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Geodiversidade da Amazônia
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2 grandes domínios geoambientais

TERRAS BAIXAS – bacia sedimentar

• Sedimentos homogêneos, 
depositados em extensa planície.

• Sedimentação ativa nas várzeas. 

TERRAS ALTAS – antigo núcleo 
continental estável

• Plataforma Amazônica: cerca de 
6,5 milhões km² (sendo 4,5 
milhões km² no Brasil).

• Rochas cristalinas variadas, 
formam planaltos ao N e ao S.

Veiga (1999)



Tensões nas terras altas

As terras altas são o espaço preferencial das tensões e 
conflitos que assolam a Amazônia, em geral marcados por:

• Ocupação territorial desordenada;

• Mau uso dos recursos naturais disponíveis, incluindo a 
garimpagem irregular;

• Ausência do poder público.
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Nas terras altas se concentram

• Inúmeras ocorrências de bens minerais valiosos de fácil aproveitamento, propícios à 
garimpagem (ex. ouro, diamante, cassiterita, etc.);

• Diversos projetos e empreendimentos mineiros importantes, com destaque internacional: 
ferro, manganês, estanho, ouro, cobre, níquel;

• Os recursos hidrelétricos de mais fácil aproveitamento;

• Projetos de colonização agrária implantados a partir dos anos 1970;

• Boa parte das Unidades de Conservação de recursos naturais;

• As fronteiras da Calha Norte e da Bolívia;

• Muitos remanescentes de povos indígenas, em grande parte expulsos das terras baixas após a 
conquista portuguesa.
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A última fronteira mineral
A Amazônia é considerada a última fronteira mineral importante do planeta. 
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TÍTULOS MINEIROS M hectares % AML

Áreas de pesquisa 128,07 24,90

Áreas de lavra 2,82 0,55

Lavras garimpeiras 3,87 0,75

SOMA 134,76 26,20

Amazônia Legal 514,34 100,00

FONTE: DNPM, SIGMINE, 15/10/2014

Áreas de interesse para a extração mineral



A última fronteira mineral

No entanto, boa parte dessa fronteira está vedada para a mineração.
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SUPERFÍCIES x 1.000 Km² % AML

Terras Indígenas 1.146,10 22,28

Unidades Conservação 1.165,54 22,66

SOMA 2.311,64 44,94

Amazônia Legal 5.143,38 100,00

FONTES: DNPM, FUNAI e MMA, 2014

Áreas restritas para a extração mineral

Quais serão as consequências dessas restrições, 
para a região, o país e o planeta? (Salomão e 
Veiga, 2016) 



Mineração em Terras Indígenas

No Brasil, a legislação anterior a 1988 permitia realizar pesquisa mineral em Terras Indígenas, 
mediante autorização da FUNAI – Fundação Nacional do Índio. 

A Constituição de 1988 continuou admitindo a pesquisa e a lavra em Terras Indígenas (Art. 231), 
porém condicionou-as a uma lei específica, jamais instituída, destinada a regular: 

• a autorização do Congresso Nacional; 

• a manifestação das comunidades afetadas e 

• a sua participação nos resultados da lavra.
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Situação legal

À espera da regulamentação, o DNPM bloqueou novos requerimentos de pesquisa em Terras Indígenas.

Por sua vez, os requerimentos, autorizações de pesquisa e concessões de lavra então existentes foram 
suspensos, à espera da lei. 

Enquanto não forem expressamente revogados, esses títulos permanecem válidos, ainda que inativos.

Todavia, já se passaram 28 anos – período superior ao ciclo de uma geração humana.
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Processos minerários em TIs na Amazônia

Desde 1987 o ISA – Instituto Socioambiental tem acompanhado os 
processos minerários remanescentes em Terras Indígenas na 
Amazônia brasileira. 

A edição de 2013 assinala: 

• 4.116 processos em estágio inicial (requerimentos de 
pesquisa).

