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RESUMO  

 

Com o objetivo de realizar uma abordagem jurídica no campo da mineração em terras 

indígenas e suas consequências, leva-se em consideração que a atividade minerária 

é de grande importância para o crescimento econômico de um país, deste modo, para 

que esta prática possa ser realizada, necessita-se de congruência com o 

desenvolvimento sustentável, respeito aos costumes dos povos originários que 

habitam a região e que se siga os ditames legais de proteção ao meio ambiente. Mais 

especificamente, a mineração em terras indígenas tem discussões mais acaloradas e 

difíceis de mediar, uma vez que, há que se garantir o direito indígena à terra e isto 

entra em conflito com as aspirações econômicos de parte da população. Com o 

advento da Constituição, no entanto, tais aspirações não são prioridade num país 

como o Brasil, portanto, para que se respeite os povos originários e suas terras, para 

que haja permissão da mineração nestes locais, torna-se necessário consulta às 

comunidades indígenas envolvidas, autorização do Congresso Nacional, bem como a 

necessidade de resguardar aos gentios o retorno financeiro devido, sendo forma de 

efetivação dos seus direitos fundamentais indígenas e, portanto, uma forma de 

reconhecer a importância cultural desses povos no cenário mundial. 
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ABSTRACT 

 

This article aims to carry out a legal approach of mining in indigenous lands and its 

consequences. Whereas mining activity has a great importance for the economic 

growth of a country, thus, for this practice to be carried out, congruence with 

sustainable development is needed, respect for the habits of the native peoples that 



  

inhabit the region, and the legal dictates of environmental protection are followed. 

Specifically, mining on indigenous lands has heated discussions and is difficult to 

mediate, since the indigenous right to land must be guaranteed and this conflicts with 

the economic aspirations of part of the population. With the creation of the Constitution, 

however, such aspirations are not a priority in a country like Brazil, therefore, in order 

to respect native peoples and their lands, for mining to be allowed in these places, 

consultation with indigenous communities is necessary, authorization from the National 

Congress, as well the guarantee of  financial return to the Gentiles, being a way of 

realizing their fundamental indigenous rights and, therefore, a way of recognizing the 

cultural importance of these peoples in the world scenario. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ordenamento jurídico brasileiro promove, desde a Constituição Cidadã 

de 1988, a ratificação de que os povos originários são sujeitos coletivos de direito, 

possuidores de identidade étnica e história imprescritíveis, reconhecendo seu direito 

à terra e o aproveitamento do solo. No entanto, faltam instrumentos legais que 

efetivamente resguardem e concretizem os direitos destes. O Estatuto do Índio, por 

exemplo, tornou-se defasado e não é mais instrumento suficiente para garantir o que 

preceitua a Constituição vigente. 

A lacuna normatiza enseja a inúmeros conflitos, sendo protagonizados por 

interesses de empresas de mineração, incluindo garimpeiros, e interesses das 

comunidades afetadas, que temem por ser esta exploração uma ameaça à terra e seu 

modo de vida, afligindo sua subsistência, impactando a água, os nutrientes do solo e 

a biodiversidade local. Esta lacuna está sendo preenchida, temporariamente, por 

decisões do Poder Judiciário que, através de interpretação do texto constitucional, 

julga o comento.  

Para compreensão de tais instrumentos jurídicos será abordado neste 

artigo a definição e o histórico do tratamento jurídico do solo e subsolo, além de tecer 

argumentos sobre os recursos naturais, informando a concepção que indígenas tem 

sobre tais bens naturais. Além disso, será retratada a configuração de posse da terra 

no ordenamento jurídico brasileiro e a disciplina legal da atividade de mineração.  

Deste modo, por meio dos métodos de análise histórica e analítico, 

buscando sempre fatos com comprovação jurídica, as disposições e sua 

conformidade com o texto constitucional, procurar-se-á demonstrar a real eficácia da 

lei e as consequências de seu não cumprimento.  

 

2. NORMATIZAÇÃO JURÍDICA DOS RECURSOS NATURAIS E A POSSE 

INDÍGENA 

 

Os recursos naturais, como minério, solo, fontes de energia e subsolo 

possuem tratamento distinto no ordenamento brasileiro. Na Constituição Cidadã de 

1988 a propriedade do solo e subsolo tem distinção, sendo elencado dentro os bens 

da União os recursos minerais, inclusive o subsolo, conforme art, 20, inciso IX, 

assegurando ao proprietário do solo em questão apenas a participação nos resultados 



  

da lava, de acordo com art. 176 do texto constitucional, não havendo sequer 

preferência na ordem de exploração do recurso. 

