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Garimpo e Mineração na Amazônia
ocupada pelo Estado brasileiro

Garimpo

e

mineração

são

uma

atividade de extração mineral. No entanto,
costuma-se

diferenciar

os

dois

termos,

usualmente, em que garimpo significa haver
um “dono”, uma cooperativa, associação ou
ser associado a uma pessoa1, e mineração
remete à ligação a uma empresa, uma
mineradora,

a

qual

investe

em

uma

infraestrutura maior e com custos mais
elevados. De maneira geral, “garimpo” é a
atividade extrativista per si, mas pode também
se referir, na esfera discursiva, a uma área, um
local,

ou

seja,

a

infraestrutura

–

costumeiramente precária – que acompanha o
seu local de extração. A “vida de garimpo”
denota arriscar-se, seja na legalidade ou não.

pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e
pela Força Nacional de Segurança Pública na
Terra Índigena Apyterewa, em novembro de
2020. Na época, IBAMA vinha fazendo
incursões para impedir focos de desmatamento
na terra vizinha, Trincheira-Bacajá, e logo
após sua presença na região os burocratas
ambientais começaram a sofrer ameaças por
parte dos invasores. Instaurado o cerco, os
funcionários do órgão foram hostilizados, com
disparos de espingardas como tiros de aviso e
a inviabilização de uma ponte que dava acesso
à terra indigéna.
Outra frase interessante no contexto
desse embate entre o Estado e os garimpeiros,
durante o mesmo cerco foi: “Você tá
trabalhando pro Lula? O Lula já foi, rapaz”3.

“Não vamos recuar, não. Eu sou

Trata-se de uma declaração dos garimpeiros de

trabalhador”2, disse uma das pessoas que

adesão ao atual governo federal, na direção de

invadiu

bases de fiscalização

um discurso de associação entre o governo

implantadas pelo Instituto Brasileiro do Meio

Lula e as medidas de contenção das invasões

Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA),

de terras para atividades extrativistas, como o

uma das

garimpo
1

e

agropecuária.

Segundo

6 pontos para entender como funciona a extração
do ouro no Brasil e por que a fiscalização do
garimpo é ineficiente, G1, 01/12/2021

regulamentação por lei federal, essas terras são

2

3

Invasores de terra indígena cercam base e
ameaçam fiscais do Ibama no Pará, UOL,
19/11/2020

de usufruto dos povos originários. Esta fala,
Invasores de terra indígena cercam base e
ameaçam fiscais do Ibama no Pará, UOL,
19/11/2020.
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junto a primeira, supracitada, estabelece um

ocupado pelo Estado brasileiro, onde sua

campo de disputa entre a continuidade da

abundância é motivo de atenção de grupos

existência dos povos originários e o trabalho

nacionais e internacionais.

dos garimpeiros, visto por eles como justo e

Em 2016 foi inaugurada a Usina

honesto. Pode-se, entretanto, notar que há

Hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu.

muitos outros interesses em disputa. Quais

Hoje a usina é de responsabilidade do

são?

consórcio Norte Energia, composto em sua
A continuidade da existência dos

maioria por empresas estatais, mas de 5% de

chamados “povos indígenas” – denominação

propriedade da Vale4, mineradora privatizada

que compreende mais de 300 etnias que ainda

durante o governo de Fernando Henrique

existem no território nacional – não foi

Cardoso e responsável pelos desastres de

colocada em xeque apenas com a vitória

Mariana, em 2015, e de Brumadinho, em

eleitoral de Jair Bolsonaro à presidência da

2019. Existem ainda inúmeras empresas

república, não tendo sido garantida no período

transnacionais que atuam na Amazônia, como

de redemocratização nem tampouco durante os

o banco de origem canadense Forbes &

governos do Partido dos Trabalhadores. A

Manhattan, especializado em investimentos no

existência daqueles que estavam neste espaço

campo dos recursos naturais e proprietário de

hoje conhecido como Brasil caminha para o

duas

fim desde o momento em que os primeiros

direcionadas a Amazônia, a Potássio do Brasil

invasores pisaram nesta terra, no século XVI.

