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por Wanderlino Teixeira de Carvalho* 

O Brasil é um país com graves questões sociais e p~ 

líticas por resolver. Dentre suas grandes questões nacionais ainda 

não equacionadas, aquela referente aos índios pode ser considerada co 

mo uma das mais relevantes, merecendo a atenção de todos QS que amam a 

paz e praticam a democracia. 

A política indigen1sta brasileira, baseada na inte 

gração dos índios à sociedade nacional, seguida desde o descobrimento 

do País pelos portugueses até o presente, conduziu a um dos maiores 

genocídios de que se tem conhecimento, a nível mundial. De um total 

de cerca de 5 a 6 milhões de índios presumivelmente existentes na ép~ 

ca do descobrimento, sobrevivem hoje perto de 220 mil. O choque cult~ 

ral entre a civilização dominante e as diversas minorias indígenas 

tem sido fatal para as mesmas. Tão trágico tem sido este choque que 

povos, como por exemplo, os Avé-Canoeiro~. que outrora dominavam o Pla 

nalto Central do Brasii1 fizeram entre os seus dez últimos remanescen 

tes pacto coletivo de auto-extinção. Não mais desejam viver se não p~ 

dem, enquant0 povo culturalmente diferenciado, levar suas vidas segu~ 

do suas tradições e costumes. 

O desenvolvimento do capitalismo no Brasil vem se 

dando de uma forma bastante predadora em relação a sua população e 

aos seus recursos naturais, com profunda agressão ao meio ambiente. 

Sua taxa de exploração econômica, medida pelo índice de concentraç~o 

da renda, é a mais elevada do mundo. Os 10% (dez por cento) mais ri 

cos da população detém 51% (cinquenta e um por cento) da renda nacio 

nal. Os 5% (cinco por cento) mais ricos capturam 33% (trinta e três 

por cento) de tal renda e aqueles que somam somente 1% (um por cento) 

da população ficam com 13% (treze por cento) da mesma, o que equivale 

à parte que os 50% (cinquenta por cento) mais pobres conseguem deter. 

E, o que é pior, este perfil de concentração da renda no Brasil est~ 

no tempo, cada vez mais grave. Em 1960, os 10% (dez por cento) mais 

ricos da população detinham 39% (trinta e nove por cento) da renda na 
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cional, com os atuais 51% (dnquenta e um por cento) representando um a 

vanço de 12% (doze por cento), mesmo após 25 (vinte e cinco) anos de 

acelerada industrialização. 

Nos últimos anos, a desenfreada ocupação capitalista 

do território brasileiro vem chegando à Amazônia Brasileira, r e ç í ão 

em que vive a maior parte das populações indígenas sobreviventes do 

etnocídio, já referido. Tal ocupação vem se dando principalmente atr~ 

vés de grandes rodovias e de construção de hidrelétricas, fecraiov ias, 

empreendimentos agrícolas, florestais e de mineração. Evidentemente, 

tais empreendimentos econômicos, em terras indígenas, fatalmente, pr~ 

duzirão significativos choques culturais entre os índios, contribuin 

do de forma relevante para o processo em curso de desestabilização e 

destruição das populações indígenas. 

As entidades brasileiras da sociedade civil que mos 

tram interesse na sobrevivência das populações indígenas tem se mos 

trado muito preocupadas com o complexo processo de ocupação da Amazô 

nia, representado pelos referidos empreendimentos econômicos. Preocu 

pação especial tem acontecido em relação aos projetos de mineração. 

A mineração é uma atividade que altera em larga esca 

la o meio ambiente natural. Ora, se o meio ambiente sadio é uma que~ 

tão de enorme relevância para as próprias sociedades contemporâneas 
(j 

culturalmente desenvolvidas, para as populações indígenas que vivem 

em íntima e profunda associação com a natureza, ele é uma necessidade 

vital .. Sua degeneração em proporções significativas acarreta perdas 

jrreparáveis nos processos de sobrevivência física e cultural dos ín 

dios. 

No Brasil ainda não existe uma experiência relevante 

de mineração em terras indígenas. Somente garimpos (veja caracteriza 

ção mais adiante) tem sido desenvolvidos em 22 delas. Contudo, jã são 

conhecidos os enormes malefícios que tais garimpos vêm causando às p~ 

pulações indígenas atingidas. Quanto à mineração organizada, até o 

presente, somente atividades de pesquisa mineral têm sido realizadas, 

também.em pequena escala. A pesquisa mineral, contudo, pela sua natu 

reza, não ocasiona problemas graves para as populações indígenas. As 

preocupaç~es são, principalmente, quando da fase da lavra. 

A partir do início da década de 80, com a caracteri 

zaçao na região Amazônica de alguns ambientes geológicos com promiss~ 

ras perspectivas de conterem bens minerais com eventual ,valor.·- eco 

nômico, localizados em áreas indígenas, e o interesse crescente de em 
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presas de mineração em pesquisá-los e as frequentes invasões de gari~ 

peiros, despertou o debate no Brasil acerca da mineração em terras in 

dígenas. Várias entidades da sociedade civil têm chamado a atenção p~ 

ra os males que a mineração em terras indígenas poderia causar aos in 

dios. 

Este trabalho enfoca a questão dos garimpos, comê~ 

fase para os seus reflexos sobre os índios, quando realizados em ter· 

ras indígenas. 

A QUESTAO DOS GARIMPOS 

Os garimpos existem no Brasil desde os tempos colo 

niais, inicialmente como atividade que prosperou a margem das leis do 

País e, após 1938, como uma forma de mineração reconhecida legalme~ 

te. Contudo, tal atividade, ·:como vem . s erido . .e xe r c Lda , , continua 

sendo, na grande maioria dos casos, uma forma de mineração realizada 

em desacordo com a lei brasileira. 

O Código de Mineração do Brasil estipula em seu artl 

go 70 a seguinte definição de garimpagem e dos garimpas. 

"Art. 70 - Considera-se: 

I - garimpagem, o trabalho individual de quem utill 

za instrumentos rudimentares, aparelhos manuais ou máquinas simples e 

portáteis, na extração de pedras preciosas, semipreciosas e min~rais 

metálicos ou não-metálicos, valiosos, em depósitos de eluvião, nos al 

veos de cursos d'água ou nas margens reservadas, bem como nos depósl 

tos secundários ou chapadas (grupiaras) vertentes e altos de morros, 

depósitos esses genericamente denominados garimpas; 

II - faiscação, o trabalho individual de quem utili 

za instrumentos rudimentares, aparelhos manuais ou máquinas simples e 

portáteis, na extração de metais nobres nativos em depósitos de elu 

v~ão, fluviais ou marinhos, depósitos esses genericamente denominados 

faisqueiras; e 

III - cata, o trabalho individual de quem faça, por 

processos equiparáveis aos de garimpagem e faiscação, na parte deco~ 

posta dos afloramentos dos filões e veeiros, a extração de substân 

cias minerais úteis, sem o emprego de explosivos, e as apure por prQ 

cessas rudimentares". 
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Por sua vez, a definição de garimpeiro é dada pelo 

artigo 71 daquele diploma legal, da seguinte forma: 

"Art. 71 - Ao trabalhador que extrai subst~ncias mi 

nerais úteis, por processo rudimentar e individual de mineração, g~ 

rimpagem, faiscação ou cata, denomina-se genericamente, garimpeiro. 

O referido Código de Mineração, em seu artigo 72, re 

sume a caracterização da garimpagem, do seguinte modo: 

"Art. 72 - Caracterizam-se a garimpagem, a faiscação 

e a cata: 

I - pela forma rud~mentar de mineração; 

II - pela natureza dos depósitos trabalhados; e 

III - pelo caráter individual do trabalho, 

por conta própria". 

sempre 

Tal definição legal, praticamente, nunca foi obedeci 

da na medida em que a atividade de garimpagem, quase sempre, tem ca 

racterística empresarial havendo um capitalista que financia as oper~ 

ções (o chamado "empresário do garimpo", "dono de serviço~, "dono de 

barranco", etc) e trabalhadores que as executam com pagamento em di 

nheiro ou em espécie, esta última através de participação percentual 

no resultado da lavra, acordada entre as partes. 

