Brasil. 

Neste contexto de defesa do direito que os índios po~ 
suem de viver em paz e em convívio com suas culturas é que se 
realiza este importante seminário que trata do "Garimpo, o Meio 
Ambiente e as Sociedades Indígenas", organizado pela Universid~ 
de Federal Fluminense e o Centro de Tecnologia Mineral - CETEM, 
com ampla participação de todas as partes envolvidas, desde 11 
deranças garimpeiras e indígenas até as entidades governamentais 

e não-governamentais que se preocupam com o assunto. 

A Coordenação Nacional dos Geólogos - CONAGE, entidade 
representativa dos geólogos brasileiros, que tem uma história de 
lutas na defesa das comunidades indígenas ameaçadas pelo gari~ 
po predatório, bem dos garimpeiros em seu legítimo direito ao 
trabalho, não poderia deixar de dar sua contribuição nesse rele 
vante seminário. 

De forma a se compreender a complexidade do assunto, l 
nicialmente, será tratada a questão garimperia, seguindo-se uma 
abordagem acerca da importância do meio ambiente sadio para as 
comunidades indígenas, concluindo-se com o posicionamento que os 
geólogos brasileiros tem tomado em relação ao garimpo e as s~ 
ciedades indígenas apresentando-se uma carta que a CONAGE enviou 
ao Presidente GEORGE BUSH dos Estados Unidos da América em que 
expressa sua revolta e faz sua denúncia quanto à deprimente si 
tuação em que vivem os índios Yanomami que têm suas terras inva 
didas por milhares de garimpeiros. 

A QlESTÃO GARIMPEIRA 

A CONAGE sempre defendeu que o garimpo constitui uma fo! 
ma válida de aproveitamento dos recursos minerais, na condição 
~e uma das modalidades da pequena mineração que deve ser incenti 
vada no País. 

Com o advento do golpe Militar de 1964, foi decretada a 
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extinção do garimpo na medida em que o Código de Mineração do 
novo regime tratou de nao deixar nenhum espaço, por menor que 
fosse, para a pequena mineração. Estabeleceu, então, a figura 
do garimpo, constituída por um único homem - o garimpeiro. Es 
te, em seu trabalho individual, não assalariado, completamente 
solitário, que não pode ser auxiliado nem por seus pais ou fi 
lhos, ou por qualquer outra pessoa, parente ou não, opera, sem 
qualquer ajuda, equipamentos rudimentares para a extração e con 
centração de· bens minerais. Ora, esta figura legal nunca exis 
tiu e nem existe na história dos garimpas brasileiros. Porta~ 
to, propositalmente, no contexto da nova política mineral resul 
tante do novo regime que privilegiou unicamente a grande empr~ 
sa, tratou-se de colocar, em termos práticos, a pequena miner~ 
ção, representada pelo garimpo, na ilegalidade e na clandestini 
dade, de forma a deixar o campo livre para a chamada grande mi 
neração organizada. Esta, pela rigidez tecno-burocrática exigi 
da, só é viável para o grande empresariado nacional e estrangel 
ro. 

Contudo, o movimento social foi mais forte que a vont~ 
de da tecnoburocracia militar e civil, aliada com o grande e~ 
presariado, e o que se viu foi a intensa proliferação e cresci 
mento da atividade garimpeira, por quase todo o País, com o r~ 
sultado sendo o inverso do desejado: o garimpo em vez de ser d~ 
finitivamente varrido do País passou a ser um entrave para o de 
senvolvimento da grande mineração, em face das distorções que 
dele tomaram conta, próprias das atividades que são forçadas a 
se desenvolverem, quando na clandestinidade. 

O modelo econômico implantado no Brasil pelo regime de 
64, concentrou a renda de uma forma sem precedentes, de u~a m! 
neira tal que, nas próprias palavras do ex-Presidente José Sar 
ney, levou a "metade mais pobre da população brasileira, que em 
1960 detinha 4% da renda nac i anal II a ter hoje menos de· 3%. Que 
fez com que "os 10% mais ricos que possuíam 39% da riqueza n! 
cional" passassem 11a comandar 51%. Os pobres ma"'is pobres; os ri 
cos mais ricos". Portanto, milhões de despossuídos das perif~ 
rias urbanas ficaram à sua própria sorte, de forma ainda mais 
dramática, com vários milhares deles vendo no garimpo a única 
forma de garantirem suas sobrevivências físicas. Adicionalmen 
te, a concentração de 50% das terras agricultáveis do País nas 
mãqs de cerca de 1% da população, resultou na remessa para o g~ 
rimpo de outros milhões de sem-terra, que também viram no gari~ 
po uma solução para suas desesperanças. Dessa maneira foi cria 
do o caldo social que alimenta o garimpo. 
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Neste complexo ambiente social, milhares de pequenos e 
médios capitalistas, que aplicariam seus recursos financeiros 
disponíveis na atividade minerária, se houvesse no País um esp~ 
ço legal para a pequena mineração, viram no garimpo a oportuni 
dade que esperavam. Rapidamente, e com uma enorme energia mobl 
lizadora, transformaram o antigo garimpo, principalmente na Am~ 
zônia, e criaram um novo ator social: o "empresário-garimpeiro" 
que, em verdade, constitui o pequeno minerador brasileiro. 

