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CARTA ·ABERTA 
AOS CONSTITUINTES 

Cada um de nós tem seu pedaço no pico do Cauê. 
Na cidade toda de ferro 
as ferraduras batem como sinos. 
Os meninos seguem para a escola. 
Os homens olham para o chão. 
Os ingleses compram a mina. 

Só, na porta da venda, Tutu ceramojo cisma na derrota incomparável. 

(Carlos Drummond de Andrade) 

Senhores Constituintes, 

Todo país que deseja caminhar para sua independência econômica precisa resguar 
dar as riquezas do seu subsolo contra os interesses alheios aos legltimos objetivos 
nacionais, controlando e mesmo restringindo, se necessário for, a exploração dos 
seus recursos minerais - bens de natureza estratégica e não-renováveis. 

Dentre os relevantes temas que constituem o que se pode denominar de "A Ques 
tão Mineral Brasileira", avultam alguns princípios básicos, cuja definição na nova 
Constituição do País exige uma profunda reflexão por parte dos Senhores Consti 
tuintes, responsáveis perante o povo brasileiro pela outorga de uma carta constltu 
cional efetivamente voltada para os interesses e anseios nacionais. 

Permanentemente comprometidas com os verdadeiros interesses do Brasil, as enti 
dades abaixo assinadas manifestam a Vossas Excelências seu pensamento e. suas 
inquietações sobre alguns desses temas básicos ao setor mineral do País. 
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ABI - Associação Brasileira de Imprensa 
SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
CONAGE - Coo_rdenação Nacional dos Geólogos 
SBG - Sodedade Brasileira de Geologia 
ABEMIN - Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Mineração 
FNE - Federação Nacional dos Engenheiros 
FAEMI - Federação das Associações dos Engenheiros de Minas do Brasil 
ABA - Associação Brasileira de Antropologia 
UN 1 - União das Nações Indígenas 
CNDDA - Campanha Nacional de Defesa e pelo Desenvolvimento da Amazônia 
CNDMEP - Comissão Nacional de Defesa do Monopólio Estatal do Petróleo 
ABIPTI - Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisa Tecnológica Industrial 
CLUBE DE ENGENHARIA 
AEPET -Associação dos Engenheiros da Petrobrás 
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RESUMO 

A Assembléia Nacional Constituinte decidirá, brevemente, questões relativas ao setor 
mineral, de grande relevância para o Brasil. As entidades da sociedade civil que assi 
nam esta carta julgam como de elevada obrigação social e política, dirigir-se aos Se 
nhores Constituintes no sentido de manifestar os seguintes posicionamentos: 

OS BENS MINERAIS DEVEM SER EXPRESSAMENTE INSCRITOS NA 
CONSTITUIÇÃO COMO BENS DA UNIÃO 

A definição da titularidade dos recursos minerais representa um dos pontos mais rele 
vantes de toda a questão mineral no Brasil. É fundamental fixar, de modo claro e preci· 
so, que a União detém a titularidade do subsolo nacional, de forma que se assegure a 
soberania interna sobre o precioso legado que a natureza situou em nosso território. 

O BRASIL DEVE EXERCITAR SUA SOBERANIA NACIONAL SOBRE OS RE 
CURSOS MfNERAIS 

É inadiável o estabelecimento da soberania nacional sobre os recursos minerais brasi 
leiros, ·assegurando no texto constitucional que a lavra das jazidas minerais somente 
poderá ser efetuada por brasileiros ou empresas nacionais. Assim, toma-se fundamen 
tal adotar, também, a definição de empresa nacional dada no artigo 200 do Projeto de 
Constituição. 

O MONOPÓLIO ESTATAL DO PETRÓLEO E DOS MINERAIS RADIOATIVOS 
DEVEM SER .INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO 

O domínio da tecnologia nuclear é fator essencial para o desenvolvimento nacional em 
bases autônomas em relação ao panorama e aos interesses externos. Portanto, a futu 
ra Constituição Brasileira deve prever o monopólio estatal sobre o setor nuclear, desde 
a pesquisa até a lavra de minerais ffsseis, incluindo, também, a tecnologia subseqüen 
te, necessária ao seu uso para fins pacfficos. 

O monopõljo estatal do petróleo é uma conquista do povo brasileiro e a atuação da 
PETROBRAS, uma prova de nossa competência tecnológica. A decisão de se instituir. 
o Monopólio Estatal do Petróleo foi uma das decisões de maior alcance econômico, 
social e polftico da história brasileira A futura Constituição deve mantê-lo e reforçá-lo. 
Para tanto, toma-se essencial a aprovação do artigo 207 do Projeto de Constituição, 
principalmente a proibição dos contratos de risco, por ferirem profundamente os verda 
deiros interesses nacionais. 

A AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISAR E MINERAR EM TERRAS IND{GENAS 
DEVE SER DA COMPET~NCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL 

A mineração, embora seja muito importante para o desenvolvimento nacional. é uma 
atividade que afeta em larga escala o meio ambiente natural, donde decorre a preocu 
pação quanto a sua realização em terras indfgenas sem cuidados especiais e rígidos. 
Se um meio ambiente sadio é uma exigência crescente para as próprias e"ciedades 
contemporâneas, cultural e tecnologicamente desenvolvidas, para os Tndios, qos \ em 
em profunda e estreita relação com a natureza, ele é uma necessidade vital. O Projeto 
de Constituição, no inciso XVI do artigo 59, dispõe que caberá exclusivamente ao 
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Congresso Nacional "autorizar a exploração de riquezas minerais em terras 
indígenas". Tal dispositivo tem um grande significado no contexto da luta desespera 
da que os índios travam no sentido de sobreviverem, tanto Hsica como culturalmente e, 
por isso deve ser aprovado. 