A partir dos meados da década de 60 a garimpagem res, 

surgiu com grande força no Brasil, após ter passado; dezenas de anos 

circunscrita a pequenos garimpas de diamante e, secundariamente, de 

ouro, com o advento dos garimpas de cassiterita em Rondônia, na Amazô 

nia Brasileira. Milhares de garimpeiros passaram a extrair grandes 

quantidades de cassiterita na Amazônia e no Brasil Central, com o pr~. 

cesso se desenvolvendo durante toda a década de 70. No início dw déca 

da de 80, o Governo Brasileiro, acossado por problemas econômicos e 

sociais diversos, passou, ao arrepio da legislação mineral, a incen 

tivar enormemente a atividade garimpeira, principalmente, aquela do 

ouro, sendo o exemplo marcante aquele de Serra Pelada, mundialmente 

conhecido pelas ceoas dantescas de dezenas de milhares de trabalhado 

res cobertos de lama transportando nas costas em situaç~o de extrema 

dificuldade, sacos de minério aurífero. 

As grandes dificuldades econômicas e sociais que ~ 

fligem várias dezenas de milhões de brasileiros, relegados a prÉ 

pria sorte, e o incentivo governamental ao garimpo de ouro, ocasiona- 
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rama formação de uma "vaga" garimpeira de grande dimensão, estimada 

em cerca de 600 mil trabalhadores, q~e vem se espalhando com grande 

velocidade pela Amazônia Brasileira. Tal "vaga" vem gerando em sua --- 

passagem uma incontávef série de conflitos com empresas de mineração 

e populações indígenas que já resultaram, inclusive, em combates arma 

dos que ocasionaram a morte de garimpeiros, índios, geólogos e eng~ 

nheiros de minas, sem contar os seríssimos problemas ambientais pelo 

uso indiscriminado e em larga escala do mercúrio no processo de con· 

centração do ouro. Que explicação pode ser dada para esta incrível mo 

bilização de dezenas de milhares de pessoas que, com uma enorme cap~ 

cidade de produção, embora extremamente predatória, vem produzindo~ 

nualmente, cerca de 100 (cem) toneladas de ouro, em condições as mais 

adversas? 

A Coordenação Nacional dos Geólogos - CONAGE, entida 

de representativa dos geólogos brasileiros, em seus documentos ofi 

ciais e/ou em posicionamentos de seus dirigent~s tem manifestado que 

a problemática relacionada com os garimpos no Brasil tem sua origem 

calcada em, pelo menos, 02 (dois) fatores econômico-sociais de grande 

mangitude: 

" - primeiro no processo de desenvolvimento capit~ 

lista no Brasil, cujo legado é expresso pela impressionante proporção 

de cidadãos brasileiros que vivem na miséria absoluta ou na miséria 

estrita que, em termos nacionais, segundo Hélio Jaguaribe, é de 60% 

da população economicamente ativa, ou, de acordo com o Plano de Metas 

do Governo Federal, pelo estarrecedor dado de que, em 1985, 'um quinto 

da população vivia em níveis de pobreza extrema, sem qualquer rendi 

mento ou com renda inferior a um quarto do salário mínim*o por pessoa'; 

- segundo, na injusta e desigual distribuição das 

terras no Brasi~. em que cerca de 50% da população brasileira dispõem 

de apenas 12,5% de terras para cultivar, enquanto cerca de 1,04% de 

tém quase 50% das terras do País, e na intensa modernização capitali~ 

ta do campo, que, em conjunto, ocasiona um enorme contingente de tra 

balhadores sem terra que, em falta de outra opção, vão engrossar a p~ 

riferia de grandes cidades, com uma parte deste exército de despossul 

dos vendo no garimpo uma alternativa para as suas sobrevivências". 

Estas características dramáticas do processo de de 

senvolvimento capitalista do Brasil, aliado à presente situação de in 

tensa crise política e econômica, em uma fase de transição entre um 

regime autoritário para a democracia representativa em que a popul~ 

ção encontra-se em completo desencanto com os seus governantes, com 

* O salário mínimo mensal no Brasil, em fevereiro de 1988, era de Cz$ 5.280,00 eq_iiv2 
lente a 60 dólares. 
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as instituições nacionais, e com o próprio País, ocasionando um fenô 

meno que tem chamado a atenção da imprensa internacional, em face da 

inusitada onda ·de ~migração que tem gerado, constituem o caldo social 

em que se desenvolvem os garimpos. Nestas condições todo deserdado do 

mercado formal de trabalho, e qualquer desempregado ou desencantado 

com o Brasil que, por não ser da classe média, com um certo preparo 

intelectual e técnico, não consegue emigrar para outro País, transfor 

ma-se em um garimpeiro em potencial, vendo o garimpo como a tábua de· 

salvação para suas desventuras sociais. 

Adicionalmente, tem-se, ainda, como fator 

dor da situação do gari•po o fato de que o atual Código de 

complic! 

Mineração 

não mostra um espaço que possa ser preenchido pela pequena mineração. 

Na forma em que foi concebido há u~a polarização em dois _extremos: de 

um lado, uma pessoa física que trabalha sozinha, sem qualquer tipo de 

colaboração de outros, sejam assalariados de qualquer tipo ou da prQ 

pria família, usando equipamentos rudimentares que somente podem ser 

manejados por ela mesma, ou seja, uma figura romântica que, pratic! 

mente não existe, e nunca existiu, na realidade mineral brasileira, 

denominado de garimpeiro; de outro lado, a grande empresa de minera 

ção, privada ou estatal, dotada de amplos recursos técnicos e finan 

ceiros que trabalha, geralmente, com os mais modernos equipamentos e 

meios que a ciência e a tecnologia podem oferecer. Dessa maneira, não 

é de se estranhar a existência da chamada "mineração clandestina", e 

xercida pelos "empresários do garimpo", tendo em vista a real inexi~ 

tência nos dispositivos legais do Pa1s de um espaço ppr· menor 

que·seja, que pudesse ser ocupado pela pequena mineração, exercida le 

q a Lmen t e . Em realidade, os "empresários do garimpo" : xeálizam i3 p~ 

quena mineração brasileira e, provavelmente, a fazem clandestinamente 

por falta de um espaço legal que pudesse ocupar no Código de Minera 

ção. 

A problemática do garimpo somente poderá ser inteira 

mente solucionada, ou pelo ~enos deixar de ser uma questão aguda, 

quando acontecerem 03 (três) situações, todas elas de caráter polítl 

co: primeiro quando o processo de desenvolvimento econômico brasilei 

· ro for bem menos excludente e concentrador da renda; segundo quando 

houver, efetivamente, uma ampla reforma agrária no Brasil~ terceiro, 

quando a legislação minerária do País institucionalizar um espaço 

real para a pequena mineração. 

As duas primeiras situações só poderão ser resolvi 

das a médio prazo, assim mesmo se houver um amplo pacto social que 

permita a incorporação das várias dezenas de milhões de brasileiros, 
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despossuidos e deserdados do crescimento econômico no processo de de 

senvolvimento nacionai,de uma maneira tal que permita, pelo. menos, o 

atendimento.mínimo das suas necessidades báslcas.-A terceira~relaci2· - 

nada com a reforma da legislação referente ao garimpo, poderá ser en 

caminhada a curto prazo, seja através da Assembléia Nacional Consti 

tuinte que está em curso no Brasil ou das resultantes 

que deverão acontecer no Código de Mineração. 

reformulações 

Quanto à reforma da legislação minerária, no que co~ 

cerne ao garimpo, verifica-se uma convergência entre dois importantes 

segmentos do setor mineral brasileiro movidos, cada um deles, por 

seus interesses específicos: de um lado, a mineração organizada, le 

gal, que defende a manutenção dos atuais dispositivos legais existen 

tes no Código de Mineração e, em c~nsequência, vetando o surgimento 

no País de um forte estamento empresarial representado pela pequena 

mineração e; do outro lado, a "mineração clandestina", representada 

pelos "empresários do garimpo" ou "donos do garimpo" que, tendo em 

vista. os elevados lucros que realizam em face da Ímpiedosa explor~ 

ção do homem pelo homem que fazem impunemente sobre os elevados con 

tingentes de trabalhadores que para eles extraem substâncias minerai~ 

aliado ao fato de não pagarem impostos, bem como quaisquer contribui 

ções trabalhistas e previdenciárias, além de ficarem impunes quanto a 

extrema degradação do meio ambiente, não vislumbram quaisquer vanta 

gens em trabalharem de forma legalizada. Pelo exposto, observa-se o 

somatório das posições de dois contrários em direção a um mesmo obj~ 

tivo: a não legalização da pequena mineração no Brasil. 

