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APRESENTAÇÃO 

O constituinte Gabriel Guerreiro é o pai da emenda que nacionalizou a mineração no 
Brasil. Eleito pelo PMDB do Pará, Guerreiro gosta de definir-se mais como geólogo do 
que como deputado: resultado de 20 anos de estudo e trabalho voltados para a pros 
pecção mineral. Formado em geologia pelo Instituto de Geociências da UFRJ em 1969 
e com mestrado em Geologia Económica pela mesma universidade, o deputado de 48 
anos passou a maior parte de sua vida profissional no trabalho de campo, sendo res 
ponsável pela descoberta de inúmeras ocorrências minerais na Amazónia. 
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J Com a bússola e o martelo na mão, Guerreiro conheceu a riqueza do subsolo paraense 
e a "miséria incompreensível" do homem que o habita na superffcie. Tocado pela ne 
cessidade de participação polftica - que já o havia emocionado em 1968, quando pre 
sidiu o Diretório Acadêmico de sua faculdade - o geólogo lançou sua candidatura à 
Assembléia Legislativa do Pará em 1982, pelo PMDB, sendo eleito com ampla vota 
ção. A candidatura à Constituinte foi uma decorrência de sua atuação como deputado 
estadual. Em fevereiro de 1987, Guerreiro tomou assento na Assembléia com dois ob 
jetivos: mudar a política mineral e criar o estado de Tapajós. O primeiro sonho está em 
curso, o segundo ficou para mais tarde. 

Nascido em Oriximiná em 1939, o deputado traz ainda em seu currfculo a participação 
no corpo docente da Universidade do Pará, como professor de Geologia Econômica e 
Economia Mineral e, em duas oportunidades, o exercfcio da presidência da Associação 
Profissional de Geólogos da Amazónia, onde se destacou como um grande incentiva 
dor do debate sobre o desenvolvimento econômico da região. 

Poucos parlamentares se mostraram tão polivalentes no processo constituinte como o 
deputado Octávio Elfsio Alves de Brito, do PSDB de Minas Gerais. A questão mineral, 
a polftica de meio ambiente, a defesa das populações indfgenas e a polftica educacio 
nal foram temas que contaram com a participação ativa do parlamentar em todas as 
fases de elaboração. 

Engenheiro de minas e metalurgia pela Universidade Federal de Ouro Preto em 1962 e 
com especialização em engenharia económica pela PUC-MG, curso conclufdo em 
1969, Octávio Elfsio tem 48 anos e cumpre seu primeiro mandato eletivo. Até lançar 
sua candidatura à Constituinte, o parlamentar foi secretário de Educação de Minas Ge 
rais, nomeado pelo então governador Tancredo Neves. 

Durante o governo Aureliano Chaves, o deputado ocupou a presidência da Metamig, 
empresa estadual de fomento do setor mineral, e o cargo de secretário-adjunto da Se 
cretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, com responsabilidade sobre a área de 
meio ambiente. Como professor universitário, atividade que exerceu até ser escolhido 
secretário de Educação, Octávio Elfsio foi o responsável pela cadeira de Tecnologia 
Mineral da Universidade de Ouro Preto e pela disciplina de Economia Mineral no curso 
de Engenharia de Minas da UFMG. 

O parlamentar é membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e nesta 
condição participou do programa patrocinado pela entidade para o estudo e desenvol 
vimento de novas tecnologias para a província mineral de Carajás. 
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O DIREITO 
DE 

EXPERIMENTAR 

Um cadáver geológico guardado no armário. Alfred Hitchcock, o cineasta do suspense, 
certamente invejaria a mente prodigiosa que criou tal personagem: o senador consti 
tuinte e ex-ministro do Planejamento do governo Castelo Branco, Roberto Campos. 
Esgrimista da ironia, Campos já falou do "cadáver" por mais de uma vez na tribuna da 
Constituinte e promete repetir a dose, no momento em que a Assembléia votar em se 
gundo turno o dispositivo que nacionaliza a pesquisa e a lavra de minerais no país. 