Com o rápido crescimento da atividade garimpeira, o Go 
verno Federal teve dois posicionamentos diferentes no tempo: no 
Governo Figueiredo incentivou o garimpo, principalmente o de o~ 
ro, sem contudo adequar a legislação específica à nova situação 
criada; no Governo Sarney tal incentivo terminou, mas o governo 
fugiu· a sua responsabilidade de equacionar e resolver os ime~ 
sos problemas sociais, políticos, legais e ambientais que foram 
gerados na esteira do garimpo. Esta situação permanece a mesma 
no Governo Collor. 

Não havendo qualquer tipo de controle da atividade g~ 
rimpeira foi reproduzido no garimpo o modelo de concentração da 
renda vigente no País, com os níveis de exploração do homem pe 

~ - 
lo homem nele verificados somente encontrando paralelo com aqu~ 
les observados no alvorecer do capitalismo. Com isto dois atE 
res principais comandam a cena garimpeira: de um lado milhares 
de trabalhadores, os garimpeiros propriamente ditos, que trab~ 
lham muito e conseguem apenas sobreviver fisicamente e, de o~ 
tro, os financiadores do garimpo, os chamados "empresários-g~ 
rimpeiros", que, contudo, também se autodenominam de garimpei 
ros, e que são os reais beneficiários da atividade extrativa mi 
neral nele desenvolvida. 

No entendimento da CONAGE o garimpo tem caráter irreve! 
sível, devendo ser institucionalizado como uma modalidade de p~ 
quena mineração que efetivamente é, extirpado o seu lado perve~ 
so de exploração do homem pelo homem. Para isto, devem ser cl~ 
rificados os atores do garimpo, regulamentando-se as atividades 
do garimpeiro, enquanto trabalhador que é, e do 11empresário-g~ 

rimpeiro", como empreendedor patronal que efetivamente investe 
recursos financeiros de risco. A garimpagem se daria em áreas 
especialmente reservadas para este fim, as chamadas 11reservas 

garimpeiras", que deveriam ser administradas pela associação g~ 
verno-cornunidade garimpeira, delimitando-se espaços bem defini 
dos, tanto para a mineração convencional, como para o garimpo. 
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Com a clara normatização da atividade garimpeira, tanto 
pelo lado do trabalho, como do capital, aliada à garantia jurí 
dica de espaços legais e físicos para o garimpo, tal modalidade 
da pequena mineração, com certeza, desempenhará um relevante p~ 
pel no cenário mineral brasileiro, acabando-se o preconceito ~ 
xistente contra o mesmo e os conflitos com outros estamentos mi 
nerários. Infelizmente o Poder Executivo e o Congresso Nacional 
perderam grande oportunidade desta normatização quando foi di~ 
cutido e votado o Projeto de Lei do Governo Federal que insti 
tuiu o regime de permissão de lavra garimpeira (Lei nº 7.805, 
de 18 de julho de 1989). Nela foi definida a garimpagem, contu 
do, ela não contemplou a pequena empresa, limitando-a somente às 
pessoas físicas e às cooperativas de garimpeiros. Dessa manel 
ra, repetindo uma omissão da Constituição Federal no trato da 
matéria, a Lei nº 7. 805/89 não contemplou os "donos de garimpo", 

n que desejarem exercer a garimpagem através de empresas de pequ! 
no porte. Ou seja, um dos principais atores do cenário garimpei 
ro, que representa o capital, ficou com um espaço de atuação 
muito reduzido, na medida em que poderá agir unicamente corno pe~ 
soa física, uma vez que as cooperativas de garimpeiros, legal 
mente, só são possíveis para os trabalhadores do garimpo, que 
representam o trabalho. A reformulação do Código de Mineração 
deve reparar este equívoco. 