A posição da mineração brganizada, em não contribuir 

para o surgimento no País de uma forte pequena mineração que atue de 

acordo ,com a legislação, e não clandestinamente como ~a atualidad~ so 

mente tem explicação se tal segmento, fortemente dominado pela grande 

mineração, pretender seguir ao pé da letra as regras do vigente capl 

talismo monopolista que privilegia, fundamentalmente, a concentraç~o 

da produção em umas poucas empresas, bem como o gigantismo destas, 

com as pequenas empresas tendo apenas um papel secundário ou mesmo i 

nexistente, caso se considere sua situação mais extremada. por outro 

lado, a ~osição da "mineração clandestina" não tem explicação à luz 

do estágio do desenvolvimento do sistema capitalista mundial e do pr~ 

prio Pai?, na medida em que sua forma de exploração do homem pelo ho 

mem somente encontrou paralelo no alvorecer do capitalismo, em sua fa 

se concorrencial, já extinta. 

Os geólogos brasileiros, através da CDNAGE, sempre 

têm se manifestado no sentido de considerar o garimpo como uma forma 
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válida de aproveitamento dos recursos minerais do País, no contexto 

do exercício da pequena mineração, como uma de suas modalidades. Con 
-- - - J _____:,,.. tudo, de forma nenhuma, nunca apoiou ou apoia o garimpo do·aeito em 

que vem sendo executado, principalmente, em face da extrema explor~ 

ção do homem pelo homem que origina e pela grande depredação do meio 

ambiente que ocasiona. 

No âmbito da Assembleia Nacional Constituinte, a jul · 

gar pelo disposto no Projeto de Constituição, atualmente (fevereiro 

de 1988) em votação em seu Plenário e pelas emendas do grupo conserva 

dor que faz oposição cerrada ao mesmo, a questão do garimpo deverá 

ser encaminhada no sentido de que esta atividade de extração mineral 

deixe de ser caracterizada como de natureza individual, como dispne o 

atual Código de Mineração, para se transformar em associativa, via 

formação de cooperativas de garimpeiros. Tais cooperativas levariam 

em conta a proteção ao meio ambiente e a promoção econômico-social dos 

garimpeiros. 

Qualquer que seja a decisão da Assembléia Nacional 

Constituinte a respeito da questão garimpeira, impõe-se a tomada de 

decisões políticas, explícitas ou implícitas, que levem ao equacion~ 

menta e solução da problemática dos garimpes, principalmente aqueles 

situados na Amazônia Brasileira, sob pena de conflitos sociais ainda 

mais graves do que aqueles já verificados. Observadores qualificados 

do cenário mineral brasileiro tem alertado que a questão dos garimpos 

amazônicos constitui uma verdadeira "bomba relógio" que pode explodir 

a qualquer momento com consequências sociais e políticas imprevisl_ 

veis, com medidas que desarmem o seu "gatilho" sendo imperativo~ ur 

gentes da ação· governamental. 

Uma componente explosiva da questão garimpeira é a 

invasão de áreas já oneradas com direitos minerários concedidos à em 

presas de mineração legalmente constituídas e das terras indígenas 

que tenham ocorrências de minerais de elevado valor unitário, como é 

o caso do ouro, cassiterita, tantalita, etc. Tais invasões, geralme_12 

te, "fabricadas" pelos "empresários-garimpeiros" que usam o conjunto 

dos trabalhadores ~orno "massa de manobra", criam situações de difícil 

equacionamento pelas autoridades governamentais em face do apelo so 

conveniente, se apropriam do apelo social do garimpo, 

·_,julgam_ 

simpático 

cial que apresenta_m. Os "empresários-garimpeiros", 1r1quando 

junto a opinião p~blica, e se dizem também ''garimpeiros". Entretanto, 

na hora da apropriação dos lucros do garimpo, se comportam como empr~ 

sários que de fato são, explorando intensamente os verdadeiros garim 

peiros. Esta dualidade de comportamento tem complicado sobremaneira a 
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problemática dos gari•pos, sendo importante uma r e v í s ão" legal do 

assunto que leve a uma definição clara dos atores sociais que neles a 

tuam. 

A complexidade de interesses relacionados com os g~ 

rô•pos ocasiona um grande número de atores sociais e políticos com 

eles ieterligados, contudo, grosso modo, podem sem observadas tres ca 

tegorias principais: de um lado, representando o trabalho, estão os· 

trabalhadores, verdadeiros garimpeiros que, realmente, realizam todas 

as operações de lavra e beneficiamento, nas piores condições de seg~ 

rança e higiene e, do outro lado, representando o capital, estão fa 

zendeiros, pilotos de aviões, profissionais liberais, comerciante~ in 

dustriais etc., isto é, pequenos, médios e grandes capitalistas que 

financiam todas as atividades do garimpo, vendem suprimentos e com 

pram a produção mineral obtida. As relações trabalhistas são feitas 

em completo desacordo com a legislação do Brasil, evidentemente em 

prejuízo dos trabalhadores, caracterizando uma situação em que se ob 

serva um elevadíssimo nível de exploração do homem pelo homem, muito 

semelhante àquela verificada quando da alvorada do capitalismo. A ter 

ceira categoria é representada por partidos político~ sindicatos, as 

sociações profissionais, religiosos, candidatos a cargos eletivos, 

etc que gravitam em torno das outras duas categorias, procurando ti 

rar, fundamentalmente, proveitos políticos, eleitoreiros ou não, e 

tornando ain,da mais complexa a questão garimpeira. Além disso, o g~ 

rimpo também é utilizado para a legalização de dinheiro obtido ilegal 

mente, através do narcotráfeg~ "jogo do bicho", corrupção governamen 

tal, etc, que origina uma densa rede de interesses que, nos últimos 

anos, tem alimentado o crescimento e expansão do garimpo por tod~ o 

Brasil, podendo tornar o País um campo minado para a atividade min! 

ral convencional das empresas de mineração que pesquisam e lavram mi 

nerais de elevado valor unitário. 

A complexidade do garimpo é tamanha que torna difí 

cil, inclusive, a sua exata caracterização, em face da multitude de 

situações com que se apresenta. A variedade de bens minerais que s~o 

garimpados é ampla, embora, quantitativamente, se concentre mais no 

ouro, cassiterita, diamante, tantalita, etc. Quanto ao número de pe~ 

soas envolvidas, encontra-se garl•pos, desde aquele individual, como 

estabelece a lei, embora raro, até aquele, como o de Serra Pelada, 

que, em seu auge, chegou a ter cerca de 80.000 garimpeiros. Da mesma 

forma, quanto ao conteúdo tecnológic?, existem gari•pos em que os ~ 

quipamentos utilizados são extremamente rudimentares, como manda a 

lei, até aqueles que se valem de máquinas modernas e de gr~nde porte, 

com alguns deles utilizando até helicópteros nas suas operações, o 
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que mostra a sofisticação a que podem chegar. Contudo, ainda em rela 

ção à tecnologia utilizada, um aspecto praticamente comum a todos os 

garimpos dê--õuro-, é aTitLl í z aç ão indiscriminada--do me r cür í o ; sem os::" 

devidos cuidados técnicos, o que tem provocado uma degradação ambien 

tal, extremamente grave, colocando em risco a saúde de centenas de mi 

lhares de pessoas. Em alguns garimpos a degradação ambiental causada 

pelo mercúrio assume feições de desastre ecológico. As relações· en 

tre trabalhadores e capitalistas também assumem diversas formas, des· 

de aquela do assalariamento puro, com o pagamento de diárias, que é a 

maioria dos casos, até aquela da parceria em que ocorre associação no 

capital empregado ou na divisão da produção obtida de acordo com peE 

centagens negociadas, sendo observadas, também, fórmulas mistas. Para 

uma melhor compreensão da questão garimpeira no Brasil, parece ser v! 

lido descrever, mesmo que resumidamente, o garimpo de Serra Pelada, o 

mais famoso deles. 

GARIMPO DE SERRA PELADA 

O garimpo de ouro de Serra Pelada, situado no sul do 

Estado do Pará, no município de Marabá, próximo a grande mina de miné 

rio de ferro de Carajás da Companhia Vale_do Rio Doce - CVRD, foi des 

coberto no início de 1980. Está situado no interior de uma concess~o 

mineral da CVRD, que é a maior empresa de mineração do Brasil e uma 

das grandes do mundo. 

A mineralização aurífera está relacionada com zonas 

de cizalhamento de uma sequ~ncia sedimentar dobrada, de idade pr~-ca~ 

briana, mostrando teores elevados. Embora não·se tenha uma avaliaç~~ 

precisa de suas reservas pode-se dizer que tal mineralização consti 

tui uma concentração incomum de ouro a nível mundial, caso se conside 

re que a mesma não chega a ocupar uma área de 5 hectares e de onde já 

foram, estimativamente, produzidas cerca de 60 (sessenta) t desse me 

tal precioso. 