Incansável na defesa do livre acesso de capitais ao subsolo, Campos repetirá a canti 
lena de que por não dispormos de recursos financeiros para investimentos em pesquisa 
e nem tampouco tecnologia, estamos cometendo um erro em regular a participação do 
capital estrangeiro na mineração. Um erro que, segundo o senador, impedirá a trans 
formação dos recursos minerais em riquezas minerais; a transmutação do cadáver 
geológico em matéria-prima viva e comercializável. O senador só não explica porque o 
cadáver continua cadáver, apesar dos 22 anos em que prevaleceu no país a política 
mineral que ele e o ex-ministro das Minas e Energia, Mauro Thibau, criaram em 1966, 
ao elaborarem o Código de Mineração e o Plano Mestre Decenal para o setor. Nunca o 
capital estrangeiro esteve tão livre para investir no subsolo. Entretanto, o que estava 
morto, de forma geral continuou morto. A diferença é que a chave do sepulcro muitas 
vezes ficou em mãos estranhas, alheias aos interesses do país. 

PESO UISA BÁSICA: UMA LUZ SOBRE O DESCONHECIDO 

A preocupação com a pesquisa geológica deve ocorrer em duas vertentes: a pesquisa 
básica e a pesquisa do bem mineral propriamente dito. Não cabe discutir se a pesquisa 
básica deve ser aberta ao capital nacional ou multinacional, porque, por definição, ela é 
de responsabilidade do estado. O governo deve ser o responsável pelo mapeamento 
geológico e pelo levantamento geoffsico e geoquímica do país. Trata-se de uma cons 
ciência desenvolvida no governo Juscelino Kubitschek e que vigorou até o início da dé 
cada de 70, favorecendo um período fertilíssimo em descobertas minerais. Posterior 
mente o governo parou de investir e a procura racional de novos recursos estacionou. 
Hoje, a grande possibilidade mineral do Brasil é a Amazônia. Mas, o que fazer, se des 
te território nós não conhecemos mais do que 10% na escala de 1 para 100 mil? 

As grandes empresas de mineração, a maior parte delas de capital estrangeiro, se 
apressam em afirmar que a solução é deixar a pesquisa básica para quem dispõe dos 
recursos financeiros que faltam ao governo, ou seja, elas próprias. Ocorre que nenhu 
ma destas empresas investe propriamente em pesquisa básica. O que elas fazem e a 
história das recentes descobertas minerais na Amazônia está af para provar, é requerer 
enormes áreas e palmilhá-las na superfície, na esperança de tropeçarem numa grande 
jazida. Trata-se da, "pesquisa do tropeção", cujos custos são tão baixos, que não há 
porque temer uma perda de investimentos nestes levantamentos geológicos, caso as 
multinacionais da mineração resolvam deixar o país. A média de investimento desta 
empresas hoje no Brasil é de apenas US$ 1 por hectare requerido. 

A obrigatoriedade das empresas estrangeiras se associarem a projetos majoritariamen 
te nacionais para participarem da pesquisa e lavra de minerais no pafs, ao contrário do 
que pensam os multinacionalistas da Constituinte, ocorre no sentido de dar mais quali 
dade aos interesses do capital externo sobre o nosso subsolo. Acabará para este inves 
tidor a despreocupação irresponsável de quem encontra tudo disponível. Quem traba 
lha com o bem mineral no mercado internacional, terá agora que se preocupar com o 
Brasil. Terá de se informar sobre as prioridades de pesquisa e investimento do país e 
participar em projetos de interesse integrado. 



É possível que uma ou duas empresas que trabalham no país com espírito colonialista 
desejem fazer as malas. Mas as empresas mais sérias, que já realizaram aqui grandes 
investimentos e estão preocupadas em estabelecer um relacionamento mineral que vai 
além da ganância, estas não vão sair do Brasil. É o caso, por exemplo, da Alcan, que já 
trabalha no Brasil há muitos anos, fazendo pesquisas, abrindo lavras, instalando meta 
lurgias. Este tipo de empresa não pode ser comparado àquelas surgídas de aventuras 
recentes, como a Billiton, da Shell, e a Bristish Petroleum, que têm uma preocupação 
restrita ao assenhoramento de reservas minerais e que, sintomaticamente, são as que 
mais se envolvem no lobby do capital estrangeiro na Constituinte. 