Do ponto de vista legal, a regulamentação dessa lei cria 
condições jurídicas de se colocar paradeiro na grave depredação 
ambiental que vem sendo provocada pelo garimpo desordenado. Com 
esta lei, os governos federal, estadual e municipal poderão in~ 
tituir políticas específicas de fomento ao ga~impo, prestando' 
assistência científica e tecnológica adequada às suas condições, 
principalmente no sentido de resolver a problemática ambiental 
com ele relacionada, no contexto das reservas garimpeiras. Con 
tudo, a omissão e a paralizia que tomou conta do Governo Collor, 
à semelhança do Governo Sarney, nesta questão, fez com que esta 
lei até o presente, não fosse aplicada, com o garimpo predat~ 
rio continuando sua destruição ambiental e de sociedades indíg~ 
nas. 

CONUNIDADES INDÍGENAS E O MEIO AMBIENTE 

O meio ambiente sadio é uma exigência crescente para t~ 
dos os povos. Cada vez mais difunde-se e afirma-se a convicção 
de que o destino da humanidade está diretamente relacionado com 

., 
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a evolução do meio ambiente terrestre, principalmente em face 
das ações de cunho antrópico1 modificadoras em larga escala das 
condições naturais do planeta. Dessa maneira, a proteção do meio 
ambiente é um questão fundamental dos nossos dias, com os est~ 
mentas legais dos diversos países tratando de estabelecer mec~ 
nismos rígidos que tornem efetiva a preservação ambiental em to 
dos os setores de atividades humanas. 

se·o meio ambiente sadio é uma exigên~ia das sociedades 
contemporâneas culturalmente desenvolvidas, para as populações 
indígenas ele é uma necessidade vital, uma vez que elas vivem 
em íntima e profunda associação com a natureza, dele dependendo 
suas sobrevivências biológicas e culturais. Assim, nas terras 
indígenas e em suas áreas de influência os cuidados com o meio 
ambiente, necessariamente, têm que ser potencializados em rel~ 
ção aqueles que são tomados nas áreas urbanas e rurais não habJ 
tados pelos índios, com a legislação e a ação governamental d~ 
vendo serem especialmente rígidas com relação aos cuidados e P! 
drões de preservação ambiental. 

Considerando que empreendimentos econômicos, agrícolas, 
florestais, energéticos ou de mineração, em terras indígenas, 
fatalmente produzirão significativos choques culturais e ambie~ 
tais, suas autorizações, necessariamente, terão que se revesti 
rem de excepcionais cuidados, se comparados com projetos simil! 
res em áreas não habitadas por índios. Entre tais cuidados in 
clue-se a realização de prévios estudos antropológicos e de cu 
nho ambiental bastante detalhados, fundamentais ao processo au 
torizativo. 

Dentre os citados empreendimentos econômicos em terras 
indígenas, os energéticos e de mineração são os mais problemátl 
cos para o meio ambiente. Os agrícolas e florestais, por serem 
diretamente relacionados com riquezas do solo, por força consti 
tucional só podem ser desenvolvidos pelos próprios índios, com 
os mesmos tendo mais cuidado com o meio ambiente, seja pelo p~ 
queno porte, como pela natural tendência preservacionista. 

Os recursos minerais e os potenciais de energia hidrá~ 
lica, por outro lado, por constituirem bens da União, não são 
de usufruto exclusivo dos índios, podendo gerar empreendimentos 
~conômicos (geralmente de grande porte) comandados por terce! 
ros, conforme previsto na Constituição, desde que autorizados p~ 
lo Congresso Nacional, após ouvir as comunidades indígenas af~ 
tadas. Outros aproveitamentos dos recursos hídricos em terras 
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indígenas, da mesma forma, necessitam de autorização do Congre~ 
so Nacional. 

1 ., 

Contudo, até o presente, o Congresso Nacional ainda não 
estabeleceu as condições específicas em que deverão ocorrer a 
realização de empreendimentos relacionados com os recursos min~ 
rais e hídricos em terras indígenas e nem a forma processual das 
necessárias autorizações legislativas. Assim, atualmente, ainda 
não são pos~íveis em terras indígenas a realização de empreendi 
mentas formais de mineração e energéticos em terras indígenas. 

Ocorre, entretanto, que algumas terras indígenas vem se~ 
do objeto de intensa mineração ilegal, sob a forma da garimp~ 
gem, com desastrosas repercussões ambientais que tem trazido 
conseqüências extremamente danosas às comunidades indígenas af~ 
tadas. O exemplo mais dramático desta situação é aquele da inva 
são das terras dos Yanomami por milhares de garimpeiros. 