A MINERAÇÃO DEVE RECUPERAR O MEIO AMBIENTE AFETADO 

Um meio ambiente sadio é uma exigência das sociedades contemporâneas, sendo ne 
cessária a adoção de providências legais que assegurem a todos condições de viverem 
em harmonia com a natureza. A mineração afeta em larga escala o meio ambiente, 
sendo necessária a existência de regras bastante rfgidas para compatibilizar essa ativi 
dade com a preservação da ecologia Assim, a aprovação do parágrafo 2<2 do artigo 262 
dispondo que "aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar 
o ambiente degradado, de acordo com a solução descrita no estudo de im 
pacto ambiental, aprovado antes do inicio da exploração", é uma necessidade 
imperiosa. 

MINERAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

A Ciência e Tecnologia assumem um papel estratégico no relacionamento entre os po 
vos, seja por suas implicações militares, seja por suas conseqüências econômicas. A 
exportação de minério bruto e a importação de produtos de maior valor agregado conti 
nuam sendo um dos principais mecanismos de perpetuação das desigualdades no 
mundo. No setor mineral, o esforço científico e tecnológico é particularmente necessá 
rio, pois nesse setor é quase sempre inadequado, pelas peculiaridades dos nossos mi 
nérios, a importação indiscriminada de tecnologia Dessa maneira, é de fundamental 
importância nacional a aprovação dos artigos 253 a 255 do Projeto de Constituição. 

___ ,, .. 
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1. OS BENS MINERAIS DEVEM SER EXPRESSAMENTE INSCRITOS NA 
CONSTITUIÇÃO COMO BENS DA UNIÃO 

A Assembléia Nacional Constituinte deu um importante passo no sentido de consoli 
dar a soberania nacional sobre as riquezas minerais, através da histórica votação, 
em 7 de março de 1988, que inseriu os nossos recursos minerais entre os bens 
pertencentes à União. 

A definição da titularidade dos recursos minerais representa um dos pontos mais 
relevantes de toda a questão mineral no Brasil. É fundamental fixar, de modo claro 
e preciso, que a União é o titular do subsolo nacional, de forma a assegurar a sobe 
rania interna sobre o precioso legado que a natureza situou em nosso território. 

E por que a União deve ser o titular desses bens? 

Vale recordar, em breves considerações, a evolução do sistema da propriedade mi 
neral em nosso País. 

Sob o influxo das idéias sociais, o Brast abandonou o regime da acessão instituído 
pela Consttuíçâo de 1891 - regime esse que conferia ao proprietário do solo toda a 
matéria mineral contida no subsolo - consagrando, no bojo da Constituição de 1934, 
um dos princípios basilares do direito minerário brasileiro: a separação da propriedade 
do solo da do subsolo. A carta de 34, todavia, não definia claramente a quem cabia 
a titularidade dos bens minerais, lacuna que só veio a ser preenchida pela legislação 
ordinária. O Código de Minas, baixado no mesmo ano de 1934, estabelecia que as 
jazidas desconhecidas, depois de descobertas, seriam incorporadas ao patrimônio da 
Nação, como "propriedade imprescritível e inalienável." 

Esse princípio foi mais tarde aperfeiçoado, através do Código de Minas de 1940, que 
determinava que as jazidas não manifestadas até a data da sua promulgação seriam 
incorporadas ao patrimônio da União. 

O Código de Minas de 40 reiterava, assim, o mesmo princípio, mas substituía a pala 
vra Nação da antiga lei mineral por União, corrigindo, dessa forma, o lapso do le 
gislador de 34. 

Andou certo o novo Código. Segundo a precisa definição inserida por PLÁCIDO E 
SILVA no seu "Vocabulário Jurídico", Nação, "significa a reunião de pessoas nasci 
das em um território dado, procedentes da mesma raça, falando o mesmo idioma, ten 
do os mesmos costumes e adotando a mesma religião, formando; assim, um povo, 
cujos elementos componentes trazem consigo as mesmas características raciais." 

Na mesma obra do consagrado autor, encontramos a seguinte definição de União: 

"Na terminologia do direito brasileiro, União é especialmente empregado para designar 
o Estado Brasileiro, ou Estado Federal, em distinção às subunidades nacionais, 
primitivas províncias, integrantes da Unidade Federativa, às quais se atribui, em sen 
tido todo particular, a denominação de Estados, de Estados Federados. 
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A União, assim, é que reveste a personalidade jurfdica soberana, com assento na so 
ciedade das nações, onde tem o trato de potência Nela é que se concentra a Federa 
ção dos Estados do Brasil, estruturando, como Estado soberano, a Nação Brasi 
leira" 

A Nação, portanto, não tem personalidade jurídica, constituindo um conjunto de ele 
mentos pollticos e sociológicos preexistente à própria organização estatal. A Nação 
é a depositária da soberania em que se assenta a estrutura jurfdico-polltica, fundada 
na sua- vontade; mas é entidade distinta do Estado organizado na forma determinada 
pela manifestação dessa soberania. 