Outro equívoco é a suposição dos geólogos de que haverá uma crise de desemprego 
na categoria, caso as multinacionais decidam deixar o país. Se esta hipótese imprová 
vel acontecer, não mais de 10% de profissionais em atividade perderão seus empregos 
numa clara demonstração de como é restrita a participação do capital estrangeiro na 
pesquisa mineral. 

Esta "crise de desemprego", de possibilidade remota, poderá por outro lado, ser facil 
mente contornada, caso o estado assuma o seu papel e passe a investir em pesquisa 
básica, concedendo aos investidores privados o instrumental mínimo para a identifica 
ção das reservas minerais propriamente ditas. 

OS RISCOS DO MODELO AUSTRALIANO 

Por um breve momento prevaleceu na Constituinte a proposta de se adotar o modelo 
australiano, liberando a pesquisa para a particípação de qualquer capital e restringindo 
a lavra ao investimento majoritariamente nacional. Carente de capitais para alocar em 
atividade de alto risco como a pesquisa, o Brasil abriria esta oportunidade ao capital 
estrangeiro, enquanto este, num segundo estágio, se veria obrigado a associar-se ao 
capital nacional para instalar a lavra. 

Este era na verdade o mérito original da emenda que apresentei para ser votada em 
primeiro turno. A modificação desta proposta obedeceu, no entanto, a uma decisão do 
grupo nacionalista da Constituinte, que vetou o modelo australiano com dois argumen 
tos fundamentais, em termos de concepção de uma polftica mineral voltada para os in 
teresses do país. 

O primeiro argumento apontava para o risco da pesquisa do subsolo brasileiro ficar 
condicionada às prioridades do mercado internacional. A presença marcante do investi 
dor estrangeiro neste setor da mineração traria em si o risco da indução dos investi 
mentos governamentais e privados nacionais em pesquisa. Poderíamos assim chegar a 
uma situação onde se privilegiaria, por exemplo, a pesquisa de nióblo, que o mundo 
precisa mais do que o Brasil, em detrimento da pesquisa de fosfato, que o Brasil preci 
sa mais do que o mundo. 

O segundo argumento, que aponta para um problema mais grave, identifica no modelo 
australiano o perigo do oportunismo de mercado. No caso, a multinacional empenhada 
na pesquisa tem a regalia de definir o momento em que será instalada a lavra da re 
serva descoberta. É sempre possfvel, porém, que a oportunidade para a abertura da la 
vra encontre considerações diversas em termos de política da empresa e dos interes 
ses do país. Neste caso estaria gerada a perspectiva de impasse. 

A princípio o problema pode parecer de fácil solução. Bastaria ao governo, ciente da 
existência da reserva e do desinteresse da empresa concessionária em explorá-la, cas 
sar o direíto .minerário, repassando-o a outros investidores comprometidos com a explo 
ração do bem mineral. Ocorre, no entanto, que o direito minerário é um poderoso ins 
trumento de barganha, que pode servir muito bem à manobras protelatórias, em con 
fronto direto com os interesses do país. Não faltam exemplos deste tipo de atitude. Pa- 



ra um país que desconhece a estrutura básica de seu subsolo, o melhor é não correr 
este risco. 

TECNOLOGIA: APENAS UM FANTASMA 

Somente quem desconhece a realidade mineral é capaz de condicionar plenamente o 
desenvolvimento mineral do país à absorção de tecnologia. É certo que não podemos 
desprezar o conhecimento acumulado pelas grandes empresas do setor em todo o 
mundo, porém, afirmar que vivemos uma situação de dependência tecnológica na área 
mineral é um pouco demais. 
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Primeiro porque na mineração quase nunca existe a possibilidade da transferência in 
tegral de pacotes tecnológicos. O minerário se apresenta como uma impressão digital: 
dificilmente haverá outro idêntico. Toda jazida exige um método espedfico de trabalho. 
Por exemplo, nós sabemos que é do conhecimento universal a metodologia para a ex 
ploração de sulfato de cobre. Esta tecnologia, no entanto, de nada serviria para a ex 
ploração do cobre de Carajás, se a Companhia Vale do Rio Doce não dispusesse de 
um suporte científico para adaptá-la às características daquele mineral. 