Por outro lado, a construção de hidrelétricas em terras 
indígenas, antes do advento da atual Constituição Federal, tro~ 
xe sérios problemas ambientais danosos aos índios, sendo as UHE 
de Tucuruí e Balbina, os exemplos mais trágicos, afetando as CQ 

munidades indígenas dos Gaviões, Parakanã, Guajajara, Waimiri-A 
troari, dentre outras. 

Na atualidade a mais grave ameaça ao meio ambiente em 
terras indígenas é a garimpagem ilegal. Os empreendimentos fo! 
mais de mineração (a chamada mineração organizada, realizada por 
empresas), bem como a construção de hidrelétricas, não vem se~ 
do executados porque dependem de autorização governamental, que 
somente serão possíveis depois que o Congresso Nacional regul~ 
mentar o assunto. 

Além da garimpagem, outro grave problema ambiental em 
terras indígenas é causado pela atuação ilegal de madeireiros 
que ocasiona a devastação florestal. 

A mineração é uma atividade que, por suas característl 
cas, afeta em larga escala o meio ambiente natural. Por estar~ 
zão, sua realização em terras indígenas somente deve ser autor! 
zada, excepecionalmente, e, assim mesmo, se acompanhada de rígi 
d~ controle ambiental, bem como da efetiva recuperação do meio 
ambiente por ela degradado. Nestas condições, a mineração sob a 
forma da garimpagem deve ser terminantemente proibida em terras 
indígenas, com o governo devendo cumprir rigidamente o Estatuto 
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do Índio que a proíbe em tais terras. 

A intensa devastação ambiental que vem sendo feita pela 
garimpagem em várias partes do Brasil constitui um grave proble 
ma que necessita ser urgentemente equacionado e resolvido, sob 
penas de sérias consequências ambientais, sociais e financeiras 
para o País, a curto, médio e longo prazos. Se a garimpagem pr~ 
datória é uma questão grave nas áreas não indígenas, nas terras 
dos índios·e1a assume proporções extremamente preocupantes, con~ 
tituindo séria irresponsabilidade governamental a omissão das 
autoridades observada neste caso, ao não fazer valer a lei, re 
tirando os garimpeiros dos territórios indígenas invadidos. 

Não se pode adotar como política pública a resolução do 
problema da mão-de-obra desocupada via garimpo, às custas da vi 
da e da cultura dos índios e da geração de outros problemas so 
ciais tão graves (ou ainda mais graves) que o desemprego. 

Se a mineração organizada afeta em grande escala o meio 
ambiente, a desorganizada (garimpo) potencializa várias vezes a 
degradação ambiental decorrente. Por esta razão, a garimpagem 
não pode ser permitida em terras indígenas, com os atuais gari~ 
pos devendo ser imediatamente fechados, apreendidos e leiloados 
os aviões, máquinas e equipamentos utilizados na garimpagem; os 
garimpeiros levados para outros locais e recuperada gmbiental 
mente as áreas por eles afetadas, às custas dos seus donos, a 
través da competente ação civil pública. 

A garimpagem ilegal em terras indígenas, principalmente' 
aquela de ouro e cassiterita em eluviões, aluviões e coluviões, 
vem causando sérios transtornos ambientais. A remoção do solo à 
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 sistem hídrico e as condições naturais das vár 
zeast inclusive com desmatamento das vegetações ciliares, prov~ 
cando grave assoreamento e poluição particulada das águas, co~ 
prometendot inclusive, suas potabilidades. O empoçamento das ~ 
guas criam condições ótimas para a reprodução de mosquitos tran~ 
missares de doenças, o que agrava, ainda mais, as consequências 
negativas do contacto dos garimpeiros, geralmente portadores de 
várias doenças transmissíveis, com os índios. 

Contudot a intensa poluição química gerada pelos garim 
p9s de ouro constitui o maior perigo para as comunidades indíg~ 
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nas, a curto, médio e longo prazos. Em tais garimpos, são desp~ 
jados nos rios, em grande quantidade, óleos lubrificantes, die 
sel, sabões, graxas, etc., bem como o mercúrio usado no proce~ 
so de concentração do ouro. 

1 ., 

Em tal processo o pré-concentrado de ouro obtido por mé 
todos gravimétricos é misturado com a mercúrio, ocorrendo a a 
malgamaçãa 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 contamina os próprios 
garimpeiros e o ecossistema. Em muitos casos o mercúrio é adi 
cionado diretamente no próprio processo de pré-concentração nas 
bicas de lavagem do minério, contaminando os cursos d'água, in 
do depositar-se nos sedimentos do fundo dos rias. 

