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a ingerencia do poder central.
- 0 descalabro da Politica Atomica,
onde, em determinadas fases se perrnitia a
interferencia americana que chegava ao
cumulo de impedir 0 desenvolvimento
cientifico nessa area, para fins pacificos.
A partir de urn consideravel rol de demincias, algumas certamente desconhecidas da maioria dos leitores, 0 autor combate "a abertura do Pafs as empresas estrangeiras, sem qualquer disciplina,
transformando-o num paiol de abastecimento das grandes empresas internacionais", 0 modelo exportador e fortemente
combatido pela larga utilizacao de mate-

rias-primas minerais in natura e pela forte
submissao aos carteis dos pafses industrializados. Para 0 autor "0 parque industrial (nacional) poderia ser orientado para
formar um mercado interno capaz de
contribuir para sermos um dos povos mais
ricos do mundo": Neste ponto, ha uma
convergencia total com' uma das teses
centrais dos autores do primeiro ensaio.
Osny Duarte Pereira pros segue analisando diversos outros aspectos da estrutura do setor mineral ao longo dos ultimos anos, detendo-se especialmente na
CVRD e na Cia. Siderurgica Nacional,
sobre as quais mostra diversos momentos

da hist6ria dessas empresas, alguns bons
outros maus, na concepcao do autor. Por
fim, analisa criticamente 0 anteprojeto de
constituicao da Comissao Afonso Arinos,
visando trazer ao leitor mais subsfdios sobre 0 que se passa nesse momenta em
termos de propostas de transformacoes.
Polemico por natureza, ainda que
coerente, 0 trabalho merece ser lido mesmo por aqueles que discordam de suas
teses centrais.
AroldoMisi
Salvador, BA

UMA RADIOGRAFIA MINERAL DA AMAZONIA
Seisensaiescriticos
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Todos aqueles que conhecem a realidade da mineracao da Amazonia sabem
que a afirmacao acima nlio serviu como
fonte de inspiracao para balizar as a<;Oes
que conceberam os projetos nesta regiao.
A singularidade desse enorme patrimonio
mineral pressupoe uma enorme tessitura
que envolve complexas acoes polfticas,
Estas, caso venham a ser geridas de modo
incorreto, comprometerlio irremediavelmente tanto a busca de solucoes aos problemas nacionais mais imediatos, bern
como a oportunidade de saltos qualitativos de desenvolvimento para as geracoes
futuras.
Dentro desse contexto, 0 CNPq lanca
"A Questlio Mineral da Amazonia" abordando os diversos temas relacionados a
mineracao numa regilio considerada como
uma das tiltirnas fronteiras minerais. Esta
coletanea (Recursos Minerais 5), que engloba 6 ensaios organizados pelo economista Francisco Fernandes, da continuidade a publicacao de trabalhos que constituem importantes subsfdios para analise
e reflexao das complexas questoes do setor mineral, numa area do conhecimento
carente de trabalhos desta natureza e, sem
dtivida, estrategica para 0 desenvolvi.mento do pais.

A QUESTAO MINERAL DA AMAZONIA: seis ensaios crfticos.
Francisco Rego Chaves Fernandes e outros. 1987. Brasilia. CNPq 216 p. (Recursos
Minerais Estudos e Documentos 5).
"Given the opportunity, the mining industry can do more to alleviate world poverty,
hunger and human misery, more to close the widening gap between advanced and developing nations, and more to achieve international peace and understanding than any
other single force in the world".
C.W.M. Court - Ministro da Industria, Australia, 1970

No primeiro ensaio "Recursos Minerais da Amazonia", Francisco R.C. Fernandes et al. seguem a mesma metodologia utilizada em trabalhos anteriores
(Quem If Quem no Subsolo Brasileiro):
apresentam estatfsticas dos diplomas legais atualmente vigentes (Requerimentos
de Pesquisa, Alvaras, Decretos de Lavra)
distribufdos entre os principais grupos
economicos (nacionais, estran§eiros e estatais) tanto em superffcie (km ) como em
ntimero de areas que operam na Amazonia.
Neste primeiro ensaio os autores mostram que os grupos economicos "controlam grande parte do subsolo da Amazonia: 14.459 areas, isto e, 60% do ntimero
total, com 921.980 knr', ou seja, 68% da
superffcie total". Os dados compilados
evidenciam uma concentracao excessiva
de areas ou de expectativas de dep6sitos
minerais em mlios de urn mimero reduzido
de grupos economicos,
Apesar da impropriedade do titulo do
ensaio (talvez 0 ideal fosse algo como
"Estatlstica da participacao de grupos
economicos em mineracao na Amazonia"), fica patente no trabalho a necessidade de se estabelecerem mecanismos
adequados e modernos, tanto de planejamento como de gestae dos recursos minerais, que possibilitem maximizar sua
contribuicao tanto para a regilio como
para 0 pais.
No segundo ensaio "A Hileia e a Ocupacao Racional da Amazonia" do AIm.
Roberto Gama e Silva sao abordados os
imimeros aspectos inerentes a ocupacao
do meio ffsico da Amazonia, com enfase
na politica florestal, cujos principais objetivos sao alinhados. 0 autor a1erta para 0