e a Belo Sun, definida no como “uma

Embora hoje esteja em meio a uma disputa

mineradora baseada no Canadá com um

direta com o garimpo, que conta com a

portfólio focado em ouro e em propriedades

colaboração do atual governo federal, o seu

no Brasil”5.

fim do mundo está em curso desde então.
A existência desses povos se choca
com outros
sobrevivência
continuidade

interesses: nomeadamente a
do

Estado brasileiro e a

mineradoras

que atualmente

Nacionalmente,

estão

nota-se

uma

proximidade entre as Forças Armadas e a
mineração. O General de brigada Cláudio
Barroso

Magno

Filho6,

comandante

do

e expansão do capitalismo

Batalhão de Infantaria de Força de Paz

global, cuja demanda insaciável por recursos é

(BRABAT) no 6° Contingente Brasileiro na

justificada pela busca por progresso dentro de
uma ordem específica para o desenvolvimento
econômico. Minérios como carvão e ouro
sempre foram considerados como recursos
essenciais,

especialmente

no

território

Processo colonial e luta indígenna no território
controlado pelo Estado brasileiro, Sussuarana
Contrainfo.
5
Forbes & Manhattan, tradução nossa.
6
Como o lobby de um militar da reserva favoreceu
mineradoras canadenses na Amazônia, A Pública,
21/02/2020
4
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Missão

das

Nações

a

seguida da autorização propriamente dita,

estabilização no Haiti (Minustah), após sua

para, depois, haver o requerimento de lavra e,

entrada para a reserva do Exército passou a

por fim, a concessão. A pesquisa de lavra

atuar como consultor sobre questões logísticas

garimpeira, na verdade, é facultativa - isto é,

em empresas privadas que possuíam relações

na ocasião da pesquisa no local não ser viável

com o Estado, entre elas a Forbes &

economicamente – o que se pode supor que

Manhattan.

qualquer

acontece com muito mais frequência do que é

envolvimento com projetos da Belo Sun, o

declarado/denunciado – vale tentar a sorte,

General admite a prestação de serviços à

seja por

Potássio do Brasil. Logo no início do governo

irregularmente e obtido sucesso, seja por haver

Bolsonaro, em 2019, uma série de reuniões

uma “esperança” cuja verdadeira imagem é a

ocorreu entre o alto escalão do governo e o

necessidade econômica.7

Apesar

de

Unidas

negar

para

proprietário e fundador da empresa, Sthan
Bharti.
A partir do entendimento de que existe
um forte investimento estrangeiro junto a uma
mobilização da burocracia armada, operada
por meio de um cargo político, se coloca a
seguinte questão: existe alguma relação entre
os movimentos destes interesses nacionais e
internacionais e a prática do garimpo ilegal
promovida por aqueles que cercaram a base
usada pelo IBAMA, um órgão da burocracia
estatal ligado ao meio ambiente?
A

proteção

da

Amazônia é de

já se ter explorado o local

O fato é que a burocracia ambiental do
Estado é incapaz de impedir o alastramento de
garimpos ilegais, além de ser apontada como
um fator que “dificultaria” a execução da
atividade. É incapaz diante da força que os
garimpeiros exercem, como no cerco à base do
IBAMA e com a pressão exercida pelo Projeto
de Lei 191/2020 – o qual propõe autorização
da

prática

indígenas,

garimpeira
o

PL

dentro

conhecido

de terras
como

da

“mineração artesanal”. O fato é que a
ilegalidade possui uma rentabilidade própria.
Como é comum notar na relação entre práticas

responsabilidade de órgãos estatais, como o

ilegais

e

agentes

da

lei,

os

diversos

IBAMA e a Fundação Nacional do Índio,

interessados (política e economicamente) em

quando em proximidade ou dentro de terras

uma atividade ilegal formam junto aos agentes

homologadas como de usufruto dos povos
originários. Para tanto, existem etapas a serem
cumpridas. A primeira delas é a solicitação de
autorização de pesquisa de lavra garimpeira
para a Agência Nacional de Mineração,

Narcogarimpo, uma trama com ares de novela
que mostra ganhos milionários de criminosos na
Amazônia, O Globo, 11/11/2021; Nesse boletim
não trataremos da relação existente do garimpo
ilegal e de crime organizado ou narcotráfico, por
acreditarmos extrapolar nosso presente recorte.
7
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oficiais de fiscalização e policiamento um

o desenvolvimento de hidrelétricas e de

circuito de trocas mútuas e controle informal

mineração industrial.10

chamado de regime de ilegalismos, iniciado
em torno da prisão moderna.