·, 

i 

1 
1 
J 

/ 

A poluição com mercúrio pode acarretar sérios problemas 
de saúde da seguinte forma: contaminação dos garimpeiras com 
mercúrio vapor durante a queima da amálgama; a poluição das ~ 
guas e sedimentos com mercúrio durante a lavagem do minério e a 
amalgamação, e pela deposição do mercúrio vapor, pode ocasionar 
a sua metilação e sua absorção pelos peixes, entrando na cadeia 
alimentar da população local e, finalmente, a requeima do ouro 
nos seus diversos pontos de venda pode contaminar as pessoas 

com a mercúrio vapor que é produzido. 

Em face da carência de pesquisas sistemáticas e perm~ 
~entes, ainda não se sabe, com precisão, a dinâmica de migração, 
a especiação e acumulação do mercúrio no meio ambiente, bem c~ 
mo seus efeitos toxicológicas sobre a população que vem sendo a 

1 - 
' fetada pelo uso indiscriminado deste metal nos garimpas de o~ 
-r o , no curto, médio e longo prazos. Contudo, sabe-se, com _cert~ 
za, que o mercúrio em sua forma metilada é extremamente danoso 
à saúde das pessoas. Assim, é muito preocupante a elevada qua~ 
tidade de mercúrio lançada em um ecossistema complexo· coma o ~ 
mazônico, estimada em 120 t/ano, principalmente para as popul~ 
ções que dependem da pesca para suas sobrevivências. 

Pelo exposto, uma política indigenista séria e cons~ 
quente, relativamente à questão ambiental nas terras indígenas, 
deve contemplar pelo menos, o seguinte: ~ 

1) fazer valer os dispositivos constitucionais que co~ 
ferem ao Congresso Nacional a atribuição exclusiva 
de autorizar a mineração e o aproveitamento dos re 
cursos hídricos em terras dos índios, ouvidas asco 
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munidades indígenas afetadas; 

2) retirada imediata de todos os11empresários garimpeiros• 
e dos garimpeiros por eles comandados, de todas as 
terras indígenas, fazendo valer as disposições do Es 
tatuto do Índio que nelas proíbe a garimpagem; 

3) apreensão dos aviões, veículos, máquinas e equipamen 
tos que dão suporte e viabilizam o ilegal garimpo em 
terras indígenas, com o posterior leilão em hasta pú 
blica dos mesmos, nos termos do parágrafo único do 
artigo 21 da Lei 7.805, de 18 de julho de 1989; 

----------- 
4) realização urgente de diagnóstico da extensão da de 

predação ambiental causada pelo garimpo nas terras 
indígenas e a imediata recuperação do meio ambiente 
por ele degradado; 

5) proposição por parte do Ministério Público Federal 
de ação cível pública nos termos da Lei 7.347/85, co~ 
substanciada pelos artigos 225, § 2º e 129, III da 
Constituição Federal, visando a cobrança aos "donos 
de garimpas" e de outros que tenham participado da 
lesão ao meio ambiente nas terras indígenas, do di ~ - 
nheiro gasto na recuperação ambiental causada pelos 
seus ilegais garimpas nas áreas dos índios, tendo por 
base perícia técnica feita pelo IBAMA; 

6) proposição pelo Ministério Público Federal da devida' 
ação criminal contra os "donos de garimpas'' pela pr! 
tica de crime ecológico nas terras indígenas, nos ter 
mos do ar-<.' 15 da Lei 7,804, de 18 de j~lho_de ·1989~ 

bem como de responsabflização das autoridades que se 
mostraram omissas ao não fazer valer a legislação a~ 
biental, nos termos do parágrafo 2º do artigo e da 
lei acima citados; 

7) paralizar a ação das madeireiras que atuam nas ter 
ras indígenas; 

8) mitigar os efeitos nocivos causados aos índios pelas 
hidrelétricas já construídas; 

9) regulamentar com urgência os dispositivos constit~ 
cionais que tratam da pesquisa e lavra dos recursos 

./ 
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minerais e da exploração e aproveitamento dos recu! 
sos hídricos nas terras indígenas. No caso da miner~ 
ção tal regulamentação é importante, inclusive como 
anteparo às invasões das terras indígenas por gari~ 
peiros, com a ocupação física dos locais promissores 
à existência de mineralizações importantes pela min~ 
ração organizada, passível de ser controlada, ao co~ 
trário do que ocorre com os garimpas. Tal regulame~ 
tação deve ter por base, no mínimo, os seguintes po~ 
tos principais: 

a) considerar os recursos hídricos e minerais exis 
tentes nas terras indígenas como sendo de reserva 