O artigo 20 do texto constitucional elenca dentro os bens pertencentes à 

União as terras indígenas, a eles sendo assegurado os direitos originários às terras 

que tradicionalmente ocupam, as quais são necessárias para sua subsistência plena, 

garantindo bem-estar e as questões necessárias à sua reprodução física e cultural, 

destinando à estes povos sua posse permanente. 

Souza Filho (2012) esclarece que:  

 

“(...) a terra indígena é indisponível ao poder público, não passível de 

utilização por ele, e vedada ao uso comum de todo o povo brasileiro, mas tão-

somente ao uso do próprio povo indígena, segundo seus usos, costumes e 

tradições. Não é, portanto, categoria de terra pública. Não é tampouco terra 

particular, privada, da comunidade ou povo indígena. Sendo assim, não se 

enquadra no conceito dogmático de propriedade, propriedade não é.” 

 

Portanto, percebe-se que apesar da União ser proprietária das terras 

cedidas para demarcação de Terras Indígenas, não possui poder para dispor das 

mesmas, sendo inclusive vedada a utilização por povo distinto do considerado 

indígena, sendo direito originário dos povos ancestrais, não se caracterizando como 

terra pública, terra particular ou privada.  

Importante salientar ainda que o Código Civil de 2015 em seu artigo 1.196 

adota a seguinte teoria sobre a posse:  

 

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, 

pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 

 

Por sua vez, a posse indígena é prevista nos artigos 198 e 231 da 

Constituição Federal de 1988, a seguir transcritos: 

 

Art. 198. As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos termos que 

a lei federal determinar, a eles cabendo a sua posse permanente e ficando 

reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de 

todas as utilidades nelas existentes.  



  

§ 1º Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de 

qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação 

de terras habitadas pelos silvícolas.  

§ 2º A nulidade e extinção de que trata o parágrafo anterior não dão aos 

ocupantes direito a qualquer ação ou indenização contra a União e a 

Fundação Nacional do Índio.  

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens.  

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas 

em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 

imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu 

bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus 

usos, costumes e tradições.  

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua 

posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, 

dos rios e dos lagos nelas existentes. 

 

Os conceitos “posse indígena” e “usufruto” também constam nos artigos 22 

a 25 da Lei nº 6.001/1973 (Estatuto do Índio), infracitados: 

 

Art. 22. Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das terras que 

habitam e o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as 

utilidades naquelas terras existentes. Parágrafo único. As terras ocupadas 

pelos índios, nos termos deste artigo, serão bens inalienáveis da União (artigo 

4º, IV, e 198, da Constituição Federal).  

Art. 23. Considera-se posse do índio ou silvícola a ocupação efetiva da terra 

que, de acordo com os usos, costumes e tradições tribais, detém e onde 

habita ou exerce atividade indispensável à sua subsistência ou 

economicamente útil.  

Art. 24. O usufruto assegurado aos índios ou silvícolas compreende o direito 

à posse, uso e percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades 

existentes nas terras ocupadas, bem assim ao produto da exploração 

econômica de tais riquezas naturais e utilidades. § 1° Incluem-se, no usufruto, 

que se estende aos acessórios e seus acrescidos, o uso dos mananciais e 

das águas dos trechos das vias fluviais compreendidos nas terras ocupadas. 

§ 2° É garantido ao índio o exclusivo exercício da caça e pesca nas áreas por 

ele ocupadas, devendo ser executadas por forma suasória as medidas de 

polícia que em relação a ele eventualmente tiverem de ser aplicadas. Art. 25. 



  

O reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse permanente 

das terras por eles habitadas, nos termos do artigo 198, da Constituição 

Federal, independerá de sua demarcação, e será assegurado pelo órgão 

federal de assistência aos silvícolas, atendendo à situação atual e ao 

consenso histórico sobre a antiguidade da ocupação, sem prejuízo das 

medidas cabíveis que, na omissão ou erro do referido órgão, tomar qualquer 

dos Poderes da República. 

 

Para compreender tais trechos do texto constitucional faz-se necessário 

adentrar o olhar antropológico da discussão, uma vez que a visão de mundo adotada 

pelos povos originários é diversa da dos povos não indígenas, uma vez que a relação 

com a natureza para um é divina e para outro e meramente econômica. 