A descoberta do garimpo de Serra Pelada e a intensa 

publicidade que a ela se deu, em face do enriquecimento da noite para 

o dia que se verificou para alguns em seus primeiros meses de funcio 

namento, atraiu milhares de camponeses sem terra e desempregados urb~ 

nos de todo o País (principalmente do Nordeste Brasileiro, regn!o mais 

pobre do País)que passaram a compor sua população garimpeira, morando 

e trabalhando em péssimas condições de ·higiene e segurança. A prop~ 

ganda sobre Serra Pelada, que alardeava uma riqueza sem limites, com 

políticos e autoridades governamentais dizendo que o mesmo poderia p~ 
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gar em ouro a dívida externa do Brasil, superior a 100 'bilhões de dó 

lares, desencadeou uma verdadeira corrida, com a região sendo ocupad~ 

rapidamente, p_o_r_ cerca de- 50 m í I" p e s s o a s ,' criando-se uma vs í t uaç ão ca_Q 

tica que levou o Governo Federal a intervir, "militarizando" o gari~ 

po, ao arrepio da legislação existente e do direito que a CVRD tem so 

bre a área. 

Em 1980 a produção oficial de ouro de Serra Pelada a 

tingiu 6,6t; reduziu-se para 2,5t em 1981, voltando a subir para 6,8t 

em 1982, atingindo o seu auge em 1983, com 14t. Em 1984 a produção 

foi de 2,6 t, em 1985 chegou a 2,7 t, caindo para 2,6 t em 1986. Em 

1987 produziu 2,2 t. 

A "militarização" do garimpo de Serra Pelada foi fei 

ta pelo Serviço Nacional de Informações - SNI, com o apoio de outros 

órgãos governamentais, que tudo nele passaram a controlar. Tal inter 

venção federal iniciada ~m maio de 1980, terminou em 1984, com a apr~ 

vação pelo Congresso Nacional da lei 7194/84 que autorizou a permanê~ 

eia dos garimpeiros em Serra Pelada, até 1987; indenizou em cerca de 

60 milhões1de dólares a CVRD pelos seus direitos minerários e criou a 

Cooperativa dos Garimpeiros de Serra Pelada - COOGAR, que passou a 

responsabilizar-se pelo garimpo. A "militarização" de Serra Pelada, 

conduzida pela fração mais conservadora dos militares brasileiros, e 

voluiu de uma iniciativa inicial que visava manter a ordem na região, 

frente ao fluxo intenso e r~pido de milhares de pessoas, para um enor 

me "curral" eleitoral com objet~os eleitoreiros do regime autoritá 

rio. O chefe da intervenção, o chamado major Curió, elegeu-se em 1984 

Deputado Federal, às custas dos votos dos gari•peiros. Tal depu~ado, 

nas eleições de 1986, em face da violenta queda do seu prestígio ju~ 

to aos garimpeiros, nem chegou a disputá-las, preferindo tornar-se um 

próspero comprador de ouro dos garimpas. 

A Cooperativa dos Garimpeiros de Serra Pelada, por 

sua vez, não conseguiu resolver os vários problemas que afligem tal 

garimpo. Acusada de ser, em realidade, uma "testa de ferro" de uns 

poucos "empresários garimpeiros", .de praticar favorecimentos aos seus 

dirigentes, e de patrocinar desmandos e corrupção generalizada e de 

ter elevadas díyidas com terceiros, está sob intervenção federal, sen 

do um péssimo exemplo, em se tratando da primeira iniciativa oficial 

do gênero, no País. 

O desenvolvimento da extração do minério aurífero, 

feita manualmente e sem a observação das exigências técnicas necessá 

rias as suas características, conduziu a formação de uma cava de for 

mato eliptico com o eixo maior tendo cerca de 200m e o menor cerca de 
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lOOm, que já tem uma profundidade de cerca de 12am. O lençol freático 

já foi ultrapassado, sendo necessário bombeamento contínuo da água 

que a cumu 1 a no- fúndo da - c a v a . A i ns t ablTfâa de do t a1 ude da cava é - mui 

to elevada, já tendo ocorrido vários desmoronamentos, mesmo após a 

realização de obras de seu rebaixamento custeadas pelo Governo Fede 

ral (cerca de_3,3 milhões de dólares) e a COOGAR (cerca de 2,8 mi 

!hões de dólares). Tais desmoronamentos já causaram, estimativamente, 

a morte de cerca de uma centena de pessoas. Um novo rebaixamento do· 

talude da cava exigiria investimentos da ordem de 10 milhões de d6la 

res. Além disso, para se continuar realizando a extração manual seria 

necessário rebaixar o lençol freático, também com elevado investimen 

to. Tudo indica que a lavra à ceu aberto em Serra Pelada pode tornar 

se anti-econômica. 

A concentração do ouro é feita em equipamentos rudi 

mentarés, utilizando-se o mercúrio, o que tem provocado sérios danos 

ao meio ambiente, inclusive com elevada contaminação de pessoas com 

este metal, extremamente danoso.a saúde. A recuperação de ouro no pr~ 

cesso de concentração é baixa. 

Em Serra Pelada há duas categorias de trabalhadores: 

os "formigas" que são assalariados, re~lizam as tarefas pesadas, ou 

seja, cavar e carregar até a superfície (120m de profundidade) em s~ 

cos de 35 kg o minério aurífero, e os "meia-praças" que se associam com 

"donos de barrancos" e somente recebem alguma coisa se houver pro d~ 

ção de ouro no "barranco" em que trabalham. Os "formigas ou "saque_! 

ros" chegaram a ser 30.000 e os "meia-praças" são bastante reduzidos, 

estando em processo gradativo de desaparecimento. Todos estes ~raba 

lhadores não possuem quaisquer tipo de garantias trabalhistas e previ 

denciárias. Os "barrancosª são as áreas individuais de aproximadame~ 

te 20m2 cada que compoem, somadas, o garimpo e que pertencem a quem 

financia a extração do ouro neles contido. Existem cerca de 6.000 

"barrancos". Os financiadores dos "barrancos" são os "empresários g~ 

rimpeiros" ou "donos de barrancos" ou, ainda, ''donos de serviços" qu~ 

em sua maioria, são gente de fora, que realmente comandam todo o g~ 

rimpo e que, individualmente, é chamado de "fornecedor de garimpo~ So 

mam cerca de 300. 

O perfil de distribuição da renda no Garimpo de Se~ 

ra Pelada reproduz o existente no resto do País. Em 1982, a OOCEGEO 

(empresa subsidiária da CVRD) por decisão governamental, detinha o m~ 

nopólio da compra oficial do ouro produzido em Serra Pelada. Segundo 

estudo por ela elaborado do total dos 48 mil garimpeiros que lá atua 

vam,1,87% ficaram com 72,42% da produção e 95,10% deles só retiveram 

18,85% do ouro produzido naquele ano. Com a queda da produção nos ~ 
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nos seguintes, após 1983, estima-se que tal perfil de distribuição da 

p r o d u ç ã o d e ouro, a v a 1 i a d a em p e 1 o me n o s o dobro d a d e c 1 a r a d a c o mo o 

ficiàl,- o que ocasiona grande perda de-impostos· que=pooe r í am ser ----re ------ · 

vertidos em benefício da população, tenha piorado. 

Os "empresários garimpeiros" de Serra Pelada detêm 

um elevado grau de capacidade de pressão sobre o governo, principa! 

mente sobre o Congresso Nacional. A lei que criou a CODGAR e permitiu· 

suas presenças naquele gari•po foi conseguida em menos de umá semana, 

depois de uma "invasão" pelos garimpeiros daquele Parlamento, fato 

considerado fantástico, caso se considere que, normalmente, ali se 

gasta um enorme tempo na tramitação dos projetos de lei. Quando tal 

lei ia expirar, em 1987, rapidamente foi aprovado outro diploma legal 

garantindo, novamente, a existência do garimpo, até o final de 1988. 

Estes fatos servem para mostrar um aspecto muito importante na duali 

dade de interesses que permeiam Serra Pelada: os "empresários gari~ 

peiros", nas relações do trabalho x capital, se comportam como capit~ 

listas, explorando os garimpeiros e, quando necessitam de favores g~ 

vernamentais, se dizem "garimpeiros" e, mobilizando e financiando a 

movimentação destes, consegu'em criar um enorme poder de pressão sobre 

o governo, promovendo "marchas" sobre Brasília ou interrompendo o trá 

fego rodoviário ou ferroviário na rodovia e ferrovia federais que pa~ 

sam próximo de Serra Pelada. 