Os Mundurukus tiveram um pouco
mais

de

dois

mil

hectares

de

terra

Cassiterita. Essa não é a primeira

homologados em 2004. Suas terras, porém,

palavra que vem à mente quando pensamos

seguem em disputa com atividades irregulares

em garimpo. Esse minério, todavia, tem obtido

extrativistas como o garimpo. Jacareacanga é

muita atenção nos últimos anos por ser de

uma cidade antes pertencente ao município de

onde se extrai o estanho, a partir do qual se

Itaituba,

produz ligas,

como folhas de flandres,

principalmente, econômica entre as duas

utilizadas para embalagem de enlatados, e até

cidades muito forte. O garimpo faz parte da

mesmo de eletrônicos. O minério de estanho8

história de Itaituba e permanece como uma

precisa ser vendido em tonelada para se

forte atividade econômica, consistindo na

aproximar da metade do preço obtido da venda

fonte de 81% do ouro ilegal do país11.

de um quilo de ouro. Nos interessa perceber

Jacareacanga

que existe mais uma corrida em curso

Munduruku, e Itaituba, em sua proximidade e

disputando territórios amazônicos, mas esse

entorno. Existe uma divisão interna entre

circuito se unifica em torno da extração, legal

apoiadores e contrários ao garimpo. Os

e ilegal, de minério.

apoiadores muitas vezes trabalham e/ou são

As
Yanomami

duas

Terras

(TIY)

e

Indígenas
Munduruku

(TIs):
(TI

Munduruku) ocupam as áreas mais visadas
pelo garimpo, e, portanto, mais ameaçadas.9 A

sendo

a

conexão

localiza-se

política

dentro

da

e,

TI

coniventes com o garimpo, cobrando pedágios
para o acesso à terra. Por aliciamento ou por
concordância essa prática de apoio divide a
comunidade e enfraquece a cultura local.

TIY sobrepõe os estados de Roraima e

Se compreendemos a região, estamos

Amazonas, e a TI Munduruku localiza-se no

nos referindo ao Alto do Rio Tapajós, cuja

sudoeste do Pará. A atividade garimpeira não

nascente é no Mato Grosso e sua foz é em

é

com

Santarém, Pará, no Rio Amazonas. Assim,

aprovação do Congresso Nacional, é possível

quando nos preocupamos com os resíduos

O valor da carga depende da quantidade de
estanho presente, por isso, cota-se a tonelada de
estanho, não de cassiterita bruta.
9
Mineração em terras indígenas, saiba quais são as
áreas mais visadas pelo garimpo, O Globo,
11/03/2022

10

8

constitucional

em

TIs,

porém,

Mineração em terras indígenas, saiba quais são
as áreas mais visadas pelo garimpo, O Globo,
11/03/2022
11
O polêmico prefeito da cidade de onde sai 81%
do ouro ilegal do Brasil, Veja, 22/04/2022
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produzidos pela atividade, podemos visualizar

Yanomamis, há relatos de abusos e violação de

três tipos de garimpo: de “baixão” ou

direitos humanos por aqueles que sofrem em

“aluvião”,

de “ouro primário” e o de

primeiro lugar com o avanço do garimpo

“dragagem”. O primeiro explora a camada

ilegal. Os Yanomamis enfrentam uma ameaça

superficial do solo de rios/igarapés; o segundo

alarmante: eles são mais reservados, possuem

trata-se da escavação em rocha, manual ou

mais unidade e fazem frente ao garimpo ilegal.

mecanizado, sendo feitos túneis/galerias; e o
terceiro utiliza maquinário/ dragas para revirar
o leito do rio. Os resíduos produzidos
provindos do primeiro e terceiro tipo são
escoados em rios, e quando tratamos de
garimpos ilegais, normalmente, o cuidado e
tratamento prévio é praticamente inexistente.
Foi assim que imagens do Rio Tapajós com
águas escuras em Santarém estamparam
matérias e reportagens sobre a poluição e
ameaça da escalada da atividade nos últimos
anos,

que

coincidem

com

o

governo

Bolsonaro12.