A crítica para as regras constitucionais acima cerca a tendência de 

universalização de categorias culturais sem se atentar para as diferentes visões de 

mundo que norteiam tais dispositivos da lei.  

A matéria é elucidada por Scaff (1986): 

 

“Para o silvícola o elemento terra é o local onde ele extrai sua sobrevivência, 

e onde cultua seus deuses. Para os indígenas, a terra não se traduz por 

mercadoria passível de alienação, sendo mais o resultado de um 

enraizamento de tradições que o aprisiona àquele solo, onde viveram 

também seus imemoriais antepassados.” 

 

Para os povos indígenas, a natureza é a matriz pela qual é possível 

compreender a sociedade, baseada numa relação de equilíbrio socioambiental, uma 

vez que toda e qualquer atividade humana em harmonia com o bem natural.  

Tal discussão é importante para demonstrar que algumas opiniões me 

relação das demarcações de Terras Indígenas como um entrave ao desenvolvimento 

econômico do país estão em contraposição com a cosmovisão das populações 

interessadas na manutenção original da terra, sem prejuízos socioambientais.  

 

3 ATIVIDADE DE MINERAÇÃO: QUESTÕES JURÍDICAS 

 

O Código de Mineração, instituído pelo Decreto Lei n° 227/1967, 

estabeleceu alguns regimes de aproveitamento de substâncias minerais, como a 



  

autorização, a concessão, licenciamento, permissão de lavra garimpeira e 

monopolização. 

De extrema importância ressaltar que a Lei nº 6.001/1973 prevê a 

prerrogativa da União de intervir em área indígena para a exploração de riquezas do 

subsolo de relevante interesse para a segurança e o desenvolvimento nacional.  

Permeia-se a disciplina da atividade de mineração de responsabilidade 

ambiental, a Constituições em vigência determina que o indivíduo ou empresa que 

explorar recursos mineis obriga-se a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo 

com o art. 225, em que se trata de uma das formas de responsabilidade jurídica da 

exploração ambiental. Abrange-se tal dever inclusive para atividades de pesquisa 

mineral, conforme preceitua o art. art. 19 da Lei nº 7.805/89.  

Uma vez que o impacto ambiental é intrínseco à atividade de mineração, a 

Constituição Federal de 1988 estabeleceu restrições para desenvolvimento da 

atividade de mineração em terras indígenas com a intenção de conferir efetividade 

aos dispositivos constitucionais que lhes asseguram a proteção da cultura, a 

manutenção da sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e os 

direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam.  

Ademais, além das supracitadas regras à mineração em TI´s, a CF/88 

determina que sejam cumpridos requisitos, tais como, edição de lei para a definição 

de condições específicas e para a participação de indígenas no resultado da 

mineração, conforme os artigos 176, §1º e 231, §3º, bem como oitiva das 

comunidades afetadas e autorização do Congresso Nacional para a pesquisa e lavra, 

de acordo com os artigos 49, XVI e 231, §3º. 

Ou seja, o Congresso Nacional aprove lei regulamentando o cumprimento 

das regas acima listadas, a atividade minerária está proibida de ser desenvolvida em 

TI. 

Neste sentido, cumpre salientar que, uma vez que explotação (lavra) e 

exploração (pesquisa) dos recursos minerais constituem atividades distintas, a 

autorização de uma não implica automaticamente em concessão de outra, portanto, 

necessita-se de duas autorizações distintas pelo Congresso Nacional, uma para 

pesquisa e outra para lavra. 

Noutro sentido, importante frisar que a oitiva das comunidades afetadas 

tem por objetivo garantir sua soberania e influência na decisão analisada pelo 

Congresso Nacional. Santilli (1993) compreende que o procedimento que melhor 



  

assegura a eficácia da oitiva das comunidades indígenas é a sua realização na área 

a ser afetada, conforme segue: 

 

Entendemos ainda que a melhor forma de consulta às comunidades 
indígenas é através de audiência in loco, na própria Área Indígena afetada. 
Uma representação parlamentar teria a oportunidade de verificar as 
condições sociais, políticas e econômicas da localidade em que se 
desenvolveriam as atividades minerárias, avaliar diretamente os seus 
impactos e ouvir vários membros da comunidade indígena sobre o assunto. 
Esta seria a melhor maneira de se garantir uma consulta concreta e eficaz às 
comunidades indígenas e uma correta avaliação do projeto minerário em 
questão pelo Congresso Nacional. 

