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ATA DA REUNIÃO DE VICE-MINISTROS DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO 
BRASIL E DA VENEZUELA 

Realizou-se em Brasília, em 14 de novembro de 

1990, Reunião dos Vice-Ministros das Relações Exteriores do 

Brasil e da Venezuela, para o exame da questão relativa ao 

garimpo nas zonas fronteiriças entre os dois países. 

2. A Delegação brasileira foi chefiada pelo 

Secretário-Geral de Política Exterior do Ministério das 

3. Foí aprovada inicialmente a agenda da 
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Relações Exteriores, Embaixador Marcos e. de Azambuja. 

Chefiou a Delegação venezuelana o Embaixador Adolfo Raúl 

Taylhardat, Diretor-Geral do Ministério das Relações 

Exteriores da Venezuela. A composição das Delegações consta 

dos anexos I e II à presente Ata. 

4. Com relação ao ponto 1 da agenda aprovada, 
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reunião, que consta corno anexo III à presente Ata. 

as duas Delegações ressaltaram o excelente estado das 

relações Brasil-Venezuela, em que as diversas iniciativas de 

cooperação bilateral têm promovido uma crescente aproximação 

entre os dois países. Acentuaram, nesse contexto r a 

/ importância que conferem à cooperação e a ações concertadas 

~.,..-/ corno forma ma i s adequada de administração e superação de 
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eventuais incidentes provocados por incursões de garimpeiros 

nas zonas fronteiriças. 

5. A esse respeito, intercambiaram informações, 

em meio a clima de franqueza e transparência, sobre as 

respectivas áreas de garimpo localizadas na região da 

fronteira comum e trocaram idéias a respeito das políticas 

adotaàas por ambos os Governos para uma satisfatória 

condução do problema. 

6. As duas Delegações passaram em revista as 

diversas medidas já acordadas no contexto das reuniões do 

Grupo de Cooperação Consular e da I Reunião de Vice- 

Chanceleres, celebrada em Caracas no mês de janeiro de 1990. 

coincidiram em que as iniciativas ali previstas constituem 

base adequada para esforço de cooperação entre os dois 

Governos, na busca de soluções à questão dos garimpeiros. 

Nesse sentido, reiteraram os compromissos então assumidos e 

em particular o relativo às "ações destinadas a inutilizar 

as pistas e heliportos clandestinos existentes nas áreas 

fronteiriças com a Venezuelar a evitar novas construções de 

tal natureza e a transferir para o interior da fronteira os 

acampamentos 
. . 

garimpeiros território existentes de em 

brasileiro próximos a fronteira com a Venezuela". 

7. Com relação ao ponto 2 da agenda, as duas 

Delegações reiteraram o claro compromisso de seus Governos 

de dar continuidade à implementação das medidas necessárias 

à preservação do ecossistema amazônico. Constataram que as 

experiências dos dois países ensejam maior cooperação nessa 
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área, mediante a utilização dos mecanismos institucionais 

existentes. Analisaram igualmente os problemas relativos à 

recuperação das áreas devastadas pelas atividades de 

garimpo. Nesse sentido, acordaram as seguintes medidas: 

a) envio à Venezuela, a partir da segunda quinzena 

do mês de janeiro de 1991, de uma missão do Brasil para 

proceder conjuntamente com funcionários venzuelanos do 

Ministério do Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e 

do Ministério de Energia e Minas a uma avaliação do dano 

ecológico e à recomendação de medidas técnicas para a 

recuperação das áreas devastadas onde se detectou a presença 

de garimpeiros. Além disso, realizarão uma reunião de 

trabalho, para int.ercambiar informações sobre as áreas sob 

regime de administração especial. 

b) intercâmbio sistemático de informação sobre o 

meio ambiente na região fronteiriça, inclusive a concessão 

por parte do Governo brasileiro das imagens obtidas por 

satélite para a avaliação das alterações observadas na zona. 