• 104 processos em estágios mais avançados (autorizações e 
concessões).

Estão distribuídos em 152 TIs, sendo que 31 TIs têm mais de 50% 
da superfície recoberta. 

Por outro lado, a CPRM identificou cerca de 200 frentes de 
garimpagem situadas em TIs (Marini, 2007).
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Impasse

Recursos minerais são bens da União e devem servir à toda a sociedade, resguardados os 
interesses dos índios em suas terras.

Todavia, por falta da regulamentação, a sociedade não pode pesquisar e aproveitar jazidas 
porventura situadas em Terras Indígenas.

Por outro lado, os índios não podem usufruir de recursos minerais situados em suas terras e, à 
distância do poder público, acabam expostos ao que a sociedade envolvente tem de pior – grileiros, 
madeireiros, garimpeiros informais, traficantes e oportunistas em geral.

O ISA reconhece opiniões divididas: “de um lado, as que defendem que atividades com alto custo 
socioambiental em reservas indígenas deveriam ser evitadas. Do outro, aquelas que sustentam que 
a Amazônia guarda um patrimônio mineral importante e que deve ser explorado para o 
desenvolvimento do país” (ISA, 2013).
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Dificuldades para regularização

É difícil encontrar uma regra universal que permita a produção dos bens que a sociedade necessita e, ao 
mesmo tempo, beneficie os povos afetados, em todas as TIs do Brasil – de Roraima ao Paraná, por exemplo.

Diante do desconhecimento do potencial mineral dessas terras, ninguém confia em ninguém. 

Como superar tamanho impasse?
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Principais dificuldades para regularização: 

• Desconhecimento do potencial mineral brasileiro, 
especialmente da Amazônia.

• Grande diversidade étnica e cultural dos povos 
indígenas. 

• Interesses conflitantes sobre as suas terras. 

• Desinformação e descaso do poder público e da 
sociedade em geral.



A Realidade Amazônica

Em primeiro lugar, é necessário distinguir mineração organizada de garimpo, especialmente a garimpagem 
informalmente praticada por empresas na Amazônia – sabendo-se que a Constituição veda a garimpagem 
em Terras Indígenas (Art. 231, § 7º). 

É necessário também conhecer o potencial mineral das TIs: quantas realmente têm potencial significativo?

São 588 TIs no Brasil, sendo 380 situadas na Amazônia Legal – em conjunto abrangem 1,15 milhões km² 
(Funai, 2015).

Esses territórios são marcados por grande diversidade geológica, ambiental, étnica e cultural. 

O traço comum dos povos indígenas parece ser a ligação vital com a terra, o que exige cuidados redobrados 
para aproveitamento dos recursos minerais.

www.geos.com.br 12



Projeto de Lei 1610/1996

Em 2015 foi reinstalada na Câmara dos Deputados a Comissão Especial para apreciar o Projeto de Lei 
(PL) 1610/1996 vindo do Senado, que dispõe sobre a exploração e o aproveitamento de recursos 
minerais em Terras Indígenas.

Não há perspectivas concretas para aprovação do PL nos próximos anos, o que continuará impedindo o 
exercício regular de pesquisa e lavra em TIs.

Por outro lado, a aprovação de um texto ruim poderá agravar os problemas atuais.

A vontade de cada povo deve prevalecer, em atendimento aos seus direitos constitucionais.

Sabemos que alguns povos e lideranças indígenas são favoráveis à mineração em suas terras (ex. 
Kayapós), enquanto outros são contrários (ex. Yanomamis). 

Por outro lado, constatam-se ultimamente iniciativas para flexibilização de pontos importantes da 
Constituição, relacionados à proteção ambiental e aos direitos dos índios.
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Conflitos indicativos de potencial mineral

Algumas Terras Indígenas têm reconhecido potencial mineral, por isso têm sido foco de persistentes 
conflitos com garimpeiros e também com empresas de mineração.