 

Para tanto, tal autor ainda defende que a escolhe da empresa titular da 

exploração e explotação dos recursos minerais em Terras Indígenas demarcadas seja 

realizada através de Licitação, conforme procedimento versado em lei, a fim de 

garantir que seja escolhida a que possua melhor capacitação técnica, melhor proposta 

de preservação ambiental e prevenção de impacto sobre as comunidades indígenas. 

Imprescindível ainda o EIA/RIMA para fornecer um relatório de informações 

que sejam aptas a basear o julgamento do Congresso Nacional sobre a possibilidade 

da explotação da mineração em terra indígena. Neste sentido, destaca-se que o citado 

EIA/RIMA é característica condicionante, segundo o art. 225, §1°, IV da CF/88, para 

qualquer obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação 

ambiental. Portanto, tratando-se a mineração atividade com alto potencial de poluição 

do solo, rios e águas subterrâneas, importante tal condição para sua implantação, 

principalmente em terra sagrada para determinado povo, o qual se utiliza diretamente 

dela para própria subsistência. 

Desta forma, considerando o tipo demográfico pertencente à terras 

indígenas, outro estudo torna-se indispensável, qual seja, o laudo antropológico, pois 

tal especialista detém de competência técnica para explorar as mais diversas nuances 

do impacto que pode ser ocasionado sobre a comunidade local.  

Importante frisar, ainda, que apesar de todas as regras acima citadas, há 

proibição manifesta no texto constitucional do garimpo em terras indígenas. Além 

disso, a Lei n° 7.805/1989, a qual versa sobre o regime de permissão de lavra 

garimpeira, exclui do seu texto tal atividade em terra indígena.  

Percebe-se, por conseguinte, que com a proibição de tal atividade, o 

Constituinte reconheceu as consequências incontroláveis e inevitáveis do garimpo em 

terras indígenas, tentando de todas as formas evitar a prática.  



  

Ainda neste ínterim, o Estatuto o Índio (Lei n° 6.00/73), define em seu artigo 

44 que “as riquezas do solo nas áreas indígenas somente pelos silvícolas podem ser 

exploradas, cabendo-lhes com exclusividade o exercício da garimpagem, faiscação e 

catas das áreas referidas”.  

Além disso, o art. 45 da mesma lei versa que a exploração das riquezas do 

subsolo nas áreas pertencentes aos índios, ou do domínio da União, mas na posse 

de comunidades indígenas, far-se-á nos termos da lei vigente, observando o disposto 

nesta Lei. 

A luta para coibição do garimpo neste âmbito é frequente e mais atual que 

nunca. A ação de órgãos como o IBAMA, nunca antes foi tão necessária para mitigar 

a ameaça aos povos originários, tendo em vista que o garimpo ilegal se tornou 

verdadeiro crime organizado na Amazônia Legal. Caso recente é o da Terra Indígena 

ocupada pela etnia Yanomami, a qual divide-se entre os estados de Amazonas e 

Roraima, tornou-se nos últimos 20 anos a mais requisitada para mineração. O 

interesse pelo território é tão grande que alguns eventos catastróficos emergiram com 

força criminosa.  

Apesar de toda proteção constitucional envolta ao direito originário às 

terras, percebe-se frágil, levando em consideração que interesses econômicos se 

sobrepõem ao direito indígena, desprestigiando os povos envolvidos. 

 

3. VIOLAÇÃO DE DIREITOS GARANTIDOS NA CF/88 DEVIDO AO GARIMPO 

ILEGAL EM TERRAS INDÍGENAS 

 

Apesar do Brasil ser signatário de Pactos de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas, como a Convenção 169 da OIT e a Convenção para 

eliminação da Discriminação Racial (CERD), onde as quais preconizam deveres para 

cumprimento dos Estados enquanto guardiões da efetividade dos Direitos Humanos, 

a maneira como os grandes empreendimentos têm sido instalados na Amazônia, 

fundamentado em lados opostos detentores desiguais de poder, acabam deixar povos 

indígenas vulneráveis. 

A mineração ilegal acaba por ser uma das principais causam de conflitos 

ambientais, uma vez que os garimpeiros adentram as terras demarcadas, instalam 

seus empreendimentos ilegais, dizimam povos que passam a ser contrários à prática, 



  

degradam o meio ambiente, disseminam doenças a isolados, instalam alcoolismo, 

prostituição de indígenas, consumo de drogas etc. 