~ 
nacional, com seus aproveitamentos somente o cor 

rendo quando necessários ao desenvolvimento econÊ 
mico-social do País, inexistindo outras alternat! 
vas em outras partes do território brasileiro, a 
juízo do Congresso Nacional; 

b) no caso dos recursos minerais, não aplicação da 
figura da prioridade prevista no Código de Miner~ 
ção, com a via de aproveitamento escolhida sendo 

' 
a licitação pública; 

c) caso o Poder Executivo julgue relevante a pesqui 
sa.e a lavra de recursos minerais ou a exploração 
e o aproveitamento de recursos hídricos em uma d~ 
terminada terra indígena prévios estudos geológ! 
cos, dos recursos hídricos, ambientais e antrop~ 
lógicos realizados pelos órgãos governamentais CD_!!! 
petentes deverão servir de base para a decisão mi 
nisterial quanto à conveniência ou não de se plei 
tear a devida autorização ao Congresso Nacional; 

d) se julgada conveniente, deverá ser realizada lici 
tação pública para a pesquisa, no caso dos recu! 
sos minerais e escolhida a concessionária estatal 
da área energética no caso dos recursos hídricos, 
em se tratando de hidrelétricas, que irão reali 
zar os trabalhos de investigação necessários à d~ 
finição da viabilidade econômica dos empreendime~ 
tos, se aprovados pelo Congresso Nacional, sempre 
com o compromisso formal de cumprimento de todas 
as exigências de ordem ambiental e antropológica 
necessárias à preservação da vida, da saúde e da 
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cultura dos índios afetados, definidas pelos ór 
gãos governamentais competentes; 

e) o Congresso Nacional, ouvida "in loco'' a comunid! 
de indígena afetada, com a presença do Ministério 
Público Federal que atestará a vontade dos índios, 
decidirá acerca das autorizações de pesquisa de 
recursos minerais ou de exploração de recursos hí 
dricos solicitadas pelo Poder Executivo; 

•• 
f) realizados os trabalhos de pesquisa ou exploração 

e comprovada a viabilidade econômica da lavra mi 
neral ou do aproveitamento do recurso hídrico, se 
aprovada pelo Poder Executivo, este solicitará no 
va autorização ao Congresso Nacional, agora para 
a fase industrial dos empreendimentos; 

g) se autorizados pelo Cognresso Nacional, as conce~ 
sões de lavra de' recursos minerais ou de aprovei 
tamente dos recursos hídricos serão tituladas aos 
respectivos requerentes com a condição de ser ob~ 
decida a legislação específica, bem como de serem 
cumpridas as obrigações adicionais que forem i~ 
postas quanto à preservação ambiental, da vida, 
da saúde e da cultura da comunidade indígena af~ 
tada, feitas pelos órgãos governamentais compete~ 
tes, pelo Poder Legislativo ou pelos próprios í~ 
dias através de contrato negociado e assinado li 
vremente entre as partes, inclusive quanto as suas 
participações financeiras nos resultados dos e~ 
preendimentos econômicos viabilizados em suas ter 
ras; 

h) vedação à garimpagem ou à permissão de lavra em 
terras indígenas. 

CARTA AO PRESIDENTE BUSH* 

A Coordenação Nacional dos Geólogos - CONAGE é a en 

* Esta carta,enviada ao Presidente George Bush dos Estados Unidos da Amé 
rica, em 06.08. 90, foi publicada pelo Jornal "DIÃRIO DA MANHÃ 11, de Gaia 
nia-GO., em 02.12.90,quando da visita de$te mandatário ao Brasil. 
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tidade representativa dos geólogos brasileiros, tendo tradl 
ção de atuação nas questões relacionadas com a política mine 
ral brasileira. 