O mérito desta capacitação para desenvolver tecnologias minerais específicas, não é 
só da Vale do Rio Doce. Podemos dizer que o Brasil dispõe hoje de empresas públicas 
e privadas - como o Centro de Tecnologia Mineral, o Instituto de Pesquisa Tecnológi 
ca, a Paulo Abib Engenharia, o departamento de pesquisa da Votorantim e outros - em 
condições de desenvolver tecnologia para a exploração de qualquer tipo de mineral. 

É evidente que a troca de informações técnicas com as empresas estrangeiras pode 
apressar o domínio de soluções tecnológicas, porém, não há razão para sujeições ou 
dependências. De nada adianta, por exemplo, aceitarmos que as multinacionais tragam 
suas metodologias e não as transfiram ao patrimônio nacional. No caso deste capital 
estar associado ao investidor nacional em caráter majoritário, como propõe o projeto 
constitucional, este repasse estará de certa forma assegurado, já que o sócio principal 
terá ingerência na definição do método de lavra. 

A absorção de tecnologia pela associação de capitais tem um belo exemplo na Mine 
ração Rio do Norte, que explora bauxita no rio Trombetas. Com 46% de capital da Vale 
do Rio Doce e 10% da Votorantim, portanto 56% de capital nacional, a MRN desenvol 
ve no momento uma tecnologia de ponta para o tratamento de rejeito, que deve muito 
aos conhecimentos tecnológicos detidos pela Alcan - empresa canadense que controla 
apenas 19% das ações da companhia - e por um grupo de empresas internacionais de 
engenharia contratadas para o projeto. 

A experiência internacional neste caso está possibilitando o desenvolvimento da meto 
dologia que viabilizará a despoluição do lago do Batata, antigo receptor de rejeito da 
mineração. O projeto em desenvolvimento prevê a construção de uma bacia de decan 
tação, que contará com um sistema de rebombeamento do material sólido para a área 
minerada. Este produto servirá para recompor o perfil do terreno revolvido pela lavra. 
Trata-se de um investimento de US$ 60 milhões que lega ao país um avanço tecnoló 
gico e uma solução para alguns problemas ambientais em áreas de mineração. 

CONSTITUINTE: O DIREITO DE EXPERIMENTAR 

O processo de absorção da tecnologia que permitirá a despoluição do lago do Batata é 
apenas um exemplo do que poderá se tornar corriqueiro no setor, a partir do momento 
que entrar em vigor na legislação mineral. Não temos porque temer o empobrecimento 
tecnológico e nem tampouco nos preocupar com a queda de investimentos em pesqui 
sa, que é por demais insignificante para intimidar transformações fundamentais na polí 
tica mineral brasileira. 



Chegou a hora da sociedade brasileira testar seu próprio modelo de política mineral. O 
erro é um direito que nos assiste, principalmente porque, se ele ocorrer, terá vindo de 
uma Assembléia eleita pelo voto popular para mudar a estrutura legal do país. O sena· 
dor Roberto Campos teve sua chance de errar há 20 anos, quando inspirou a legislação 
mineral para o período da ditadura. Sem delegação popular o senador errou e legou ao 
país o tal cadáver geológico. Que agora ele se recolha e deixe o Brasil tentar um novo 
modelo, legitimado constitucionalmente. O risco é o preço que temos que pagar pela 
nossa soberania e como afirmei no encaminhamento em defesa da proposta da nacio 
nalização, poucos minutos antes da medida ser aprovada pelo plenário da Constituinte, 
a soberania não se negocia, se exerce. 
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UM DESAFIO 
À COMUNIDADE 