8 • Examinaram, em seguida, a situação das 

populações indígenas ao longo. da fronteira entre os dois 

países (ponto 3 da agenda). A esse propósito, assinalaram os 

esforços empreendidos pelos dois Governos para a preservação 

do habitat Yanomami e de outros grupos Para a indígenas~ 

recuperação das condições de saúde dessas populações. Nesse 

.~__,,,/ sentido, acordaram na execução das seguintes ações, 
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/_,,,,.,.-- a) aplicação das sanções previstas nas legislações 
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,· dos respectivos paises às pessoas que causem danos às 
\ 

\ populações indígenas. 
\ 
\ b) designação de uma missão ç_!entífica conjunta para 
\ -- 
\ examinar os problemas que enfrentam as populações Yanomarni e 

Joutros grupos indígenas e para avaliar o dano que têm 

sofrido como resulta do da .pr es ença dos garimpeiros. Essa 

missão consideração dos recomendações à elevará suas 

Governos. 

9. Com relação ao ponto 4 da agenda, as 

Delegações manifestaram o compromisso de seus Governos de 

estabelecer, coordenado de curto prazo, programa a 

cooperação técnica nas seguintes áreas prioritárias! 

1 
a) sensoreamento remoto; 

1 b) cartografia; 
! 

e) meio ambiente. 

d) recursos minerais 

Para tanto, concordaram na convocação de reunião no mês de 

janeiro de 1991, com vistas à montagem do referido programa, 

ficando determinado que, pelo lado brasileiro, caberá sua 

coordenação à Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e, pelo 

lado venezuelano, ao Ministério das Relações Exteriores. 

10. No que se refere ao ponto 5 da agenda, as 

duas Delegações reiteraram que a campanha extraordinária de 

adensamento de marcos na Serra Parima serâ urna contribuição 

undamental para a solução dos regjão problemas na 

fronteiriça, conforme já expressamente manifestado pelos 



Presidentes Fernando Collor e Carlos And r é s Pérez. Nesse 

sentido, decidiram convocar reunião técnica preparatória em 

Santa Elena do Uairém, de 20 a 22 de novembro de 1990, com o 

propósito de definir as responsabilidades recíprocas nesse 

empreendimento. Coincidiram, ainda, em que o apoio das 

Forças Armadas dos dois países se configura indispensável à 

correta execução da campanha, a realizar-se de 15 de janeiro 

a 15 de abril de 1991. 

11. Quanto ao ponto 6 da agenda, as duas 

Delegações concordaram em convocar nova reunião do Grupo de 

Cooperação Consular Brasil-Venezuela, de 4 a 7 de dezembro 

próximo em Caracas. Registraram, com satisfação, a elevação 

da categoria · da repartição consular do Brasil em Ciudad 

Guayana, bem como a intenção do Governo brasileiro de 

estabelecer Consulado Honorário em Puerto Ayacucho, o que 

facilitará a promoção de soluções práticas para as 

dificuldades conjunturais hoje existentes nas regiões de 

fronteira. 

12. No que diz respeito à cooperação no campo 

militar (ponto 7 da agenda), as Delegações concordaram com a 

adoção das seguintes medidas: 

a) incremento do atual intercâmbio militar entre o 

Brasil e a Venezuela, incorporando novas áreas de troca de 

experiências; 

b} manutenção de reuniões periódjcas entre as Forças 

Armadas dos dois países, com alternância de sede, passando 

Reuniões Regionais a serem realizadas, no mínimo 
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anualmente, com vjstas, principalmente, a abordagem de 

eventuais questões fronteiriças; 

e) ·implantação de um sistema eficaz de comunicações 

entre Organizações Militares dos dois países, para oportuna 

troca de informações e para o fortalecimento dos 

entendimentos. A implantação desse sistema deverá ensejar o 

aproveitamento preferencial dos meios civis já existentes, 

complementados, caso necessário, pelo emprego de outros 

meios selecionados mediante assessoria técnica conjunta: 

d) programação de atividades de patrulhas 

coordenadas pelos Comandos Militares Regionais de ambos os 

países, em suas respectivas áreas fronteiriças, utilizando 

meios terrestres e aéreos; 

e) melhoria das condições que facilitem a entrada em 

ação de elementos militares, em prazo hábil, como apoio à 

atuação dos órgãos que tenham competência para adotar as 

providências requeridas nas respectivas áreas fronteiriças. 

13. As duas Delegações decidiram que o 

detalhamento desse programa de cooperação será ajustado 

mediante entendimento entre o Estado-Maior das Forças 

Armadas do Brasil e o Estado-Maior Conjunto das Forças 

Armadas da Venezuela, ouvidos, no que couber, os respectivos 

Comandos Regjonais. 