No final de dezembro de 1987, cerca de 2.000 gari~ 

peiros de Serra P~lada interditaram uma grande ponte rodoferroviãria 

sobre o rio Tocantins; (que faz parte da ferrovia que é utilizada p~ 

ra o transporte do minério de ferro de Carajás, todo ele para export~ 

ção, até o porto de São Luiz, no Ocenao Atlântico) com o objetivo de 

pressionar o Governo Federal a providenciar o rebaixamento do talude 

da cava do garimpo, a um custo estimado em 10 mil~ões de dólares. O 

tráfego de trens com minério de ferro foi interrompido, assim como a 

ligação rodoviária entre o Norte e o Sul do Brasil, paralizando-senos 

dois lados da ponte centenas de ônibus, caminhões e automóveis. As ne 

gocíações visando a desocupação da ponte duraram cerca de dois dias, 

sem sucesso. No dia 30 de dezembro, às 19:45 horas, 350 soldados da 

Política Militar fizeram carga contra os garimpeiros, pelos dQis la 

dos da ponte de 2.300m de extensão, visando desalojá-los, o que cons~ 

guiram em cerca de 15 minutos, após muita pancadaria e tiroteio. O 

saldo oficial do confronto indica 2 (duas) mortes e 26 (vinte e seis) 

feridos. Contudo, os garimpeiros denunciaram que teriam havido cerca 

de 100 mortes. Os jornais Folha de S. Paulo e o Jornal do Brasi~ dois 

dos maiores periódicos brasileiros, endossaram a versão não oficial, 

contudo, não conseguiram provas consistentes para suas denúncias. O 
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que interessa, entretanto, são três constatações: primeiro, o já com 

provado grande poder de mobilização de massas que detém os "empres! 

-· riós-··gár Jmp e í.r o s " de Serra Pelada; s·eg-ün-dó~-â--éomplexídade ··-e-ci- tama ·-----· 

nho do impasse e do perigo que repres~nta este garimpo para o Brasil, 

principalmente para a Amazônia e, terceiro, a total incapacidade do 

Governo Federal em formular e executar uma política capaz de resolver 

definitivamente, não somente a questão de Serra Pelada como, também, 

aquela relativa ao garimpo no Brasil. 

Em relação a questão indígena no Brasil, Serra Pela 

da representa também, um perigo adicional para os índios, na medida 

em que ela for ficando gradativa e inexoravelmente inviável como ·g~ 

rimpo, seus milhares de garimpeiros tenderão a procurar outros locais 

para trabalharem e, daí o enorme ri?co de invadirem terras indígenas, 

incentivados pelos seus "empresários garimpeiros" que, comprovadame_!l 

te, tem grande poder de mobilização sobre eles. 

GARIMPOS EM TERRAS INDÍGENAS 

A lei brasileira regula a questão da mineração em 

terras indígenas. Assim, a Lei n2 6001, de 19 de dezembro de 1973, 

que dispõe sobre o Estatuto do Índio, em relação à mineração, estabe 

lece: 

- o parágrafo }Q do artigo 18 veda "a qualquer pe~ 

soa ·estranha aos grupos tribais'ou comunidades in 

tjígenas a prática da caça, pes~a ou coleta de. fr~ 

to$, assim como de atividade agropecuária ou extra 

tiva". Evidentemente, a palavra "extrativa" engl~ 

ba tanto a lavra como a garimpagem de bens mine 

rais; 

o artigo 20 abre excessão ao disposto acima ao es 

tabelecer que "em caráter excepcional e por qua! 

quer dos motivos adiante enumerados, poderá a u 

nião intervir, se não houver solução alternativa, 

em área indígena, determinada a providência por 

decreto do Presidente da República. 

"§ JQ - A intervençlo poderá ser decretada: 

a) 

b) 

e) 
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d). 

e) 

n· .. pãra-·a···exploraçífo de" riquezas dó-sübsolo de--re·1e --····-· 

vante interesse para a segurança e o desenvolvi 

mento nacional"; 

o artigo 44 estabelece que "as riquezas do solo, 

nas áreas indígenas, somente pelos silvícolas p~ 

dem ser exploradas, cabendo-lhes com exclusividade 

o exercício da garimpagem, faiscação e cata das á 

reas referidas~ -Assim ninguém, legalmente, ,exceto 

os índios, pode exercer a garimpagem em terras in 

dígenas; 

o artigo ~5, por outro ~a~~' dis~õe que "a explor~ 
' ' 

ç ão das riquezas do subsolo nas ãr e as pertencentes 

aos índios, ou do domínio da União, mas na posse 

de comunidades indígenas, far-se-á nos termos da 

legislação vigente, observado o disposto · nesta 
' 

Lei". Por tal dispositivo ligal, entende-se que, 

no caso de ocorrer a intervenção nas terras indíg~ 

·nas no sentido de atender o disposto na 

do parágrafo primeiro do artigo 20, os 

letra "f" 
, 

procedime.!l 

tos de pesquisa e lavra dos recursos minerais "de 

relevante interesse para a segurança e o desenvol 

vimento nacional" seriam feitos de acordo com a Có 

digo de Mineração vigente. 

O Presidente da República, regulamentando os artigos 

44 e 45 da Lei 6001/73, expediu o Decreto nº 88.985, de 10 de no vem 

bro de 1983. Por tal regulamentação, foi reafirmado que a garimpagem, 

faiscação e cata em terras indígenas continuaria exclusiva dos índios 

(art. 2º) e que as autorizações de pesquisa e de concessões nestas 

terras, seriam outorgadas a empresas estatais federais e, em casos ex 

cepcionais, à empresas privadas nacionais (art. 4º). Tais direitos mi 

nerários somente seriam concedidos quando se tratasse "de minerais es 

tratégicos necessários à segurança e ao desenvolvimento nacional". 

Em maio de 1985, .o Procurador-Geral da República, ~ 

tendendo solicitação de lideranças indígenas, encaminhou ao · ·~upremo 

Tribunal Federal representação arguindo a inc·onstitucionalidade do de 

ereto acima referido, bem como dos artigos 20, § 12 "f" e 45 § 22 da 

Lei 6001 (Estatuto do Índio) já comentados. Até o presente 

ro/88) tal representação ainda não foi julgada. 

(fevere.!_ 
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Embora seja bastante claro que a legislação brasilei 

ra proibe a garimpagem por não índios em terras indígenas, e que a 

pe s qú.í s a e-1ã vra·-ae ·-recürsõs-·minera í s," ev ent ua lmente "ne 1 a s-exi:rt:1rntes,---- 
só poderiam ocorrer em caráter de excepcionalidade e somente para a 

queles bens minerais de relevante interesse para a segurança e o de 

senvolvimento nacional, não havendo outra solução alternativa, em re~ 

lidade, o que ocorre é bem diferente: existem garimpas ~m 22 (vinte e 

duas) reservas indígenas operados por pessoas estranhas aos índios, · 

bem como 560 alvarás de autorização de pesquisa e'l685 requerimentos 

de pesquisa incidentes em 77 áreas indíge~as, sob controle de 69 (se~ 

senta e nove) empresas ou grupos econômicos, dos quais 56% são empr~ 

sas privadas nacionais; 34,5% são multinacionais e 9,5% são estatais. 

É importante relembrar que o artigo 4º do Decreto n2 88.985/83 autori 

za a outorga de direitos minerários em terras indígena~ somente a em 

presas estatais federais e, em casos excepcionàis, 'à empresas priv~ 

das nacionais. Pelos dados acima, verifica-se que a excessão Jvirou a 

regra geral. 

No Brasil, é bastante comum a classe dominante mani 

pular a lei de acordo com os seus interes~es específicos: quando a 

lei lhe favorece, obriga a todos o seu cumprimento; quando ela é lhe 

desfavorável, desobriga-se 'de cumpri-la. Como a minoria dominante bra 

sileira, no todo ou em fração, deseja realizar a mineração em terras 

indígenas, seja através da lavra organizada, seja através do garimpo, 

a legislação que protege os índios neste assunto virou letra morta, 

com o Governo Federal que, teoricamente, deveria ser o seu principal 

guardião, sendo o primeiro a não respeitá-la. 

De uma maneira geral, a reação dos índios à invasão 

de suas terras por garimpeiros é de hostilidade aos mesmos, na medida 

em que o garimpo ocasiona a fuga da caça e o desaparecimento do peixe, 

além.dos danos ambientais diversos que ocasiona e a desestruturação do 

grupo tribal que proporciona. Contudo, os índios, por si sós, em seus 

estágios de desenvolvimento cultural ainda incipientes, se comparados 

com aquele da civilização envolvente, não possuem as mínimas condl 

ções de enfrentar a ação combinada ou não dos garimpeiros e do Gover 

no Federal. Como resultado, embora hostis ao garimpo, terminam por 

capitular perante o mesmo. O que aconteceu com os índios Kaiap6s é um 

exemplo que ilustra tal situação. 