De acordo com a nossa tradição federativa, a União é entidade de direito público, 
dotada de personalidade jurídica e titular de um patrimônio próprio discriminado no 
texto constltucional. 

O silêncio da Constituição quanto à titularidade dos recursos minerais não interessa 
ao povo brasileiro, uma vez que criaria condições propícias à argüição de teses con 
trárias aos objetivos econômicos e sociais do País. Fixar, por outro lado, a Nação 
como titular desses recursos seria, da mesma forma, permitir que interesses diver 
sos daqueles comprometidos com o desenvolvimento brasileiro encontrassem nes 
sa maliciosa impropriedade o terreno fértil de que necessitam para levar adiante 
seus planos. 

Atualmente, os grupos estrangeiros gozam do privilégio de poder explorar, em igual 
dade de condições com o capital nacional, qualquer jazida encontrada no te1 ;ttório 
brasileiro. É, pois, imperioso, neste momento em que se lançam as bases para uma 
nova sociedade, definir claramente as regras que irão ditar a exploração do nosso 
subsolo. 

Os bens minerais pertencem, na realidade, a todos os brasileiros e a sua exploração 
deve estar sempre voltada para os legitimas interesses nacionais e para as priorida 
des do desenvolvimento sócio-econômico do País. 

2. O BRASIL DEVE EXERCITAR SUA SOBERANIA NACIONAL SOBRE OS 
RECURSOS MINERAIS 

A moderna polftica de aproveitamento dos recursos minerais recomenda que os paí 
ses produtores estabeleçam o controle nacional sobre a exploração dos mesmos. 
Assim procederam numerosos países com estruturas sõcío-pottlcas as mais diver 
sificadas: 

- na Espanha se exige a nacionalidade espanhola para pessoas físicas e pelo me 
nos 51% do capital,das empresas em mãos nacionais; 

- no México, para uma ampla gama de substâncias consideradas estratégicas e 
para um conjunto de províncias minerais, é obrigatório pelo menos 66% do capital 

, ... ,.,. 
... •:.:.-· ·""'"" 
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em mãos mexicanas e para os restantes minerais se exige 51%; essa obrigato 
riedade se dá tanto na lavra como na pesquisa; 

- no Canadá se exige o mínimo de 51% de controle por nacionais, tanto no setor 
mineral, como nas indústrias de transformação dos mesmos; em alguns casos a 
participação exigida chega a 100%; 

- na Indonésia somente nacionais e empresas públicas e privadas integralmente 
controladas por indonésios podem ter acesso ao subsolo; o capital estrangeiro só 
pode ter acesso ao subsolo através de contratos com o governo; 

- nos países socialistas, com a abertura ao capital ocidental, as empresas mistas 
sempre com maioria de capital local são submetidas também a rVJidos controles. 

O bem mineral, por ser um recurso não-renovável, não pode ser tratado da mesma 
forma que uma simples mercadoria, em face de seu inequívoco caráter estratégico. 
Se é estratégica a sua produção, especial também tem que ser a forma do seu 
controle, permitindo-se a lavra somente a brasileiros ou a empresas com 
maioria de capital nacional. 

Atualmente, nem a Constituição nem a legislação ordinária asseguram o exercício 
pelo Brasil de sua soberania nacional sobre os recursos minerais. Para possibilitar , 

. ao País o exercício desta soberania, o capital estrangeiro deve poder participar da 
min'eração brasileira desde que submetido a controles. 

A comunidade de geociências deseja, praticamente de forma unânime, que a As 
sembléia Nacional Constituinte, mudando a letra da Constituição de 1969, reverta a 
situação atual do setor mineral não permitindo que empresas com maioria ou totali 
dade de capital estrangeiro sejam autorizadas a lavrar em condições de. igualdade 
com aquelas de capital nacional. 

É inadiável o estabelecimento da soberania nacional sobre os recursos minerais bra 
sileiros, assegurando no texto constitucional que a lavra das Jazidas minerais so 
mente poderá ser efetuada por brasileiros ou empresas nacionais. As 
sim, toma-se fundamental adotar, também, a definição de empresa nacio 
nal dada no artigo 200 do referido Projeto de Constituição. Caso tais disposi 
tivos sejam inseridos na futura Constituição Federal, será dado um grande passo no 
estabelecimento da soberania nacional sobre os recursos minerais. 

Esta importante mudança deverá ensejar ainda a interrupção e revisão da absurda 
forma pela qual o território brasileiro vem sendo reservado para pesquisa mineral. 
Áreas enormes, superiores às de vários países reunidos, foram concedidas. a empre 
sas estrangeiras sem que sobre elas tenham sido realizadas as contrapartidas de 
trabalho exploratório, convertendo-as em verdadeiras reservas estratégicas. O Qua 
dro 1 ilustra esta situação (Fernandes, F. R. C. et alli, Quem é Quem no Subsolo 
Brasileiro, Coleção Estudos e Documentos nº 1, CNPq/MCT, Brasília, 1987). 
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QUADRO 1 
CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA SOBRE A SITUAÇÃO 