A exemplo de degradação ambiental causada por mineração ambiental, 

tem-se no estado do Amazonas, a terra indígena do Vale do Javari, a qual possui ouro 

em seu subsolo e as solicitações de explotação e exploração mineral encontram-se 

em irregularidade. Constata-se, ainda, o perigo de contaminação por mercúrio, que 

podem atingir, inclusive, outras aldeias indígenas do entorno. A mineração ilegal tem 

tido 93 implicações para a dinâmica da saúde ambiental e dos povos da região. 

(LÓPEZ; MIRANDA, 2011). É importante frisar que no processo de extração do ouro, 

cerca de 20% do mercúrio manipulado é despejado diretamente no rio, os outros 80% 

evaporam para a atmosfera durante a amalgamação e entram na cadeia alimentar 

através da precipitação metálica nas lavouras ou após a metilação em animais e 

plantas consumidos pelos indígenas (BARBOSA; DÓREA, 1998). 

Portanto, percebe-se que o ouro, do qual necessita do mercúrio para sua 

garimpagem, envolve explícita agressão à natureza em seu processo de extração, 

representando grave ameaça à questões socioambientais do local da mineração. 

Segundo a ONG WWF (2020), a Fiocruz e a referida organização não 

governamental realizaram estudo no povo indígena Munduruku, no médio rio Tapajós, 

Pará, o qual indicou que todos os participantes da pesquisa estavam infectados por 

mercúrio. A análise indicou ainda que os peixes, que na cultura indígena da região 

compõe principal fonte de energia alimentar, também estão contaminados pelo metal 

pesado. Tal evento mostra-se diretamente ligado com o garimpo forte na região. 

Este metal pesado chega até o corpo humano por meio do consumo da 

água, peixes e até carne de animais de caça contaminados. Outro estudo, assim como 

o realizado acima, foi realizado em São Luiz do Tapajós, no estado do Pará, onde 

possui alta incidência de explotação do minério de ouro. Os resultados mostraram que 

80% das crianças nascidas em tal região padecem com alterações de inteligência 

causadas por contaminação do Mercúrio.  

Casos como estes são comuns no noticiário brasileiro. O enfraquecimento 

de instituições de proteção ao indígena e de fiscalização ambiental, como a FUNAI e 

o IBAMA, respectivamente, são causas desse fenômeno.  

Outra TI afetada pelo garimpo ilegal foi a Yanomani, a qual ocupa espaço 

fronteiriço com a Venezuela. Esta começou a ser invadida e tomada pela ação de 

garimpeiros na década de 80, o que tomou proporções internacionais, criando certa 



  

pressão para governantes brasileiros à época. E apesar da clara oposição contra a 

realização da atividade em suas terras, continuam a ocorrer sem que os seus direitos 

sejam garantidos. Percebe-se, assim, que além de ir na contramão da conservação 

da biodiversidade, da redução das emissões de gás carbônico e outros gases de efeito 

estufa e do querer dos povos indígenas, esbarra ainda com a ineficácia da fiscalização 

do Estado.  

Alguns fatores corroboram para a incidência da prática criminosa do 

garimpo ilegal, como o contato com as malhas de transporte e comunicações, como 

comentam Carneiro Filho e Souza (2009), em que as estradas têm sido o meio de 

acesso para o roubo de madeira, o surgimento de garimpos e a apropriação ilegal de 

terras em TIs na Amazônia. São inúmeros os exemplos de prejuízos e mesmo 

tragédias entre povos indígenas causados pela abertura de rodovias. Sendo as 

estradas verdadeiros vetores do desmatamento na região em que são instaladas. 

Estas têm sua importância para o estímulo da economia, integração de 

localidades ermas e para garantir o acesso a serviços públicos, contudo, quando não 

associadas a políticas de desenvolvimento sustentável, como o caso da maioria das 

BRs do Brasil, principalmente da Amazônia Legal, podem ser indutoras de 

desmatamento, tráfico de animais, apropriação indevida de capital natural, como tem 

ocorrido em terras indígenas. 

Apesar de todo o explanado, houve a ascensão do Projeto de Lei 191/2020, 

o qual propõe a autorização da mineração, construção de usinas hidrelétricas e outras 

práticas com fins econômicos em terras indígenas. Contudo, a letra da lei estabelece 

que as comunidades tradicionais afetadas pela lavra de garimpo e mineração deverão 

ser ouvidas, mas não poderão vetar o empreendimento, no texto percebe-se que os 

direitos de decisão ou de qualquer vontade de restrição à prática da mineração foram 

removidos. Desta forma, se ignora a Convenção 169 da Organização Internacional do 

Trabalho, do qual o Brasil é signatário.  