MINERAL 

Xenofobia e nacionalismo estreito andam longe desta Constituinte. É um equívoco 
grosseiro confundir algumas posturas nacionalizantes do texto que está sendo votado 
em Brasília, com o discurso nacionalista da década de 50, que, sobretudo, confundia 
nacionalização e estatização. A herança fascista da era Vargas não afeta os constltuin 
tes de 1988. A preocupação desta Assembléia é definir um modelo que dê curso à in 
tegração do país à ordem econômica internacional, garantindo, porém, a autodetermi 
nação da nossa política de desenvolvimento nacional. 

Foi neste sentido que a Constituinte aprovou em primeiro turno a nacionalização do se 
tor mineral, através da exigência de que as atividades de pesquisa e lavra sejam reali 
zadas por empresas de capital majoritariamente nacional. Não existe nesta decisão 
qualquer preconceito contra o capital estrangeiro. A preocupação central é garantir o 
controle nacional sobre a produção de bens que são estratégicos ao desenvolvimento 
do país. 

Não se está alijando o capital estrangeiro. A Constituição garante a sua participação 
em caráter minoritário, que é um modelo satisfatório para os grandes investidores do 
mercado mineral. A prática internacional não registra reações de repulsa do capital es 
trangeiro à participação associada em projetos minerais. 

Um país como o Canadá, de economia inteiramente liberal em relação ao capital es 
trangeiro, exige o mínimo de 51% de controle nacional para as empresas de mineração 
e de transformação mineral. Além do Canadá podemos citar ainda países como o Mé 
xico e a Espanha, que praticam o mesmo modelo, ou lembrar o caso do Chile, Peru e 
Venezuela que garantem na Constituição o domínio do Estado sobre os recursos mine 
rais. 

O que a Constituinte quer para o setor mineral é uma regulamentação da atividade que 
assegure a sua integração ao processo de desenvolvimento. O setor mineral não as 
sombra pela sua presença na formação do PIB - Produto Interno Bruto - brasileiro, que 
é de apenas 3%. Mas é preciso ficar atento ao significado económico dos bens semi 
elaborados e industriais produzidos a partir da matéria-prima mineral. O produto indus 
trial, parcela nobre da economia capitalista, é a prova do valor estratégico do bem mi 
neral. 

Alguns setores da Constituinte criticam este ponto de vista, defendendo a tese de que 
o desenvolvimento de novos materiais sintéticos pela lnoüstria mundial substitui, a ca 
da dia, a participação da matéria-prima na composição dos produtos industriais. Esta 
constatação é verdadeira, mas alimenta uma conclusão equivocada: a de que as reser 
vas minerais estão condenadas a se transformarem, a curto prazo, em sítios de curiosi 
dade antropológica, ou seja, um depósito de bens que foram riqueza no passado da 
humanidade. 

O equívoco deste raciocfnio pode ser evidenciado pelo crescimento vertiginoso do con 
sumo de minerais em todo o mundo, apesar do avanço da tecnologia de novos mate 
riais. Há pelo menos duas décadas convivemos com a escalada dos produtos sintéticos 
e nenhum bem mineral saiu do mercado por desinteresse económico. 

Os bens minerais são estratégicos e continuarão estratégicos e o Brasil, como ocorre 
com quase todos os países do mundo, deve-se resguardar quanto à exploração descon 
trolada de seu subsolo. Esta, aliás, é uma tendência de nossa hist6ria mineral de país 
independente. Uma história mineral que se confunde com a história das idéias de au- 
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tonomia política em relação à corte portuguesa. Portanto, o que a Constituição faz, ao 
votar a nacionalização do setor, é apenas dar curso a uma consciência enraizada na 
história do país. 