00 SUBSOLO BRASILEIRO 

REGISTROS DE ÁREAS NO DNPM 
DO SUBSOLO BRASILEIRO 60.720 LOTES 1.624.555 Km2 

% 00 TERRITÓRIO NACIONAL 
BLOQUEADO 19% 

EQUIVALENTE A - Alemanha Ocidental, França, Inglaterra, 
Espanha e Portugal 

- ou toda a Região Centro-Oeste 

- ou a duas vezes a Região Sudeste 

GRUPOS ECONÔMICOS 65% DA ÁREA TOTAL 

• Estrangeiros 
• Estatais 
•· Privados Nacionais 

401.757 Km2 

283.076 Km2 

368.596 Km2 

38,1% 
26,9% 
35,0% 

ESTRANGfilROS 

- equivalem aos territórios dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Cata 
rina reunidos, que ocupam 386.108 Km2; 

- o 12 grupo (associação BP/Brascan) detém sozinho 192.958 Km2• Equivale a 12 
Projetos Jart 

- o 22 maior grupo é sul-africano -Anglo American - com 51.067 Km2 e controla 
também a produção nacional de ouro (83%); níquel {72%); além de nióbio (45%) e 
tungstênio (33%). 

Além da nacionalização (e não estatização da mineração brasileira), preconizada 
pelo artigo 206 do Projeto de Constttuição, é também importante, no sentido de as 
segurar o exercício pelo Brasil da soberania nacional sobre os seus recursos mine 
rais, que as autorizações e concessões de pesquisa e lavra sejam sempre outorga 
das pela União no interesse nacional como dispõe oreterdo artigo. Com tal dis 
positivo na Constituição Federal, a legislação ordinária dará à União o poder de recu 
sar a outorga de direito mineral a uma determinada empresa, se a realização da 
pesquisa ou da lavra de um certo depósito, pela mesma, representar danos para 
o interesse nacional. 
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3. O MONOPÓLIO ESTATAL DO PETRÓLEO E DOS MINERAIS RADIOATI 
VOS DEVEM SER INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO 

O monopólio estatal dos minerais radioativos que. constituem matéria-prima para a 
indústria nuclear brasileira foi adotado através de legislação ordinária e é realizado 
pelas empresas do sistema NUCLEBRÁS. 

O domínio da tecnologia nuclear é fator essencial para o desenvolvimento nacional 
em bases autônomas em relação ao panorama e aos interesses externos. Isso é 
uma realidade, nos dias correntes, em países centrais, como a França, e em nações 
vizinhas, como a Argentina. O Brasil não deve afastar-se dessa trajetória, garantindo 
sua autodeterminação tecnológica na área nuclear. 

Trata-se de capacitação estratégica que, neste final de século, adquire importância 
que vai desde as aplicações na pesquisa básica, fundamental para a formação dos 
quadros brasileiros de pesquisadores na área acadêmica, até os envolvimentos DOS 
mais variados setores industriais modernos, passando por questões, inclusive, da 
segurança nacional. 

Por tudo isso, a futura Constituição Brasileira deve prever o monopólio estatal sobre 
o setor nuclear, desde a pesquisa até a lavra de minerais físseis, incluindo, também, 
a tecnologia subseqüente, necessária ao seu uso para fins pacfficos. 

Nesse sentido, a comunidade brasileira de geociências manifestou-se favoravel 
mente à aprovação do artigo 23, inciso XXII, e do artigo 207, inciso VI, do Projeto 
de Constituição elaborado pela Comissão de Sistematização. 

Por outro lado, o monopólio estatal do petróleo é uma conquista do povo brasileiro e 
a atuação da PETROBRÁS, uma prova de nossa competência tecnológica. 

Em pouco mais de 30 anos, através do trabalho da PETROBRÁS, o País está às 
portas da auto-suficiência. Os enormes volumes já descobertos na Bacia de Cam 
pos elevam o Brasil e a sua empresa petrolffera aos patamares das grandes com 
panhias de petróleo do planeta. 

Isso é o produto da confiança e do apoio que a sociedade brasileira tem dado à Pe 
trobrás e aos seus técnicos, demonstrando que não necessita de parceiros na in 
dústria petrolífera nacional. 

A partir dos insucessos exploratórios das empresas estrangeiras, verflca-se que o 
País caminha no sentido inverso das nações produtoras em vias de desenvolvimen 
to. Enquanto estas vêm propriamente exercendo maior controle nacional sobre as 
empresas estrangeiras que operam em seu território, o Brasil abrandou cada vez 
mais as ctãusulas dos "contratos de risco", atingindo níveis de remuneração para 
as contratadas, que são absolutamente incompatfveis com o interesse nacional, 
como é o caso do contrato celebrado com a Texaco para a exploração da 
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Bacia do Marajó. Portanto, as multinacionais, atuando no país através dos "con 
tratos de risco" desde 1975, têm representado uma gradual perda de soberania so 
bre o petróleo nacionat. 

A PETROBRÁS, cumprindo o seu compromisso com a sociedade de levantar o po 
tencial petrolffero das bacias sedimentares brasileiras, tem investido somas sempre 
mais elevadas do que aquelas aplicadas pelas empresas multinaconais, no Brasil, 
na exportação de petróleo, conforme demonstra o Quadro n2 2, a seguir (GUTMAN, 
L. F. O. et alli, Anais do "42 Congresso Brasileiro de Energia", Volume n2 3, Rio de 
Janeiro, 1987). 