O povo indígena Kaiapó vive na região sudeste do Es 

tado do Pará, no vale do Rio Xingu. É um povo que tem tradição de de 

fesa de seu território. Em 1981, garimpeiros. de ouro invadiram suas 

terras, próximo da aldeia Gorotire e implantaram cerca de sete (7) g~ 

rímpos, sendo os mais importantes deles o de Maria Bonita, Tarzan e 
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Cumaruzinho. O gari•po de Maria Bonita foi "militarizado" pelo Servi 

ço Nacional de Informações - SNI, à semelhança do ocorrido no Garimpo 

-· de" Serra Peiadá:---Como-se "ob s e r va , o -Caverno-Federal ,-ao-:--µeTmi ti-r-e,-- 

sobretudo, por incentivar tal garimpo, transgrediu de forma grosseira 

o artigo 44 do Estatuto do Índio. Em face da presença governamental 

na área, inclusive do órgão tutelar dos índios, a Fundação Nacional 

dos Índios - FUNAI, os Kaiapós, embora contrariados, permitiram a pr~ 

sença dos gari•peiros. Como indenização, recebiam "royalties" equiv~ 

lentes a 0,1% das vendas brutas do ouro produzido pelos gari•peiros 

Esta situação perdurou até abril de 1984, quando o SNI abandonou a 

· área. Em meados daquele ano, os Kaiap6s inconformados com a situação, 

invadiram o garl•po de Cumarizinho e expulsaram os seus gari•peiros , 

contudo, aquele de Maria Bonita continuou funcionando até abril de 

~985. Naquele mês, cerca de 200 (duzentos) índios Kaiap6s invadiram 

~al gari•po, armados c~m suas armas tradicionais e, também, de fogo. 

Os 5.000 (cino mil) gari•peiros de Maria Bonita, felizmente, não re 

sistiram à invasão e abandonaram o gari•po. Se tivessem resistido, 

por certo, haveriam mortes de ambos os lados. Ourante 2 (dois) meses 

os Kaiapós conseguiram sustentar a ocupação do garimpo. Contudo, pre~ 

sionados pelo Governo Federal que, por sua vez, era pressionado pelos 

garimpeiros, através da interdição da rodovia Belém-Brasília (que li 
ga o Norte e o Sul do Brasil), os Kaiap6s capitularam e aceitaram a 

volta dos garimpeiros às áreas de Maria Bonita e Cumaruzinho. Contudo 

nas negociações havidas, conseguiram aumentar os "royalties" que rec~ 

biam anteriormente, de 0,1% para 5%, além da promessa de que suas ter 

ras seriam demarcadas. Um aspecto incrível de todo o episódio é o fa 

to do acordo alcançado, realizado no Mi~istério do Interior e que vio 

la flagrantemente a lei, ter uma ata assinada, dentre outras autorida 

des federais, pelo Ministro do Interior e pelo Presidente da FUNAI, 

órgão encarregado de defender e proteger os índios. É a oficializaç~o 

da violação da lei pelo próprio Governo. 

O contato entre índios e garimpeiros tem sido descrl 

to como muito danoso para os primeiros, em termos da manutenç~o da es 

truturaç~o do grupo tribal. Com a convivência entre garl•peiros e ín 

dios, estes adiquirem novos costumes que, em geral, podem resultar em 

danos culturais e sobre suas saúdes. Quase sempre, é introduzida a be 

bida alcoólica nos costumes adiquiridos, com sérias consequ~ncias so 

bre os índios. Estes, por outro lado, não possuem resistências orgãnl 

casa urna série de doenças rotineiras entre os "brancos", como a gr..!, 

pe, o sarampo, etc, e, com o contãto com os garimpeiros, tais enferm..!, 

dades, causam sérios danos a saúde indígena, muitas vezes, tornando o 

caráter de epidemia. Contudo, a desestruturaç~o do grupo indígena tem 

sido vista como dramática, com suas consequências sendo bastante pr~ 
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visíveis, rumo ao aceleramento do etnocídio em curso entre as popul~ 

ções indígenas do Brasil. Os garimpeiros. de uma maneira geral, são 

p e ss ó-ã s - de --- i iic i pi ê n te -- for maçã o - e-d uc aciona r;:-·eçírês so s-:-em- - sua-- a mp 1 a-------- · 

maioria dos contigentes de camponeses expulsos do campo (cerca de 20 

milhões), de desempregados urbanos, aventureiros, etc, que nada conhe 

cem sobre os índios, suas cultura$, e usos e costumes e, o que, é mui 

to importante, não possuem consciência e sensibilidade acerca dos ma 

les que podem causar aos índios. Não se pode culpar os garimpeiros por· 

isto. A responsabilidade é toda da sociedade capitalista que foi en 

gendrada no Brasil, principalmente da sua elite dominante que a coman 

da e usufrui os seus resultados. 

Os índios, por manterem íntimo contato com a nature 

za, desenvolveram meios adeq~ados de convivência com o meio ambiente 

natural, em termos do suprimento de alimentos e outras utilidades ne 

cessárias às suas sobrevivências físicas e culturais. Quando, em con 

vivência com o garimpo e passam a receber dinheiro em relativamente 

grande escala, a título de 11royalties11 por autorizarem a atividade Q!. 

rimpeira, abandonam seus meios tradicionais de suprimentos de alimen 
, 

tos e passam a comprá-los no mercado. Ora, o garimpo, por sua própria 

natureza, é muito instável, em termos da continuidade da produção. o 
que acontecerá ao grupo tribal completamente desestruturado em termos 

de sua tradicoional forma de suprir os alimentos de que necessita, em 

face da prática adiquirida de comprá-los no mercado envolvente, qua~ 

do o garimpo for paralizado e os "royalties" sobre a produção despar~ 

cerem? Com certeza, o choque será muito grande com consequências mui 

to danosas sobre o grupo, principalmente pelo fato de que os índios, 

em geral, não conseguem fazer poupança, gastando todo o dinheiro.r.ece 

bido, muitas vezes, comprando objetos inúteis. 

Na Amazônia Brasileira, duas regiões tem se destac~ 

do no conflito índios x garimpeiros: o Noroeste Amazônico e o Territ6 

rio Federal de Roraima. 

o Noroeste Amazônico, na r~gião do Alto Rio Negro, 

na fronteira do Brasil com a Colômbia, tem sido latente o conflito en 

tre índios, garimpeiros e empresas de mineração. Todos estes atQres 

tem interesses a defender na região. Os ·índios, defendendo o direito 

a vida e a preservação de suas culturas em território que habitam de~ 

de tempos imemoriais. Os garimpeiros e empresas de mineraç~o, ambos, 

também em conflito mútuo, lufando no sentido de garantirem suas pr~ 

senças ilegais em terras indígenas com o objetivo de realizarem o a 

provelta~ento de bens minerais nelas existentes, principalmente o ou 

roe a cassiterita, com a conivência de autoridades governamentais. 
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Os índios Tukanos enfrentam garimpeiros de ouro na 

área de Pari-Cachoeira, na Serra do Traira, que invadiram suas terras 

··e -émpre_s_as·-deminérãção·-como a Pa r'a p ariêma"," Gol d Amazon-;·--sruma-dinho-,------ · 

Branscan e várias outras que desejam realizar pesquisas minerais. Já 
' 

houveram conflitos armados entre índios e gari•peiros,,, com morte de 

ambos os lados. A tensão na área é grande podendo surgir conflitos de 

grande monta. Os í~dios Nhengatus, Ourr!pacos e Baniwas enfrentam a 

Gold Amazon na região da "Cabeça de Cachorro", assim chamada em razão· 

dos contornos da linha divisória da fronteira do Brasil com a Colom 

bia, que ocupa uma área de selva de 50.000 km~, maior que a Suiça. 

Os índios Waimiri-Atroari disputam com o grupo Par~ 

panema, de capital brasileiro, o maior e melhor depósito de estanho 

do mundo, na região de Pitinga, no .Estado do Amazonas. Recentemente, 

as barragens de rejeitas do processo -de concentração do minério de 

Pitinga se romperam, causando danos ecológicos na área, fato que teve 

grande repercussão no Brasil. 