O avanço da malária, a escassez de
caça – ambos por causa do desmatamento –, a
exposição ao mercúrio são consequências da
atividade garimpeira. Se olharmos para os
conflitos resultantes da disputa, ou seja, das
relações

interpessoais,

vemos

desde

o

impedimento ao acesso à saúde – com a
tomada de postos de saúde e seu uso para
outros

fins,

como

depósito14 –

até o

assassinato. Apesar de não ser um problema
novo na TIY, o garimpo ilegal cresceu em
escala e intensidade nos últimos cinco anos,
dado que a plataforma na qual Jair Bolsonaro

A TIY sofre com a mesma ameaça de

se elegeu possuía como

proposta central a

desmatamento da região e poluição. Contudo,

eliminação das barreiras institucioanais à

os Yanomamis possuem uma área demarcada

exploração econômica da Amazônia15, tendo

mais extensa, que tem sofrido com a invasão

trabalhado desde o momento em que assumiu

garimpeira. Em abril deste ano, a Hutukara

a Presidência da República para minar órgãos

Associação Yanomami lançou um extenso

de proteção do meio ambiente e dos povos

relatório sobre o garimpo ilegal na TIY e

indígenas.

propostas para combatê-lo13. Entre as muitas
formas

de

violência

sofridas

pelos
14

Mineração em terras indígenas, saiba quais são
as áreas mais visadas pelo garimpo, O Globo,
11/03/2022
13
Yanomami sob ataque: garimpo ilegal na terra
indígena yanomami e propostas para combatê-lo,
Hutukara Associação Yanomami; Associação
Wanasseduume Ye'kwana, 04/2022
12

Terror ianomâmi: garimpo ilegal toma pistas de
pouso e postos de saúde para guardar máquinas e
gasolina, O Globo, 12/04/2022
15

Yanomami sob ataque: garimpo ilegal na terra
indígena yanomami e propostas para combatê-lo,
Hutukara Associação Yanomami; Associação
Wanasseduume Ye'kwana, 04/2022
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O ouro permanece sendo o minério

massacrando as formas de vida que são

mais visado na TIY, seguido pelo estanho16. O

tomadas entraves ao desenvolvimento. Em

“esquentamento” de ouro permanece uma

poucas

prática frequente, podendo ser comercializado

modernização e lucro sem a produção de um

sem muito rigor, visto que as Distribuidoras de

caudaloso rio de sangue.

Títulos e Valores Mobiliários (DTVMs),
compradoras

do

ouro,

não

têm

responsabilidade sobre a origem legal, que por
sua vez recai apenas sobre o vendedor. Uma
das rotas de compra e venda do ouro
Yanomami passa justamente por Itaituba,
citada anteriormente.
A partir deste cenário é possível
compreender

como

a questão do meio

ambiente se tornou complexa ao ponto de
haver uma disputa de difícil delimitação das
forças e interessados implicadas, envolvendo
a burocracia do Estado, o capital estrangeiro,
as populações locais e os povos originários. O
mais

preocupante,

da

perspectiva

deste

boletim, pode ser sinteizado em três pontos: 1)
a escalada de violência legal e ilegal que pode
justificar um processo ainda mais ostensvo de
securiztoação da região, aumentando assim o
grau

de

letalidade

enevolvimento

do

conflito;

2)

o

direto de integrantes das

Forças Armadas no circuito de ilegalismos que
cerca a atividade de extração de minério; 3)
como a violência organizada funciona em
favor das lucratividades (legais e ilegais)
16

A Expansão da mineração e do garimpo no
Brasil nos últimos 36 anos: destaques do
Mapeamento Anual de Mineração e Garimpo no
Brasil entre 1985 a 2020, MAPBIOMAS, 08/2021

palavras:

não

desenvolvimento,