QUADRO 2 
RESULTADOS DA PETROBRÁS x EMPRESAS PARTICIPANTES DOS 

CONTRATOS DE RISCO NO PERÍODO 1977-1986 

Empresas Partieípantes 
dos Contratos de Risco 1 Petrobrás 

Investimento global 
(bilhões de dólares) 1 1,6 1 19,68 
Investimento em exploração 
(bilhões de dólares) 1,6 6,69 
Linhas sísmicas levsntadas (Km) 155.000 429.276 
M~tros perfurados em exploração 400.000 4.289.161 
Metros perfurados para produção - 7.132.839 
Metros perfurados (total) 400.000 11.422.000 
Poços exploratórios 161 1.846 
Poços para desenvolvimento da 
produção 

1 

- 
1 

5.663 
Poços (número total) 161 7.509 
Descobertas de petróleo 
(bilhões de barris) 1 - 1 2.62* 
Descobertas de gás 
(bilhões de m3) 1 8,6 1 95,25 
Produção de petróleo 
(bilhões de m3) 1 - 

1 

1,15 
Produção de gás (bilhões de m3) - 33,43 

• Não estão computados os volumes descobertos em águas profundas que adicionarão aproxí 
madamente três bilhões de barris às reservas nacionais. 

Estudos realizados pela Associação dos Engenheiros da PETROBRÁS, demonstram 
efetivamente que: 
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1 - cerca de meio bilhão de dólares correspondem à aplicação de companhias na 
cionais - PAULIPETRO principalmente. Deste valor, 150 milhões de dólares 
em importações de equipamentos e serviços. 

2 - algo como 750 milhões de dólares foram investidos na importação de bens e 
serviços estrangeiros, como embarcações, plataformas, materiais importados 
temporariamente e mão-de-obra especializada; 

Disso resulta que, após as deduções devidas, as empresas multinacionais contra 
tistas de risco investiram na exploração do petróleo em território brasileiro não mais 
de US$ 350 milhões, cfra muito inferior a que a PETROBRÁS aplicou, US$ 19,7 bi 
lhões. 

Ultimamente, tem sido levantada a tese da reciprocidade, como se o monopólio es 
tatal brasileiro prejudicasse a atuação internacional da PETROBRÁS. Ao contrário, 
nada suporta essa maliciosa tese: dos negócios internacionais do petróleo não parti 
cipa a figura dà reciprocidade, mas somente a do interesse econômico das partes · 
envolvidas, caso a caso. Um exemplo recente disso é a internacionalização das ati 
vidades das empresas estatais venezuelanas de petróleo, que se desenvolve sem 
qualquer dificuldade. A Venezuela estatizou integralmente o setor petrolffero e não 
sofreu, em nenhum momento, qualquer represália .. 

O monopólio estatal do petróleo, adotado pela histórica Lei 2.004, está incorporado 
na proposta de Constituição, proibindo iniciativas como os "contratos de risco" que a 
PETROBRÁS vem assinando com empresas petrolfferas. O monopólio estatal do 
petróleo, tanto no Brasil, como nos diversos países que o adotaram, tem revelado o 
acerto da iniciativa, estando definitivamente incorporado à moderna administração e 
polltica dos recursos minerais, como fator essencial do desenvolvimento econômico, 
polltico, social e tecnológico daquelas nações. 

As justtticativas dos defensores dos "contratos de risco" assinados pela PETRO 
BRÁS, a saber, a incapacidade financeira do País; a incapacidade tecnológica da PE 
TROBRÁS; a ampliação dos conhecimentos das nossas bacias sedimentares; o au 
mento da produção do petróleo em curto prazo; o alívio da dívida externa; o controle 
total dos contratos por parte da PETROBRÁS; a natureza da prestação de serviços 
dos contratos e a alegação de que os mesmos são negociados soberanamente, têm 
sido inteiramente desmentidas principalmente pela própria prática desses "contratos 
de risco", decorridos 12 (doze) anos de sua adoção pela estatal petrolffera brasilei 
ra. Como já foi dito, o ingresso efetivo de divisas no Brasil (cerca de US$ 350 mi 
lhões) foi irrisório; a PETROBRÁS ocupa posição de vanguarda no cenário internacio 
nal em tecnologia petrolffera, além de ser pioneira na exploração e produção em 
águas profundas; a dívida externa brasileira aumentou extraordinariamente; a PE 
TROBRÁS não tem controle do que realmente é executado; não são contratos de 
prestação de serviços, na medida em que, se o petróleo for descoberto, as firmas 
contratadas, participarão dos lucros resultantes e, finalmente, tais contratos não 
vêm sendo negociados soberanamente, em face das pressões resultantes da enor 
me dívida externa brasileira. 
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Pelo exposto, pode se dizer que a decisão de se instituir o Monopólio Estatal do Pe 
tróleo foi uma das decisões de maior alcance econômico,· social e polltico da história 
brasileira. A futura Constituição deve mantê-lo e reforçá-lo. A PETROBRÁS cumpre, 
com notável eficácia, seus objetivos especfficos, descobrindo novas reservas e su 
prindo o mercado nacional com derivados de petróleo a preços hternaconalmente 
competitivos, além de desenvolver e incentivar o setor privado do País, através de 
seus contratos de serviços e de suas compras de bens de capital, que resultam, 
continuamente, em desenvolvimento tecnológico e no aumento da produtividade e 
qualidade da nossa indústria. ' 
Torna-se imperioso, portanto, que a proposta constitucional em seu artigo 207, inci 
sos 1, li, Ili, IV, V, VI e parágrafo único, seja mantida em sua íntegra. As inovações, 
com respeito à Lei 2.004, são os artigos V e VI e o parágrafo único, todas muito im 
portantes para o País, principalmente a proibição dos contratos de risco por 
ferirem profundamente os verdadeiros interesses nacionais. 