A imprensa noticiou que Vossa Excelência, quando de 
sua vinda ao Brasil, pretendia visitar uma aldeia dos índios 
Yanomami, criando grande expectativa nas entidades da soei~ 
dade civil, nacionais e internacionais, que vem lutando no 
sentido .de se dar paradeiro ao grande genocídio de que vem 
sendo vítima aquela comunidade indígena, em face da brutal e 
ilegal invasão de suas terras por garimpeiros, comandados 
por empresários inescrupulosos que não dão nenhum valor à vi 
da e à cultura daquela minoria nacional. ~ 

A visita de Vossa Excelência aos vanomami 
juntura, teria um largo significado humanitário e 

nesta con 
político, 

de repercussão internacional, no contexto da campanha mundial 
em defesa da vida e da cultura daqueles índios. Contudo, sua 
repercussão mais importante deveria ser junto ao Governo do 
Brasil, somando esforços no sentido de que tal governo se cons 
cientize da necessidade de salvar os índios Yanomami do ace 
lerado processo de extermínio de que estão sendo vítimas, em 
face da ação dos citados garimpeiros em suas terras. Na i~ 
possibilidade da visita aos vanomami, os geólogos brasilei 
ros apelam a Vossa Excelência no sentido de incluir na pauta 
das conversações com o Presidente Collor a questão da salva 
ção daquela minoria nacional. 

1 ., 
É penoso para nós brasileiros termos que apelar à~ 

consciência de outros povos e nações, bem como a seus lide 
res e dirigentes, no sentido de contactarem o Governo do Bra 
sil visando a salvação do povo Yanomami e de outras comunid~ 
des indígenas nacionais, que têm suas terras ocupadas por i~ 
vasores e aventureiros de todo tipo, ameaçando suas sobrevi . - 
vências físicas e culturais. Contudo, os geólogos brasilei 
ros acreditam que a questão dos direitos humanos e, sobretu 
do, o extermínio de minorias nacionais indefesas, são assun 
tos que interessam a todos os países, nações e povos, bem c~ 
mo a opinião pública internacional e às principais lideran 
ças responsáveis do mundo em que vivemos. O desrespeito às 
minorias nacionais, da mesma forma que a tortura, constitui 
crime contra a humanidade, sendo firmemente condenado pela 
Declaração 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 
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todo, com seus extermínios representando uma perda irrepar! 
vel para o patrimônio humano e cultural da Terra, enquanto 
lar dos humanos, não podendo serem aceitos por todos que cul 
tivam a paz, a liberdade e a democracia e nem ser caracterl 
zados como um problema exclusivamente interno do Brasil. Daí, 
o posicionamento e a justificativa da CONAGE de solicitar~ 
paio a um dirigente e líder de um país estrangeiro, no senti 
do de fazer gestões junto ao governo brasileiro sobre o as 
sunto. · 

O Governo do Brasil, com sua política indigenista em 
curso, vem patrocinando pela omissão o extermínio genocida 
de várias comunidades indígenas brasileiras, sendo mais ma! 
cante, contudo, o caso dos Yanomami. Dos seis ou sete milhões 
de índios, presumivelmente existentes no Brasil em 1.500, ~ 
tualmente sobrevivem cerca de 235.000. Até os anos 70, os va 
nomami viveram relativamente protegidos deste processo de e~ 
termínio cultural ou físico, contudo, a oc~pação econômica do 
Território Federal de Roraima (atualmente Estado de Roraima), 
com ênfase para a lavra ilegal de ouro por garimpeiros, d! 
sencadeou um rapidíssimo processo de extinção daqueles índios, 
de conhecimento geral. 

No Governo cto·ex-Presidente José Sarney, a invasão 

das terras dos Yanomami por garimpeiros de ouro contou com 
o beneplácito governamental, evidenciado por escandalosa ~ 
missão frente às den~ncias teitas pela imprensa, por entid! 
des da sociedade civil e o desrespeito às decisões da Justi 
ça Federal que sentenciou a imediata retirada dos invasores.' 
E, o que é mais grave, o Governo Sarney emitiu decretos (D! 
eretos nº 97 .512 a 97 .530) retalhando em 19 (dezenove) "ilhas" 
o território vanomami, tornando-o descontínuo e diminuindo 
drasticamente sua área total, bem como "legalizou'' a prese~ 
ça dos garimperiso nas terras daqueles índios ao· emitir os 
Decretos nºs 98.959 e 98.960 que criaram as reservas gari~ 
peiras de Uraricoera e Catrimani - Couto Magalh~es. Estes d~ 
eretos afrontaram a Constituição Brasileira e desrespei 
taram decisão da Justiça Federal, evidenciando o desprezo 
daquele governo aos direitos dos índios brasileiros e ao Po 
der Judiciário, quando contraria os seus interesses. 