Durante a primeira República e o Estado Novo prevaleceu uma legislação que restrin 
gia a atividade de pesquisa e lavra exclusivamente a brasileiros e a empresas brasilei 
ras. No entanto, a partir de 1946 o espírito desta legislação começou a ser burlado 
através de urna interpretação genérica do conceito de empresa brasileira. Entendeu-se 
que a empresa brasileira era toda aquela constituída sob leis brasileiras e por esta bre 
cha as multinacionais penetraram no setor. Nada justificava, então, que, em se tratan 
do de pessoa física, houvesse restrição a não brasileiros, porém, ocorreu a liberação to 
tal aos estrangeiros, quando se tratavam de pessoas jurídicas. 

O projeto constitucional de 1988 toma o cuidado de fechar esta porta, ao introduzir o 
conceito de empresa brasileira de capital nacional. Para participar desta classificação, 
que vigora como condição básica aos interessados em investir na pesquisa e na lavra 
de minerais, a empresa deve estar em "caráter permanente sob a titularidade direta ou 
indireta de pessoa físicas domiciliadas ou residentes no país ou de entidades de direito 
público interno, entendendo-se por controle efetivo da empresa a titularidade de seu 
capital votante e o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas ati 
vidades", dispõe o texto constitucional. 

' 
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Este rigor conceituai do projeto de Constituição é que assegura o controle dos brasilei 
ros sobre os bens minerais e afasta a prática da camuflagem nos contratos de acionis 
tas. Prevalecendo o texto do projeto constitucional, acreditamos que estará dificultada 
a prática pela qual o sócio majoritariamente nacional transfere para o sócio estrangeiro 
a definição do ritmo de produção, tecnologia e preços do bem minerado. 

Todos estes fatores importam demasiadamente ao desenvolvimento nacional para que 
sejam definidos pelo sócio estrangeiro, geralmente comprometido com as carências do 
mercado externo. Não que nós rejeitemos a participação dos minérios na pauta de ex 
portação. O modelo de regulamentação da atividade mineral proposto pela Constituinte 
não objetiva reduzir em nada a produção para o mercado internacional. A proposta é de 
contemplar os dois interesses, ') interno e o externo, levando em conta que o bem mi 
neral tem características específicas, que bem administradas, podem servir para a ala· 
vancagem da economia em dois estágios: a regional e a nacional. 

Devemos considerar que o bem mineral é limitado por três características básicas e 
imutáveis: 1) Ele ocorre dentro de um quadro de rigidez locacional. Não há como trans 
ferir uma jazida para tornar viável seu aproveitamento. 2) A jazida não é infinita e a 
sua exaustão extermina todo um processo económico. 3) Cada jazida tem uma carac 
terística própria e exige tecnologia única para ser explorada industrialmente. 

A princípio estes três aspectos podem aparecer como complicadores para a função que 
se pretende dar ao bem mineral, de indutor do desenvolvimento econômico, pelos ele 
vados níveis de investimentos que exige a mineração. No entanto, se for concebida 
dentro de um planejamento global de desenvolvimento do país, cada um destes fatores 
transforma-se em ponto vital para uma estratégia de crescimento orgânico. 

A rigidez locacional passa a ser um fator importante para o desenvolvimento de regiões 
que, normalmente, não dispõem de atrativos para o investimento espontâneo de capi 
tais. No entanto, é preciso que o governo tenha uma política comprometida com a 
compreensão do empreendimento mineral não só como gerador de divisas, mas tam 
bém como indutor de crescimento regional. Se não for assim, estaremos criando uni 
dades de sucção da única possibilidade de desenvolvimento de inúmeras regiões do 
país. 

O caráter efêmero das jazidas aponta para um futuro de esfacelamento do processo 



econômico a elas coligado. A economia extrativista do Brasil-Colônia nos legou inúme 
ros bolsões de pobreza, em áreas que durante um século conviveram com a exploração 
mineral desenfreada. Não podemos admitir que o processo se repita e para tanto há 
que se criar uma política para enraizar a vitalidade económica nas regiões de minera 
ção. Para isto, basta incentivar a diversificação de opções de investimentos nestas 
áreas. Pode-se, por exemplo, promover o beneficiamento de parcela do mineral extraí 
do na própria região, introduzindo-se a partir daf uma economia industrial, que por sua 
vez induzirá o crescimento da estrutura de serviços. Este é o espírito da proposta cons 
titucional do fundo de exaustão. 