• 

4. A AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISAR E MINERAR EM TERRAS INDÍGE 
NAS DEVE SER DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NA 
CIONAL 

A realização de empreendimentos econômicos em terras indígenas, sejam rodovias, 
ferrovias, hidrelétricas, projetos agrícolas, florestais e de mineração, certamente 
produzirão efeitos sob a vida e a cultura dos índios. Nessas condições, tais empre 
endimentos só deveriam ser realizados quando não houvesse outras alternativas, 
sendo que os projetos em tais áreas deveriam ser discutidos e debatidos no seio da 
sociedade civil e a implantação dos mesmos deveria se dar sob severas condições 
técnicas e ambientais, de modo a não prejudicar as comunidades indígenas. 

A mineração, embora seja muito importante para o desenvolvimento nacional, é uma 
atividade que afeta em larga escala o meio ambiente natural, donde decorre a preo 
cupação quanto a sua realização em terras indígenas sem cuidados especiais e rígi 
dos. Se um meio ambiente sadio é uma exigência crescente para as próprias socie 
dades contemporâneas, 'cultural e tecnologicamente desenvolvidas, para os índios, 
que vivem em profunda e estreita relação com a natureza, ele é uma necessidade 
vital. Se, por exemplo, os rios e demais cursos d'água de uma área indígena forem 
poluídos por uma mineração, certamente os seus efeitos serão imediatos sobre o 
índio, com conseqüências gravíssimas para a sua saúde e sua própria sobrevivência. 

Embora o Estatuto do Índio (Lei 6.001/73) estabeleça que a exploração de recursos 
minerais em terras indígenas somente seja autorizada se necessária à segurança e 
ao desenvolvimento nacionais, e prolba terminantemente a garimpagem por não-ín 
dios, em 18/05/87 existiam 560 alvarás de pesquisa nestas áreas e garimpas ex 
plorados por "brancos" em 22 delas, com seriíssimas conseqüências para os índios. 
Além disso, o Decreto 88.985/83 estabelece que somente empresas estatais fe 
derais poderiam atuar em terras indígenas e, excepcionalmente, empresas privadas 
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nacionais; contudo, o que se observa é bem d~erente: 56% das empresas que re 
quereram áreas em terras indígenas são de capital privado nacional; 34,5% são es 
trangeiras e somente 9,5% são estatais federais. A exceção virou a regra, sem 
contar a presença proibida das empresas estrangeiras. 

Quanto ao garimpo em terras indígenas por não-índios, proibido por lei, o Poder Exe 
cutivo tem sido, no mínimo, omisso em relação à dramática situação que se vive na· 
atualidade. Contudo, existem sérias acusações de que tal Poder, em realidade, vem 
estimulando o garimpo em terras indígenas, ferindo escandalosamente a lei, deixan 
do os índios afetados em situação extremamente delicada quanto à sua sobrevivên 
cia e preservação da sua cultura. A invasão por mais de 20 inil garimpeiros das ter 
ras dos Yanomamis, no Território Federal de Roraima, através da utilização de pistas 
de pouso, construídas e controladas pela União, sem qualquer reação governamen 
tal, constitui um triste exemplo do equivocado comportamento do Poder Executivo 
Federal frente aos garimpas em áreas indígenas. Tal situação é insustentável, sob 
pena de o poder público vir a ser acusado de ser um dos principais agentes na cam 
panha de extinção de etnias indígenas no Brasil. 

Várias entidades da sociedade civil propuseram que os bens minerais eventual 
mente existentes nas terras dos índios constituíssem "Reserva Nacional" 
que somente seria explorada quando assim o exigisse o desenvolvimento 
do País e ainda se não existissem outras alternativas. Contudo, no processo 
constttuinte, não foi possível que tal proposição fosse aceita, em face da magnitude 
de interesses econômicos relacionados com a questão. 

O Projeto de Constttuição no inciso XVI do artigo 59 dispõe que caberá exclusiva 
mente ao Congresso Nacional "autorizar a exploração de riquezas minerais 
em terras indígenas". T ai dispositivo tem um grande signtticado no contexto da 
luta desesperada que os índios travam no sentido de sobreviverem, tanto física co 
mo culturalmente. 

Ao Congresso Nacional caberia, então, julgar sobre a oportunidade da pesquisa e la 
vra em terras indígenas, compatibilizando a necessidade dessa exploração com o 
desenvolvimento do País e o direito dos índios de continuar vivendo de acordo com 
seus usos e costumes. 

A prática tem mostrado que o Poder Executivo não tem condições de realizar esse 
mesmo papel, tão importante e vital para os índios. Junto ao Poder Executivo proli 
feram "lobbies" de todo tipo, enquanto que a ação dos mesmos junto ao Congresso 
Nacional será sempre mais dttícil, já que sobre ele exerce a sociedade civil um poder • 
de atuação efetiva, poder esse que é reforçado pela atividade dos próprios índios e 
das entidades que os defendem. 