No Território Federal de Boraima, que faz fronteira 

com a Venezuela, acontece atualmente um idos maiores dramas sociais re 

lacionados com a invasão de terras indígenas por garimpeiros. Na Ser 

ra de Surucucus ~xistem ocorrências de casisterita e ouro. Desde 1975 

que existem excursões episódicas de garimp~iros à esta serra, contu 

do, somente em 1985, houve a primeira tentativa organizada de invas~o 

das terras dos Yanomamis qu~ ali habitam, com o objetivo de garimp.!_ 

gem de cassiterita. A invasão fracassou porque seus lideres foram pr~ 

sos e expulsos os garimpeiros. Desde então, grande debate nacional 

instalou-se sobre os Yanomamis e a garimpagem em suas terras. Ta~ p~ 

vo indígena é um dos mais isolados que existem no Brasil, com contato 

com a civilização envolvente sendo mínimo. Políticos, parlamentares e 

entidades da sociedade civil vem lutando no sentido da preservaç~o da 

vida e da cultura dos Yanomamis que são muito frágeis, quando em con 

tato com os "brancos". A construção de uma rodovia em parte de suas 

terras trouxe resultados desastrosos para a estruturação tribal dos 

mesmos. Nestas condições, a eventual entrada de garimpeiros, em gra~ 

de número, nas terras dos Yanomamis deverá resultar em dramáticas co~ 

sequências físicas e culturais para aquele povo desprotegido, frente 

ao avanço capitalista em seu território. Conflitos armados entre g~ 

rimpeiros e Yanomanis tem ocorrido na área, com mortes em a~bos os la 

dos. 

No começo de dezembro de 1987 começou outra investi 

da garimpeira contra os Yanomanis, com a invasão de suas terras por 

cerca de 2.500 garimpeiros de ouro. No fim de janeiro de 1988 tal nú 
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mero já havia subido para 10.000 e, no final de fevereiro deste ano, 

já se fala em 25.000 garimpeiros, estimativamente atuando nas terras 

d O s·-Y a ri ôman is--; na "s e r r-a· -jj O Ç 5 U :rÚCU cu's' e·-a dja Cê n C ia S-:-0~0 Ver no··-sr a S _! ------ 
1 e ir o nada fez para impedir a invasão, com os pequenos aviões que 

transportam os garimpeiros utilizando-se de pista construída e contr~ 

lada por ele. Segundo tudo indica a presente invasão, muito bem plan~ 

jada pelos "empresários garimpeiros" que tudo financiam, conta com o 

beneplácito governamental, no mínimo, caracterizado pela conivência,· 

em face da inexistência de medidas desuas6rias ou ·de tentativa de im 

pedimento da investida garimpeira. A estratégia dos "empresários gari!!! 

peiros" parece ser aquela de estabelecer um fato consumado com a pr! 

sença maciça de milhares de garimpeiros na área, o que tornaria muito 

difícil suas retiradas, na medida em .que seria necessário o emprego 

de numerosa força militar, com consequências imprevisíveis, caso re 

sistissem a ordem de evacuação. 

A situação é dramática na medida em que os Yanomamis 

não tem condições de resistir aos "atrativos" aos quais os garimpe!_ 

ros se utilizam, visando ganhar-lhes a confiança: doação de "comida, 

lanterna e rádio-gravador, óculos escuros e disputados calções colorl 

dos de tecido sintético", nas palavras do jornalista João Batista Na 

tali, do jornal Folha de S. Paulo (edição de 23.01.88). Os Yanoma 

mis da maloca Paapiu, na área de influência do garimpo de ouro estão, • 

inclusive, cobrando "p~dágio" dos pilotos que trazem garimpeiros pelo 

uso da pista de pouso utilizada pelos seus pequenos aviões, introdu 

zindo-se novo fator de complexidade e desajuste cultural no dia a 

dia daquele povo indígena_ Outro fator de complicação e de provável 

aumento de conflitos sociais, e/ou culturais de grande monta na área 

é o possível deslocamento dos milhares de garimpeiros de Serra Pelada 

para a terra Yanomami. De acordo com as informações disponíveis, pr~ 

pagandeia-se para todo o Brasil que os garimpas do território Yanoma 

mi estão produzindo cerca de 30 kg de ouro por dia e que deverá se 

tornar uma outra Serra Pelada, em termos de riqueza. Tal propaganda 

está ocasionando verdadeira "corrida do ouro" para Roraima com as con 

sequências sobre a vida e a cultura dos Yanomarnis devendo ser desas 

trosas. Mais um tento para o capitalismo "selvagem" que dá o seu abra 

ço de morte no povo Yanomami, por muitos considerado como um patri•~ 

nio da humanidade, em face de seu incipiente estágio de desenvolvimen 

to cultural e que, se medidas urgentes não foram tomadas, em futuro 

breve deve constar apenas como mais um dos vários povos indígenas do 

Brasil que desapareceu física e étnicamente. 

O garimpo, pelos males que causa aos povos indíg~ 

nas, n~o pode ser permitido em suas terras, quando operado por "bran 

cos". Contudo, pelos próprios índios, ele pode ser um importante fa 
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tor econômico para tais minorias brasileiras. Um exemplo ilustrativo 

disto pode ser encontrado no Alto Tapajós, no Estado do Pará, na área 

---êfé-in fluênclã-cfo-PostoJ'.ndigerfa- Cabürúã-,-em -que-os--:ím:li-os---MundUTucu---- 

produzem mensalmente cerca de meio quilo de ouro, há mais de 20 (vi~ 

te) anos. Também os Yanomamis tem uma certa tradição de·gari•page• de 

ouro, assim como os Macuxi, de Roraima. Estes veêm o garimpo não como 

uma atividade de acumulação capitalista, mas sim como uma "poupança" 

que lançam mão quando necessário: assim, se precisam de dinheiro para 

a compra de algo que necessitam, reunem-se no regi'me de "mutirão" e 

extraem o ouro exclusivamente necessário para aquela aquisição. 

e o N e L u s D E s 

Pelo exposto as seguintes conclusões gerais podem 

ser tiradas: 

- a questão ndígena é uma das grandes questões na 

cionais do Brasil, com a paralização de etnocidio 

de que os índios são vítimas desde o seu descobri 

menta sendo um relevante desafio político; 

- a forma predadora com que se desenvolve o capit~ 

!ismo no Brasil tem-contribuido para potencializar 

o processo de desestabilização e destruição das 

suas populações indígenas; 

- a mineração em terras indígenas, em qualquer de 

suas formas, coloca em risco o processo de sobrev! 

vência física e cultural dos índios brasileiros; 

- o garimpo no Brasil, emboia legalizado como ativi 

dade extrativa de bens minerais, desenvolve-se de 

forma diferente daquela que consta na lei sendo, 

nestas condições, clandestino do ponto de vista es 

tritamente legal; 

o garimpo brasileiro é uma forma de pequena ~iner~ 

ção com um grande poder de produção de bens min~ 

rals de elevado valor unitário, embora predatória; 

- o Governo Brasileiro incentivou, ao .ar~eplo da le~ 

a atividade garimpeira, principalmente, na Amazõ 
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nia, que já conta com uma população de garimpeiros 

da ordem de 600 mil pessoas, gerando como sub-pr.Q 

----- -dutó-c on fl i fffs-ge ne-ra 11 zãdõscóm-empi· ésas-d e-m-1 n !, 

ração e povos indígenas; 

- o grande crescimento do garimpo tem sua origem 

no processo de desenvolvimento capitalista brasi 

leira, muito excludente e concentrador da renda,· 

com o exército de várias dezenas de milhões de cam 

poneses sem terra e de desempregados urbanos sendo 

o caldo de cultura em que viceja e cresce; 

- a questão garimpeira na Amazônia transformou-se em 

verdadeira "bomba relógio" que pode explodir a 

qualquer momento cóm consequências sociais e po'l_!_ 

ticas imprevisíveis; 

no cenário garimpeiro, dois atores.sociais sedes 

tacam: os trabalhadores, que são os verdadeiros g~ 

rimpéiros e os ~empresários garimpeiros" que repr!_ 

sentam o capital e financiam todas as 

do garimpo; 

atividades 

- o garimpo é uma unidade de produção de bens mine 

rais que mostra complexa diversificação em seus a~ 

pectos políticos, econômicos, sociais e tecnol6g1 

cos; 

- o garimpo, principalmente aquele de ouro, tem se~ 

caracterizado como um importan~e agente de degrad~ 

ção ecológica, provocando seríssimos danos ao meio 

ambiente, fundamentalmente, através da grave polul 

ção com mercúrio; 

- o garimpo de ouro de Serra Pelada é o mais famoso 

do País, tendo tido, em seu auge, cerca de 80.000 

garimpeiros trabalhando em condições e~tremamente 

adversas em termos de segurança e higiene; 