As experiências negativas dos povos indígenas começaram no século 17, no litoral do Maranhão e 
no Amapá, porém foram localizadas, devido à decisão da Coroa Portuguesa de impedir a mineração 
na Amazônia no século 18 (Capitania do Grão-Pará, 1750/1760). 

Outros focos de garimpagem surgiram no início do século 20: 

• diamante em Roraima (1910).

• ouro redescoberto no rio Cassiporé – AP (1930).
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Conflitos indicativos de potencial mineral

Sucederam-se inúmeros conflitos com garimpeiros de ouro:

• No Xingu e Tapajós, desde os anos 1950;

• Nas demais terras altas da Amazônia, ampliados e agravados nos anos 1980 (2º ciclo do ouro).

Ocorreram também demandas com empresas produtoras de cassiterita nos anos 1970 e 1980 
(Província Rondoniense e norte do Amazonas).

Experiências negativas no entorno de grandes projetos, ex. Grande Carajás – PA, anos 1980.

Ressalta-se que algumas Terras Indígenas são também Unidades de Conservação ambiental de 
proteção integral e, por consequência, são vedadas à mineração – a exemplo do Parque Nacional do 
Xingu e da Reserva Biológica Morro dos Seis Lagos. 
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Principais Terras Indígenas com reconhecido potencial mineral
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# TERRA INDÍGENA REGIÃO UF SUBSTÂNCIAS

1 Diversas Cabeça do Cachorro AM Au, Ta e outras

2 Balaio Morro dos Seis Lagos AM Nb e ETR

3 Diversas Alto-médio rio Negro AM Au, Ta e outras

4 Yanomami Rio Negro e rio Branco RR/AM Au, Sn, Nb e outras

5 Waimiri-Atroari Pitinga AM Sn e outras

6 Diversas Tumucumaque PA Au, Sn e outras

7 Waiãpi SW do Amapá AP Au

8 Tenharim Igarapé Preto AM Sn

9 Cinta-Larga Rio Roosevelt RO diamante

10 Aripuanã NW do Mato Grosso MT Au

11 Munduruku e outras SW do Pará PA Au

12 Kayapó e outras SE Pará – NE MT MT Au



Visita à TI Roosevelt – RO 
com Cintas-largas, 2006

A garimpagem de diamantes no igarapé Lajes começou em 
1999, com anuência de alguns líderes indígenas, porém sob 
desconfianças mútuas.

Em 2004 um grupo de garimpeiros recusou-se a sair da área e 
foi massacrado (29 mortes). 

Em 2006, os caciques Pio e João Bravo souberam que eu 
estava trabalhando em Espigão d’Oeste – RO e me 
convidaram para visitar o garimpo, então desativado. 

Queriam orientação e apoio técnico para trabalhar de forma 
regular, ordenada e rentável.
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Foi impossível cooperar, diante da falta de base legal e da complexidade da 
situação. Não tivemos mais contatos. 

Passados 10 anos, os Cintas-largas continuam carentes de recursos, 
pressionados pela sociedade envolvente e assediados por garimpeiros – a 
despeito de algumas ações da Polícia Federal e outras instituições.

Os índios organizaram 2 cooperativas, ambas acusadas de envolvimento com a 
extração ilegal de diamantes e de madeira.

Em dezembro de 2015 a área foi ocupada pela Polícia Federal, em mais uma 
tentativa de acabar com a extração ilegal (Operação Crátons, desmembrada da 
Lava-Jato).
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Visita à TI Roosevelt – RO com Cintas-largas, 2006



TI Roosevelt – RO, Cintas-largas

Os Cintas-largas querem exercer a extração mineral em suas terras. 

Muitos lamentam a “maldição do garimpo”, mas dizem não ter alternativas.

O cacique Pio declarou em 2015: “Nossas necessidades são muito grandes. Nossos filhos precisam 
de faculdade. E precisamos de sustentabilidade. Não é mais aquele tempo, que plantava uma 
mandioquinha e estava bom.”