Aos que possam apresentar objeção quanto a essa efetiva atribuição do Congresso 
Nacional, cabe esclarecer que tal competência é de natureza meramente legislativa, 
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tal como já exige, por exemplo, a Constituição atual com relação à venda de terras 
devolutas acima de 3.000 ha. 

Portanto, o Congresso não examinará aspectos de ordem técnica, mas apenas deci 
dirá soberanamente sobre a conveniência polftica e econômica da pesquisa e lavra 
em terras indígenas, cabendo "a posteriori" ao Poder Executivo a adoção das medi 
das regulares necessárias. 

5. A MINERAÇÃO DEVE RECUPERAR O MEIO AMBIENTE AFETADO 

Um meio ambiente sadio é uma exigência· das sociedades contemporâneas, sendo 
necessária a adoção de providências legais que assegurem a todos condições de vi 
verem em harmonia com a natureza. 

A mineração é uma atividade da mais alta importância para o País na medida em que 
propicia a obtenção das matérias-primas minerais de que necessitam a indústria e a 
agricultura para fornecer melhores condições de vida ao homem. Por outro lado, a 
mineração afeta em larga escala o meio ambiente, sendo necessária a existência de 
regras bastante rígidas para compatibilizar essa atividade com a preservação da 
ecologia. 

No Brasil, têm sido descritos como dramáticos os efeitos nocivos e perversos que 
algumas formas de extração mineral provocam no meio ambiente, com destaque es 
pecial para a poluição causada pelo mercúrio nos garimpas de ouro em diversas 
áreas do Brasil, principalmente no Centro-Oeste e na Amazônia. A mineração indus 
trial tem igualmente contribuído para elevar os níveis de poluição no território nacio 
nal. 

A legislação brasileira não tem acompanhado a moderna tendência mundial, de exigir 
que' o minerador recupere, às suas expensas, o meio ambiente degradado pela ativi- 
dade minerária. · · 

No decorrer do processo constituinte, as entidades da sociedade civil que se preocu 
pam com a preservação ecológica, considerando a crescente preocupação que esse 
assunto desperta no seio da sociedade brasileira, somada à intenção de vários cons 
tttuintes de regular esta matéria no futuro texto constitucional, apoiaram a inserção, 
no Projeto de Constituição, de dispositivo que obriga o minerador a recuperar o meio 
ambiente por ele degradado. Trata-se do parágrafo 22 do artigo 262 que dispõe que 
"aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o am 
biente degradado, de acordo com a solução técnica descrita no estudo de 
impacto ambiental, aprovado antes do início da exploração." 

Acontece, entretanto, que a emenda coletiva n2 2P02044-0 excluiu esse parágra 
fo, o que causou grande preocupação às entidades de defesa do meio ambiente. 

As entidades que subscrevem esta carta apelam aos Senhores Constttuintes no 
sentido de que não se permita que o Brasil fique na contramão da História, restabe- 
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lecendo a necessária obrigação constitucional de o minerador recuperar o meio am 
biente por ele degradado. Não adotar tal prática, internacionalmente aceita, é fazer 
com que o conseqüente ônus recaia sobre a população. Apelam ainda aos Senhores 
Constituintes para que dêem um exemplo de modernidade, aprovando, com sólida 
maioria, o disposto no parágrafo 22 do artigo 262 do Projeto de Constitui· 
ção. 

6. MINERAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

A Ciência. e Tecnologia assumem um papel estratégico no relacionamento entre os 
povos, seja por suas implicações militares, seja por suas conseqüências econômi 
cas. Os países do Terceiro Mundo não podem mais contormar-se com uma polftica 
de meros exportadores de produtos agrícolas ou de minérios. A exportação de miné 
rio bruto e a importação de produtos de maior valor agregado continuam sendo um 
dos principais mecanismos de perpetuação das desigualdades no mundo. 

Em 1976 o Terceiro Mundo devia aos desenvolvidos 50 bilhões de dólares, hoje de 
ve mais de 600 bilhões e o Brasil é o maior devedor, respondendo por um sexto da 
dívida mundial, cerca de 100 bilhões de dólares. Enfrentamos juros que consomem 
mais da metade do produto de nossas exportações. 

O setor mineral tem uma importância muito mais expressiva do que se poderia ima 
ginar no endividamento externo brasileiro - US$ 10,5 bilhões - nada menos do que 
9% do total de recursos externos brasileiros, só computado o período 1968/1984. 
69% do total são da responsabilidade do capital estrangeiro, seguindo-se o capita! 
estatal com 27% e o capital privado nacional com apenas 4%. Das 1 O maiores em 
presas em captação de recursos, responsáveis por 53% do total, apenas uma é de 
capital nacional. O modelo "crescimento com endividamento,,, adotado para o País, 
teve como decorrência no setor mineral uma ainda maior concentração, nas mãos 
do grande capital, dos investimentos produtivos. 

Se não conseguirmos promover nosso desenvolvimento cientffico e tecnológico com · 
o auxílio dos países desenvolvidos e através de órgãos como as Nações Unidas, 
certamente não será através do auxílio das empresas multinacionais que, por sua 
própria natureza, têm por finalidade evitar que desenvolvimentos científicos e tec 
nológicos locais ocorram em países cujos mercados ocupam. Se quisermos desen 
volver ciência e tecnologia no Brasil teremos de fazê-lo por nós mesmos. 