Quanto à especificidade da jazida, reside ar a grande oportunidade de se produzir uma 
tecnologia de exploração mineral, direcionada para a satisfação das carências dos 
mercados interno e externo e atenta à preservação do meio ambiente. O inadmissível 
será repetirmos a tradição de conceber a jazida mineral apenas em função do mercado 
consumidor. Não podemos repetir a experiência do quadrilátero ferrífero de Minas Ge 
rais, que, ao ser explorado durante quarenta anos em função da demanda das siderúr 
gicas européias, deixou discriminada uma variedade de tipos de minério de ferro, que 
hoje formam inúmeros depósitos de rejeites, responsáveis pela poluição de rios e pela 
destruição da paisagem da zona metalúrgica do Estado. 

A tecnologia tem de observar um compromisso estreito com as características geológi 
cas e físicas da jazida. A tecnologia mineral começa com a técnica de abertura da la 
vra, seguida pelo método de beneficiamento do minério, formando um conjunto cuja 
preocupação central deve ser o melhor modo de aproveitamento da jazida com suas 
características determinadas. Dentro desta conceituação, devemos observar que, se a 
empresa estrangeira traz para o país um determinado conhecimento de técnica mine 
ral, ela não tem, no entanto, condições de fornecer um aporte de tecnologia mineral no 
sentido abrangente. Este só será conseguido a partir das características da jazida, de 
senvolvendo-se dentro dos limites do comprometimento com a preservação ambiental. 

O trabalho da Constituinte em torno da questão mineral visa, portanto, não apenas à 
conservação dos recursos minerais como elemento estratégico para o desenvolvimento 
nacional, mas também a caracterização da interdependência entre esta atividade eco 
nômica e a questão ambiental. Af reside também a importância do controle nacional 
sobre a política de produção mineral, de tal modo que o país possa decidir não só 
quanto produzir, mas também quando e como produzir. 

A consciência da interação da atividade mineral com o processo de desenvolvimento 
regional levou a Constituinte a se preocupar também com a população residente nas 
áreas de mineração. Neste aspecto destacou-se o cuidado com a questão indígena, 
pela relação demasiadamente estreita deste tipo de comunidade com o patrimônio na 
tural da área que tradicionalmente ocupam. A natureza para o índio é muito mais vital 
do que para outro tipo de comunidade e ela é a primeira a ser ameaçada pela atividade 
mineral. 

A questão indígena interfere de tal forma na questão mineral, que tornou-se comum na 
Constituinte o enfrentamento entre os representantes dos dois setores. O bom senso 
da Assembléia terminou por produzir um dispositivo que restringe a mineração em área 
indfgena aos projetos que sejam autorizados pelo Congresso Nacional. 

Outro assunto complexo tratado pela Constituinte foi a regulamentação da atividade 
garimpeira. Cientes de que esta questão não está dissociada da situação de marginali 
dade em que vivem contingentes significativos da população brasileira, os parlamenta 
res decidiram que o Estado deverá favorecer a criação de cooperativas de garimpeiros, 
que terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e 
jazidas minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando ou em regiões reserva 
das por lei à atividade garimpeira. 
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A questão garimpeira, a questão inciígena, a questão ambiental refletem a abrangência 
do interesse da Constituinte pelo tema da mineração e suas interdependências. O 
projeto de Constituição é um desafio à comunidade mineral brasileira para repensar o 
setor. E este processo deve ser agora balizado por determinados princípios. Primeiro é 
preciso ter consciência de que o capital estrangeiro é bem vindo, mas desde que asso 
ciado ao capital nacional e comprometido com um projeto de desenvolvimento do país. 
Devemos também estar atentos ao conceito de que a atividade mineral é acima de tu 
do uma atividade estratégica para qualquer nação, e que ela não deve servir apenas à 
geração de dólares para pagar a dívida externa, mas também contribuir para o desen 
volvimento regional, com atenção ao componente social. 
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