Todos os envolvidos se dizem favoráveis à legalização da extração mineral: funcionários do 
Ministério Público e da Polícia Federal, índios, indigenistas e até garimpeiros. 

Em 2015 o procurador da República Reginaldo Trindade disse não acreditar na legalização da 
mineração em Terras Indígenas – em curto, médio ou longo prazo, “ainda mais agora que a pauta 
tem sido conduzida pela bancada ruralista”. 

No entanto, disse acreditar em uma regulamentação específica da extração mineral na área dos 
Cintas-largas, como um “projeto-piloto”.

Não conheço a proposta.
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Seminário FOIRN, rio Negro – AM, 2015

Em setembro de 2015 participei de um Seminário sobre Mineração em 
Terras Indígenas, realizado em São Gabriel da Cachoeira – AM pela 
FOIRN – Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro.

A FOIRN congrega 5 organizações, representantes de aproximadamente 
10% dos índios brasileiros.

O Seminário visou colher subsídios para elaboração dos Planos de 
Gestão Territorial e Ambiental – PGTA’s de suas terras.

Foram 3 dias de debates intensos na maloca da FOIRN, com cerca de 
120 participantes atentos e educados, bem preparados, poliglotas e 
informatizados.  

Foi uma rica experiência: todos buscam renda e acesso aos bens e 
serviços da sociedade envolvente, porém têm consciência dos seus 
direitos, da importância do seu patrimônio natural e cultural, também 
da responsabilidade com as gerações futuras.

Há opiniões diferentes em relação ao possível aproveitamento dos 
recursos minerais, incluindo uma iniciativa recente para constituir uma 
cooperativa.
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Seminário FOIRN, rio Negro – AM, 2015

Ao final do Seminário, redigiram uma Carta Pública dos Povos 
Indígenas do Rio Negro sobre Mineração em Terras Indígenas, com 
as seguintes deliberações e posicionamentos:

• Que os povos indígenas sejam consultados quanto às propostas 
de legislação, em especial quanto à tramitação do PL 1610/1996.

• Que seja considerada, como base para a legislação, a proposta do 
novo Estatuto dos Povos Indígenas, apresentada pela Comissão 
Nacional de Política Indigenista em 2009.

• Que sejam garantidos o protagonismo e a autonomia dos povos 
indígenas em relação à extração mineral em suas terras;

• Que os recursos minerais e o seu eventual aproveitamento sejam 
considerados na elaboração dos Planos de Gestão Territorial e 
Ambiental de suas terras;
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Seminário FOIRN, rio Negro – AM, 2015

• Que as comunidades possam pleitear ao Governo Federal a realização 
de levantamentos e diagnósticos do potencial mineral de suas terras, 
mediante a aplicação de técnicas modernas e não invasivas, garantido 
o acesso integral e prévio às informações e resultados.

• Que seja devidamente regulamentado o processo de consulta prévia 
e assegurado o poder de veto às comunidades;

• Que sejam legalmente previstas garantias para proteção e 
recuperação ambiental dos locais de mineração;

• Que sejam legalmente previstos mecanismos de fiscalização pelas 
comunidades indígenas, com apoio do poder público;

• Que os debates sobre mineração em TIs sejam aprofundados com as 
comunidades em seus territórios, mediante a realização de oficinas, 
seminários, audiências e atividades escolares.

Assinaram a Carta, em 01/10/2015: 105 líderes de 23 povos indígenas.
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Como abordar a questão mineral?
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Tome-se como exemplo a bacia do rio Negro. 
Trata-se uma região singular no planeta: grande 
diversidade geológica, biológica, étnica e cultural, 
com recursos ainda em boa parte preservados, 
sem paralelo mundial.

A mineração ali – e em outras porções 
preservadas da Amazônia – certamente vai exigir 
a construção de novos caminhos.