14. Os Vice-Chanceleres coincidiram em 

estabelecer um "Esquema de Cooperação Recíproca para a 
// 

~ Detecção, Vigilância, Verificação e Controle da Penetração e 

' ~~ 
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das Atividades Ilegais dos Garimpeiros na Região 

Fronteiriça", que figura corno anexo IV à presente ata. 

15. Finalmente, os Vice-Chanceleres concordaram 

em propor a seus respectivos Ministros das Relações 

Exteriores a realização de urna visita conjunta à região 

fronteiriça. 

Feita em Brasília, aos 14 dias do mês de 

novembro de 1990, em dois exemplares em língua portuguêsa de 

idêntico teor. 

Marcos e. de Azambuja 
~ocr•t~rfo-OorAl do Polftfc• 6Mte~ior do 

Ministério das Relações Exteriores 
Diretor;it,eral do Ministério 

das R'elaç6es ~xterlore! 



ANEXO I 

Delegação do Brasil: 

Embaixador Marcos Castrioto de Azambuja 
Secretário-Geral de Política Exterior do Ministério das 
Relações Exteriores 

General-de-Exército Jonas de Morais Correia Neto 
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas 

Embaixador Fernando Guimarães Reis 
Chefe do Departamento das Américas do Ministério das 
Relações Exteriores 

Major-Brigadeiro-do-Ar Fernando Luiz Veçosa Seroa da Motta 
Vice-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas 

General-de-Brigada Luiz Antonio Rodrigues Mendes Ribeiro 
Assessor do Ministro do Exército 

Doutor Cantidio Guerreiro Guimarães 
Presidente da .FUNAI. 

Ministro Fernando A. de Oliveira Santos Fontoura 
Chefe do Departamento Consular e Jurídico do Ministério das 
Relações Exteriores 

Ministro Elim Saturnino Ferreira Outra 
Chefe, substituto, do Departamento de Cooperação Científica 
e Tecnológica do Ministério das Relações Exteriores 

Doutor Elmer Salomão 
Diretor do Departamento de Produção Mineral do Ministério da 
Infra-Estrutura 

Doutor Pedro Barra Neto 
Diretor do Departamento de Macroestratégia da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos da Presidência da República 

Doutor Amaury Aparecido Galãino 
Diretor do Departamento de Assunto de Segurança Pública da 
Secretaria da Polícia Federal 

Coronel Ivanilo Fialho 
Assessor do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas 

Coronel Ivonilo Dias Rocha 
Chefe da Primeira Comissão Demarcadora de 
Ministério das Relações Exteriores 

/ 
~ Conselheiro Antonino Lisboa Mena Gonçalves 

A 

Limites do 
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Chefe da Secretaria de Informação no Exterior do Ministério 
das Relaçõ~s Exteriores 

Conselheiro Geraldo Affonso Muzzi 
Chefe da ·'Divisão de Fronteira do Ministério das Relações 
Exteriores 

Conselheiro Cesário Melantonio Neto 
Chefe da Divisão Consular do Ministério das Relações 
Exteriores 

Conselheiro Carlos Alberto Simas Magalhães 
Chefe da Divisão da América Meridional II do Ministério das 
Relações Exteriores 

Doutor Leon Tondowski 
Assessor Especial do Secretário do Meio Ambiente da 
Presidência da República 

Doutora Elisa Maria Brandão Cavalcanti 
Assessora de Cooperação da Secretaria do Meio Ambiente da 
Presidência da República 
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ANEXO II 

Delegação da Venezuela: 

Embaixador Adolfo Raül Taylhardat 
Diretor-Geral do Ministério das Relações Exteriores 

Embaixador Sebastián Alegrett Ruíz 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário em Brasília 

General-de-Divisão Manuel Heinz Azpura 
Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas 

General-de-Divisão Oswaldo Suju Raffo 
Comandante da V Divisão de Infantaria da Selva 

Contra-Almirante José Velasco Collazo 
Diretor-Geral Setorial de Fronteiras do Ministério àas 
Relações Exteriores 

Doutor Miguel Cano de los Rios 
Diretor do Serviço de Geologia e Minas do Ministério de 
Energia e Mina.s 

Doutor Hector Escandel 
Diretor do Serviço Autônomo para o Desenvolvimento Ambiental 
do Território Federal Amazonas do Ministério do Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis 

Conselheiro Velia Villegas 
Embaixada da Venezuela 

Terceiro Secretário José Nicolas Rojas 
Direção-Geral do Ministério das Relações Exteriores 

Licenciada Rosalía Quintero 
Analista do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas 

Licenciada Giovanna de Michelis 
Analista do Estado-Maior conjunto das Forças Armadas 
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1\NEXO III 

1\GENDA 

1) Revisão geral da situação. 