O Brasil adota acertadamente uma polrrica externa independente em relação às 
grandes potências, e evita alinhamento automático com as posições que buscam o 
congelamento de hegemonias polttico-militares e que envolvem a perpetuação de 
esferas de influência sobre países dependentes. 

No entanto, continuamos sujeitos às imposições de uma ordem financeira interna 
cional que põem em xeque nossa autonomia de decisão no campo da pesquisa cien 
tffica e do desenvolvimento tecnológico. 
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Uma das manifestações mais típicas desse neo-colonialismo é uma atitude de sis 
temática desvalorização do papel da ciência e da tecnologia como instrumentos de 
soberania, de geração de riquezas e de atendimento das necessidades básicas da 
população. 

Fazendo coro com os interesses estrangeiros bem situados no mercado mundial, os 
defensores da preservação desse pacto neo-colonial fazem caso omisso do fato de 
que o conhecimento científico não pode ser contido pelas fronteiras territoriais e não 
se detém diante de barreiras que lhe pretendam erigir os ideólogos da submissão 
cultural. A tecnologia não tem outra fonte que não a peculiaridade do espaço geo 
gráfico e tempo histórico, para cuja compreensão é indispensável a preparação de 
talentos locais. Estes devem ser capazes de criar soluções inéditas para problemas 
originais. 

Por essas razões a Universidade, os centros de pesquisa e a produção científica e 
tecnológica tem de ser consideradas estratégicas para o desenvolvimento econômi 
co e para a soberania nacional. 

A Universidade forma o melhor e mais importante produto brasileiro: o homem. Foi 
esse homem enriquecido pelos conhecimentos transmitidos e gerados pela Universi 
dade que projetou nosso primeiro computador, nossos aviões e nossos sistemas de 
comunicações óticas. Ciência e Tecnologia são ferra mentas sem as quais o Brasil 
não conseguirá vencer o subdesenvolvimento e a Universidade pública é local privi 
legiado para o desenvolvimento cientffico e tecnológico brasileiro. 

No setor mineral, o esforço cientffico e tecnológico nacional é particularmente ne 
cessário, pois nesse setor é quase sempre inadequado, pelas peculiaridades dos 
nossos minérios, a importação indiscriminada de tecnologia. 

A tecnologia mineral deverá ser apropriada às características de cada jazida, procu 
rando-se eficiência energética e maximização no uso dos recursos, que não são re 
nováveis, num compromisso de longo prazo. É usual dizer-se que cada jazida é um 
problema tecnológico, e de fato o é. Nenhum país poderá transferir integralmente 
a tecnologia mineral apropriada às nossas jazidas, tecnologia esta que deve ser de 
finida aqui, por quem estudou as jazidas, ou então, corre-se o risco de comprometer 
seriamente nossos recursos. 

Desta forma, transparece atualmente como atividade prioritária fortalecer.a capaci 
dade nacional de desenvolvimento cientffico e tecnológico mineral, como forma de 
evitar que se aliene mais esta componente que assume papel significativo no pro 
cesso de auto-determinação, principalmente em se tratando de assunto tão vital 
para o País, como o da utilização de seus recursos não-renováveis. 

No decorrer do processo constituinte, as entidades da sociedade civil retaconadas 
com o desenvolvimento cientffico e tecnológico viram os constituintes acolhe 
rem o essencial de suas propostas no Projeto de Constituição (artigos 253 a 



255). Entretanto, a emenda coletiva n2 2P02044-0 eliminou questões essenciais 
para o real exercício da soberania nacional no capítulo de desenvolvimento 
cientffico e tecnológico, a saber: 

- a viabilização da Ciência e Tecnologia através do mercado interno, definido como 
integrante do patrimônio nacional; 

- a reserva nacional (e não estatal) para setores de tecnologia de ponta, onde se 
exige além dos requisitos definidos no artigo 200, o controle tecnológico nacional 
efetivo. 

Na emenda coletiva n2 2P02044-0 o desenvolvimento cientffico e tecnológico no 
Brasil apresenta-se ameaçado porque foi reduzido a um conjunto de generalidades 
sem substância. 

Conclamamos, portanto, os Senhores Constituintes a manter o texto do Projeto de 
Constituição, porque é esse que salvaguarda efetivamente os interesses nacionais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A exploração do subsolo deve ser desenvolvida de acordo com o interesse nacional. 
É exatamente por isso que as nações modernas têm tutelado o acesso às suas ri 
quezas minerais, procurando, assim, valorizar esse Patrimônio Nacional para vin 
culá-lo aos seus planos de desenvolvimento econômico e social. 

Dentro deste princípio, a diferenciação entre a empresa nacional e aquela constituída 
pelo capital forâneo é um instrumento indispensável ao exercício da soberania nacio 
nal. 

O Brasil necessita definir as diretrizes básicas que regerão a exploração mineral no 
País, estabelecendo uma legislação que permita a defesa dos interesses da econo 
mia e da sociedade brasileiras. 

É bom ter em mente, neste instante, uma declaração feita pelo Secretário de Esta 
do norte-americano, JOHN FOSTER DULLES, durante um congresso de represen 
tantes latino-americanos, realizado nos Estados Unidos na década de 1950: 

"Um país não tem amigos; tem interesses." 