Esse parece ser o maior desafio. Os índios e seus 
eventuais parceiros precisarão distinguir, em cada 
área, entre:

• o que pode ser lavrado – e de que forma.

• do que deve permanecer intocado.

Para isso, é fundamental o conhecimento prévio 
dos recursos presentes.

Fonte: FOIRN, 2012



Demandas dos Povos Indígenas

Entende-se que os povos indígenas ouvidos na Amazônia se dispõem a dialogar em busca de:

• Informações sobre o real potencial de suas terras.

• Orientação técnica para o bom aproveitamento dos bens minerais presentes, em harmonia com os 
demais recursos – águas, solos, flora, fauna, turismo, etc.

• Solução legal – para regularizar esse aproveitamento ou para impedi-lo definitivamente.

Pode-se supor que isso é uma demanda de toda a sociedade brasileira.
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PROPOSIÇÃO

Decorridos quase 30 anos da promulgação da Constituição, é urgente regulamentar a mineração nas 
Terras Indígenas.

Para isso, é necessário conhecer o potencial de cada uma:

• Algumas TIs têm ocorrências minerais interessantes, reveladas por garimpeiros ou por 
levantamentos geológicos, indicativas de potencial significativo. 

• Ainda assim, precisam ser investigadas de modo sistemático. 

• Outras são praticamente desconhecidas.

Por sua vez, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) tem a missão de "gerar e difundir o conhecimento 
geológico básico necessário ao desenvolvimento sustentável” do país. 
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PROPOSIÇÃO

Propõe-se aqui incumbir a CPRM da realização 
de diagnósticos do potencial mineral das Terras 
Indígenas, compreendendo: 

a) Compilação dos dados existentes 
(imagens, geologia, geoquímica, geofísica); 

b) Realização de prospecção geofísica aérea 
detalhada;

c) Interpretação dos resultados e elaboração 
de relatórios. 
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PROPOSIÇÃO

As áreas comprovadamente promissoras talvez representem cerca de 10% do total, não mais que isso. 

Elas poderão então ser delimitadas e licitadas mediante consentimento e acompanhamento dos índios, 
considerando: 

• o melhor projeto técnico-econômico-ambiental; 

• o atendimento das demandas da comunidade.

Prazo estimado para realização dos levantamentos: 2 anos, prevendo-se que a mineração mundial 
continuará em baixa nos próximos 4 ou 5 anos.

A execução dos levantamentos de todas as Terras Indígenas custaria menos de 50 milhões de dólares, o 
que pode ser custeado com os royalties do petróleo destinados à CPRM (Lei 10.848 de 15/03/2004) ou 
mediante emendas parlamentares ao Orçamento da União. 

Paralelamente, se avançaria na discussão da lei – com foco no índio, não na sua terra.
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PROPOSIÇÃO

Os requerimentos de pesquisa e títulos minerários anteriores à Constituição de 1988 deverão ser 
adequadamente tratados na regulamentação – caso contrário, haverá risco de numerosas demandas 
judiciais, sob risco de inviabilização da nova lei.

De todo modo, a anulação dos processos antigos propiciaria novas bases para regulação da pesquisa 
e extração mineral nas Terras Indígenas. 

Com o conhecimento prévio do potencial mineral, entende-se que: 

• Os índios saberão de fato o que pode haver no subsolo das suas terras; 

• Empresas de mineração poderão avaliar os riscos da pesquisa e definir os compromissos 
possíveis com os índios; 

• Os índios e o poder público poderão cuidar do patrimônio natural ali presente; 

• Diminuirá o assédio às Terras Indígenas.
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PROPOSIÇÃO

Esta proposta poderá ser detalhada em conjunto com a CPRM, a ADIMB, a ABPM e outras entidades, 
abordando: 

• Áreas prioritárias para geofísica aérea; 

• Metodologia recomendada; 

• Previsão orçamentária e cronograma de execução.
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OBRIGADO
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