2) Preservação e recuperação do meio ambiente. 

3} Cooperação para a proteção das populações indígenas. 

4) Cooperação técnica. 

5) Campanha de Adensamento de Marcos. 

6) Cooperação Consular. 

7) Cooperação no campo militar. 

8) Cooperação para Detecção, de Reciproca 

Vigilância, Verificação e Controle da Penetração e das 

Atividades Ilegais de Garimpeiros nas Zonas Fronteiriças. 
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J\.NEXO IV 

EBQUEM1\. DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA PARA A DETECÇÃO, VIGILÂNCIA, 

VERIFICAÇÃO E CONTROLE DA PENETRAÇÃO E DAS ATIVIDADES 

ILEGAIS DE GARIMPEIROS NA REGIÃO FRONTEIRIÇA 

1. Cada Governo estabelecerá em seu território um mecanismo 

de vigilância, detecção e controle das atividades 

ilegais de mineração próximas à região da fronteira 

comum. 

2. Os dois Governos analisarão fórmulas para promover a 

realização conjunta de atividades destinadas a prevenir 

e impedir a penetração ilegal de garimpeiros no 

território da outra parte. 

3. Com esse propósito, trocarão, de maneira permanente, toda 

informação disponível e criarão mecanismos para promover 

intercâmbio de pessoal dedicado à vigilância e controler 

assim como a realização coordenada dos trabalhos de 

patrulha nas regiões fronteiriças. 

4. À luz das legislações internas respectivas e das normas 

internacionais vigentes, os dois Governos comprometem-se 

a exercer controle estrito dos vôos de aeronaves 

particulares na região fronteiriça e da oferta de 



combustivel para aeronaves em aeroportos e em pistas 

próximos à fronteira. 

5. As duas partes aplicarão as sanções previstas em suas 

respectivas legislações às aeronaves que violem espaço 

aéreo da outra parte. 

6. Toda atividade de mineração não autorizada acarretará a 

rigorosa aplicação das leis e regulamentos que penalizem 

esses delitos. 

7. Cada parte aplicará com rigor o regime de sanções 

previsto em sua própria legislação a seus nacionais que 

reali zern aºti v idades de mineração ilegais no território 

da outra parte. 

8. Cada parte informará à outra, de imediato e por escrito, 

de toda atividade ilegal detectada e de qualquer 

detenção de cidadãos do outro Estado que tenham sido 

apreendidos por realizar atividades ilegais de mineração 

no território da outra parte. 

Essa informação será de caráter sistemático, com o 

objetivo de manter um registro atualizado das violações 

detectadas e incluirá, entre outras, informações sobre a 

identificação dos indivíduos, as declarações obtidas ante às 

V
autoridad es e as j sanções , 

_,A1f- mpostas. 



9. As partes comprometem-se a colaborar para aclarar 

qualquer dúvida que possa surgir acerca da exata 

localização de um acampamento ou instalação de mineração 

ilegais. 

10. As partes se comprometem a investigar conjuntamente 

qualquer incidente e a facilitar a referida 

investigação, mediante convite ou solicitação de um dos 

Governos, urna vez que o Governo interessado a considere 

necessária. 

11. Cada Governo facilitará a condução da investigação 

conjunta iniciada conforme o parágrafo anterior e 

proporcionará, na medida de suas possibilidades, a 

cooperação de caráter logístico que se requeira para 

realizá-la. 

12. Os Governos informarão amplamente à opinião pública 

sobre os resultados da investigação conjunta. 

13. os Governos trocarão informações recíprocas sobre a 

aplicação do estipulado neste Esquema de Cooperação e 

efetuarão, de comum acordor os ajustes necessários a fim 

de tornar cada vez mais efetiva a sua aplicação. 

14. Com a finalidade de zelar pelo cumprimento do acordado 

Á/ 
neste Esquema e de avaliar periodicamente sua aplicação, 
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os Vice-Chanceleres se reunirão com a periodicidade 

necessária, de acordo com a evolução dos acontecimentos, 

sem prejuízo à utilização dos canais diplomáticos 

regulares. 