Pela Constituição Federal do Brasil, a mineração em 
terras indígenas somente pode ser autorizada, exclusivame~ 
te, pelo Congresso Nacional (art. 49, XVI). Dessa maneira, 
os dois decretos que autorizam garimpeiros a atuarem nas ter 
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ras dos Yanomami, além de serem inconstitucionais e represe~ 
tarem uma afronta ao Congresso Nacional do Brasil, formaliz~ 
ramo genocídio premeditado daquele povo indígena e eviden 
ciaram uma típica ação de delinqüência governamental que e~ 
vergonha os brasileiros e assombra a consciência crítica da 
humanidade. 

Em 25.03.90 assumiu no Brasil um novo Presidente da 
República, eleito pelo povo, o Excelentíssimo Senhor Fernan 
do Collor. Sua posse trouxe esperanças de que, no seu gove~ 
no, seria posto um fim a agonia do povo vanomami. Contudo, 
decorridos 8 (oito) meses, as esperanças começam a desapar~ 
cer. Suas ações, qunnto à paralização da dor e do infortúnio 
daquele povo indefeso, infelizmente, apontam para uma 
nuação da política seguida no Governo Sarney. Nenhuma 
concreta foi realizada. O apelo no sentido da cassação 
decretos inconstitucionais emitidos pelo ex-Presidente 

~ 

conti 
ação 
dos 

José 
Sarney, que retalharam o território Yanomami e 11legalizam11 ne 
le a presença dos garimpeiros, é respondido com o silêncio~ 
frontoso, caso se considere a gravidade do morticínio que e~ 
candaliza a humanidade. A dinamitação de p í s t=s de pouso con~ 
truídas pelos garimpeiros nas terras dos Yanomami, ordenadas 
pelo Presidente Collor, representaram uma ação de "market ínq" 
destinada a diminuir a pressão da opinião pública internaci~ 
nal, não tendo qualquer efeito prático no sentido da retir~ 
da dos invasores, determina~a pela Justiça Federal do Brasil. 
Muitas pistas dinamitadas na primeira iniciativa foram recu 
peradas pelos garimpeiros, em escandalosa afronta ao poder 
constituído no Brasil, cientes que estão da continuidade da 
impunidade de que se acham investidos para suas ações ilegais, 
frente à omissão governamental brasileira. 

1 

./ 

A omissão governamental no caso vanomami e o despr~ 
zo do Governo do Brasil às pressões da opinião pública nacio . - 
nal e internacional em favor da preservação da vida e da cul 
tura daqueles índios, tem levado observadores qualificados a 
concluírem que, em realidade, não ocorre apenas uma simples 
omissão por parte das autoridades, podendo haver uma rede de 
interesses econômicos e políticos que falam mais alto que a 
proteção de seus direitos humanos e constitucionais tão afro~ 
tosamente violados. Ao Governo seria muito fácil e barato in 
terromper a invasão dos garimpeiros: bastaria a aplicação do 
parágrafo único do artigo 21 da Lei 7.805, de 18 de julho de 
1989, apreendendo os aviões que transportam os garimpeiros, 
suas máquinas, equipamentos e suprimentos diversos que esta 



16 

1 ., ria encerrada a invasão, na medida em que tal meio de trans 
porte é o único que permite viabilizar a ação dos invasores. 
Todo mundo sabe que apreender pequenos aviões civis não con~ 
titui tarefa complexa para um país com o poder e o nível de 
desenvolvimento alcançado pelo Brasil. O que falta é a vont~ 
de política de dar um paradeiro à chacina dos Yanomami. 

Há alguns anos passados, o mundo todo maravilhou-se 
ao assistir o espetáculo grandioso da prática da paz ao ver, 
através da televisão, o esforço dispenddido pelos Estados~ 
nidos da América e a URSS (até então, os dois principais op~ 
nentes do esquema de confrontação Leste-Oeste) para salvarem 
3 (três) baleias presas pelo gelo. Esforços técnicos, oper~ 
cionais e financeiros não foram medidos e duas das baleias 
foram salvas. Será que a opinião pública internacional, as 
nações, os países e seus líderes responsáveis, não serão c~ 
pazes de se unirem e exigirem do Governo do Brasil o término 
da matança dos Yanomami, pessoas humanas biologicamente iguais 
a todas as outras existentes na Terra mas que possuem como ú 
nico "pecado'' terem uma cultura diferenciada da nsosa? 

Os geólogos brasileiros acreditam que tal exig~ncia 
será viável e poderá salvar os Yanomami, com um apelo de Vo~ 
sa Excelência em favor destes índios atormentados pela morte, 
a dor e o sofrimento da perda de suas identidades culturais, 
tendo um sugnificado muito importante nesta luta, que perte~ 
ce a toda a humanidade. 

1 

" 