- a "militarização" do garimpo, a exemplo do ocorri 

do.em Serra Pelada, foi uma medida equivocada; 

- em Serra Pelada, os "fornecedores do garimpo" C.Q 

mandam as ações políticas e econômicas e financei 

ras com o exército de "formigas• sendo apenas "mas 
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sa de manobra" dos "empresários do garimpo"; 

-- ----:.o·-pefflCoéarstrlõülçãó- da--renda-em-Sena -Pelada----- 

reproduziu o existente no Paíst muito excludente e 

concentrador, beneficiando apenas uma minoria; 

- os "empresários garimpeiros" mostram um duplo com 

portamente: quando se trata de apropiar a renda do· 

garimpo comportam-se como capitalistas, explorando 

duramente os garimpeiros, e quando desejam pre~ 

sionar o governo, assumem o papel de trabalhadores 

e se dizem "garimpeiros"; 

os conflitos do ,garimpo de Serra Pelada mostram 

claramente que o Governo Brasileiro não possui uma 

política para enfrentar a questão garimpeira 

no País, principalmente, na Amazônia; 

- pela lei brasileira, nas terras indígenas é proibi 

da a garimp·agem, exceto quando realizada pelos pr.2_ 

prios índios, contudo em 22 (vinte e duas) delas existem 

garimpoi~não operados por eles; 

- embora a lei brasileira estipule que a mineração 

em terras indígenas só possa ocorrer excepcional 

mente, visando o aproveitamento de bens minerais 

de interesse da segurança e do desenvolvimento na 

cionalt assim mesmo, não havendo outra soluçpo al 

ternativa, o Governo Federal tem conferido direi 

tos minerários em larga escala sobre as mesmas, à 

empresas privadas nacionais e estrangeiras, o que, 

também, contraria a legislação; 

- os índios, em face dos problemas que lhes são cria 

dos pelos garimpeiros são contrários aos 

contudo, não tem condições de suportar a 

mesmos, 

press~o 

dos garimpeiros e do Governo FedeLal, combinada ou 

n~o, tendo que se sujeitarem às suas danosas canse 

quências à saúde e estruturação do grupo tribal; 

- o contato entre índios e garimpeiros resulta em da 

nos culturais e sobre a saúde com a introdução de 

usos e costumes estranhos e doenças contagiosas 

que aceleram o processo de desestruturação do gr~ 
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po tribal e desaparecimento físico dos indígenas, 

comprometendo suas existências enquanto povos cul 

turãrme-nte-ai fere_h_c---fifdos; ---- 

- os garimpeiros, que são, em sua imensa maioria pe~ 

soas oriundas das classes mais pobres do País, em 

função do primitivismo de suas condições de vida e 

de percepção civilizatória, em face do baixo grau· 

de educação que receberam, não·· são capazes de vl_ 

sualizar os perigos a que podem submeter os índios 

com seus usos, costumes e doenças; 

- na Amazônia Brasileira, duas regiões são consider~ 

das críticas em _relação a ação do garimpo sobre ~ 

reas indígenas: o Noroeste Amazônico, na fronteira 

com a Colômbia, e o Território Federal de Roraima, 

nos limites com a Venezuela; 

das duas regiões acima referidas, o Território Fe 

deral de Roraima é a mais preocupante em face da a 

tual investida dos g·arimpeiros contra os índios Y~ 

nomamis, que poderá resultar no desaparecimento de~ 

te grupo étnico, praticamente o último, dentre as 

diversas etnias indígenas do Brasil, que ainda pe~ 

manece .relativamente isolado da sociedade envolven 

te; 

- o garimpo em terras indígenas só traz malefJcios 

aos índios quando não realizados por eles; 

- na atual conjuntura brasileira, a mineração em ter 

ras indígenas, particularmente o garimpo, é um pr~ 

blema essencialmente político, com o cerne da que~ 

tão sendo a indagação se a vida e a cultura de 

duas centenas de milhares de pessoas hu~anas tem 

algum valor; 

- para aqueles que propugnam que a realização do lu 

era está acima das restrições de caráter humanlsti 

coe social, a mineração em terras indígenas deve 

ser fêita e o garimpo incentivado quaisquer que se 

jam as consequências resultantes; 

- por outro lado, para aqueles que defendem serem os 



-2.5- 

---- ~-- -~- --- 
índios seres humanos como nós mesmos, apenas dife 

renciados culturalmente, e que as questões humaní~ 

----i:Ttas-e sociai~devem- previnecer--sobre-aqüelas--cle 

natureza econômica, a mineração em terras indíg~ 

nas somente poderá ser realizada em casos excepci~ 

nais, sob estrito controle governamental e da s~ 

ciedade, com o garimpo sendo permitido, única e ex 

clusivamente, aos próprios indígenas; 

a dramática si tu ação dos povos indígenas do. Brasil 

ameaçados pelo garimpo somente poderá ser minorada 

se houver uma forte pressão da opinião pública, i~ 

terna e externa, na medida em que o Governo Brasi 

leira está comp rome t í do com sua expansão; 

- os índios brasileiros têm o direito de sobrevive 

rem física e culturalmente e a concret~ ameaça que 

paira sobre el~s constitui uma efetiva questão de 

infração aos direitos humanos e assim ··:deve· ser 
' 

en<i:arada; 

dessa maneira, as organizações nacionais e intern~ 

cionais de direitos humanos deveriam direcionar 

parte de seus esforços no sentido de se terminar 

com o genocídio que está em curso com o extermínio 

lento, porém gradual, dos diversos grupos ~tnicos 

indígenas do Brasil; 

- finalmente, considerando que é uma parte da humani 

dade que está sob risco de desaparecer, a questão 

indígena no Brasil deve ser vista como um problema 

mundial que interessa a todos os povos amantes da 

paz e da democracia. 



" •- r •w O -·- - • ..,• - - • ._ --- ---- -------B-I-B-L-1-0-G-R--A-F-I-A------------------- 

ALMEIDA, Alfredo Wagner Berna de et alli. Os garimpas na Amazônia 

com zona crítica de conflito e tensão social ln. Pará Desenvolvi 

mento. IDESP nº 19 - Janeiro/Junho de 1986. A Questão Mineral. Be. 

lém, 1986. 

CARVALHO, Wanderlino Teixeira de & CUNHA, Manuela Carneiro da. A que~ 

tão Indígena e Interesses Minerários na Constituinte. In. Brasil. 
. . 

MCT/CNPq. A Questão Mineral na Amazônia: seis ensaios críticos.Sra 

sília, 1987. 

CEDI - Centro Ecumênico de Documentação e Informação. ACONTECEU Esp~ 

cial 17. Povos Indígenas no Brasil - 85/86. São Paulo, 1987. 

COELHO, Maria Célia Nunes & COTA, Raymundo Garcia. Relações entre o 
' garimpo e estrutura fundiária: o exemplo de Marabá. In. Pará Desen 

volvimento. IDESP nº 19 - Janeiro/Junho de 1986. A questão Mineral. 

Belém, 1986. 

COORDENAÇAO NACIONAL DOS GEÓLOGOS~ CONAGE. Em Busca do Ouro: Garim 

pose Garimpeiros no Brasil. São Paulo, Marco Zero, 1984. 

JAGUARIBE, Hélio. Duplo Imperativo. Folha de S. Paulo, 31 de janeir~ 

1986. 

JAGUARIBE, Hélio. Brasil 2000. Folha de S. Paulo, 13 de abril, 1986. 

LEAL, João Carlos. A violência consentida. Revista Senhor - 05 de ja 

neiro de 1988. São Paulo, 1988. 

MAGALHAES, Marcos. Fronteira do Ouro: Garimpo em terra Yanomami atrai 

leva de migrantes. Revista Isto É nº 579 - 27 de janeiro de 
São Paulo, 1988. 

1988. 

NATAL!, João Batista. Corrida do ouro agora invade reserva indígena . 

Forha de S. Paulo - 23 de janeiro, 1988. 

PALMQUIST, Sérgio. Serra Pelada: a outra face do Eldorado. ln. Pará 

Desenvolvimento. IDESP nQ 19 - Janeiro/Junho de 1986. A Quest~o Mi 

neral. Belém, 1986. 

PINTO, Lúcio Flávio. O Impasse em Serra Pelada. Revista Brasil Mine 



ral nQ 50 - Janeiro de 1988. São Paulo, 1988 .. 

SILVA, Alberto Rogério B. da Silva. et alli. Como repensar o garimpo 

na Amazônia? ln. Pará Desenvolvimento. IDESP nº 19 - Janeiro/Junho 

de 1986. A Questão Mineral. Belém, 1986. 

. , 