Os apoiadores do projeto defendem que a medida trará avanços 

econômicos para os povos indígenas e ribeirinhos. Contudo, entende-se pela 

perspectiva indígena e de colaboradores das etnias que o PL afronta a dignidade dos 

povos originários e impõe gigantesco retrocesso social.  

Atualmente, estima-se que mais de 80% dos fertilizantes usados em 

território nacional sejam importados, sendo a Rússia o maior vendedor do produto 

para o Brasil e a guerra entre tal país e a Ucrânia dificultou o acesso ao referido 



  

insumo. Dentro deste embate, a solução encontrada por líderes políticos é a produção 

local, vendo terras indígenas como um entrave ao desenvolvimento econômico atual.  

Porém, não há que se olvidar que a mineração não gera benefícios 

socioeconômicos para a comunidade local, pois onde há exploração de minério, como 

dito, há crescimento de mazelas sociais, como o aumento do índice de alcoolismo, 

prostituição e pobreza.  

Segundo avaliação do Ministério Público Federal o referido Projeto de Lei 

é inconstitucional, informando que contém um vício insanável, não devendo ir à 

votação do plenário sem antes tomar conhecimento da opinião pública através de 

amplo debate.  

 Pesquisa recente realizada pelo INCT-IDDC demonstrou que 76,2% dos 

entrevistados afirmaram ser contra a permissão para mineração em terras indígenas. 

Portanto, percebe-se uma rejeição da população por políticas contrárias às de 

valorização das comunidades indígenas. Em suma, as discussões acerca do tema 

devem passar pela ressonância dos olhos da população, sendo a base da decisão a 

forma democrática.  

Percebe-se, portanto, que o Brasil entra em uma dicotomia entre o desejo 

de grandes empresas que prometem crescimento econômico e prosperidade 

financeira para o país, e a manutenção de direitos constitucionalmente reconhecidos 

para os povos originários brasileiros, assim como a preservação do meio ambiente, a 

qual é antagônica à atividade de mineração e lavra garimpeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A importância da atividade minerária para a economia de um país é 

inegável, contudo, tratando-se de um país como o Brasil, com cultura diversa, 

biodiversidade abrangente e diversidade de etnias, deve ter tratamento diferenciado, 

para que a cobiça minerária não trespasse a dignidade do meio ambiente e da pessoa 

humana, tendo em vista o significativo impacto ambiental que enseja tal disciplina. A 

Constituição Cidadã de 1988 assegurou aos indígenas a preservação de sua cultura 

e valorização da organização social originária, bem como seus costumes, dialetos, 

tradições reconhecendo que o meio ambiente é crucial para a manifestação de suas 

características ancestrais, concedendo-lhes direito originário sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, tendo, porquanto, somente a posse, uma vez que a 

propriedade se destina à União.  

Objetivando resguardar as comunidades do povo indígena dos eminentes 

impactos da atividade de mineração sobre o meio ambiente, tendo em vista que, como 

já dito, a sua subsistência está diretamente ligada ao capital natural do local em que 

vivem, necessitando, portanto, a total integridade do meio ambiente, a CF/88 

estabeleceu limitada competência do Congresso Nacional para emitir autorização 

para exploração e exploração de recursos minerais em TIs, além disso, exigiu que a 

opinião e desejos das comunidades afetadas sejam ouvidos, bem como garantiu aos 

indígenas participação nos resultados da lavra. 

Contudo, como a atividade minerária garante grandes frutos econômicos a 

uma nação, a Constituição determinou a edição de leis referentes à possibilidade de 

exploração dos recursos do solo, no caso justamente por interesse público 

(crescimento econômico), podendo desta forma ocorrer a mineração em terras 

indígenas. No entanto, a relevância do assunto traz à tona a necessidade de pesquisa 

aprofundada e debate efetivo entre os grupos interessados, de forma a garantir que 

as exigências constitucionais sejam com eficácia aplicadas. Pra que isto se torne 

possível, necessita-se da criação e edição de leis que normatizem de uma vez a 

temática.  

Desta forma, a inoperância e inobservância do Estado, bem como 

supervalorização de interesses econômicos fizeram com que o garimpo se tornasse 

um dos problemas socioambientais para o Brasil, assim como o a mineração pode 



  

trazer prejuízos, a lavra garimpeira também, sendo tais passivos recorrentes para 

comunidades tradicionais, que padecem com a invasão de suas terras.  
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