uso de praticas conservacionistas e a defini<;ao de unidades de preservacao atraves
de urn zoneamento ecologico-econemico,
de modo a nao privar 0 pais dos recursos
existentes. Dados levantados pelo autor
indicam que cerca de 50.000 quilornetros
quadrados do espaco ffsico da Amazonia
sao atingidos anualmente, 0 que compromete 0 tempo de regeneracao da biomassa
tropical, que e da ordem de 100 anos por
corte raso, enquanto que se 0 mesmo local
for atingido por tratores 0 perfodo pode
atingir 1000 anos.
o autor se antepoe as teses de certos
grupos ambientalistas ao incentivar a
construcao de mais hidreletricas. Os seus
argumentos se baseiam tanto' na geracao
de eletricidade, como na ampliacao da navegabilidade da Bacia Arnazonica alem
dos lirnites da planfcie, atingindo a regiao
Centro-Oeste. Uma outra vantagem diz
respeito a introducao da piscicultura nesses futuros reservat6rios de agua doce
que ampliarao as possibilidades de alimentacao para os novos contingentes populacionais. Enfim, sao propostas extremamente polemicas, cuja implementacao
demanda urn maior volume de investiga<;Oes cientfficas por parte dos 6rglios responsaveis pela ocupacao da Amazonia.
"A questdo Indlgena e Interesses Minerdrios na Constituinte" e 0 titulo do terceiro ensaio, de autoria de Wanderlino
Teixeira de Carvalho e Manuela Carneiro
da Cunha, onde slio abordadas tres vertentes da complexa questao da mineracao
indfgena: os interesses das empresas de
mineracao, 0 processo de discussao e debate na Assembleia Constituinte e, por
ultimo, uma radiografia do status atual
e futuro dos indios brasileiros.
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Na primeira parte do trabalho 6 reproduzida uma sfntese do dossie elaborado
pelo CEDI (Centro Ecumenico de Documentacao e Informacao) e pela CONAGE
(Coordenacao Nacional dos Geologos),
no qual se verifica que apesar do impedimento legal existem "560 alvaras de autorizacao de pesquisa, 1685 requerimentos incidentes em 77 areas (terras) indigenas da regiao delimitada pela pesquisa sob
controle de 69 empresas ou grupos economicos". Na segunda parte 6 feita uma
excelente abordagem sobre as diferentes
propostas da mineracao em terras indfgenas, que culminam no paradoxa de, na
conhecida Comissao de sistematizacao,
"os textos favoraveis aos indios nao terem sido jamais derrotados pelo voto na
Assembleia Nacional Constituinte e no
entanto 0 texto que sera submetido ao
plenario e francamente lesivo aos direitos
indfgenas" .
Na parte fmal do trabalho os autores
discutem a questao da imemorialidade da
ocupacao indfgena exigida pelo texto legal, ou seja, os indios devem fornecer "a
prova de que estavam onde estao hoje
para que seus direitos territoriais sejam
reconhecidos". Urn outro aspecto levantado 6 a possibilidade de remocao dos
grupos indfgenas de suas terras em casos
de epidemia, catastrofe, etc, que, segundo os autores, significa ..... uma medida extrema, verdadeira deportacao, so-
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vam a integracao na indtistria do aluminio. Segundo os autores, isso culminou no
grande impasse que a Albras vivencia
atualmente, que e" ... fundamentalmente
derivada do alto custo de energia eletrica
em Tucuruf e da sua total fragilidade em
relacao as flutuacoes do prec;o do aluminio no mercado intemacional". Para os
autores, uma das saidas seria a Eletronorte vender energia ao resto do Pais,
desde que a questao tarifaria estivesse devidamente equacionada. A polemica do
uso da eletrometalurgia vis-a vis outras
alternativas industriais e levantada, embora no ensaio os autores nao apresentem
dados que comprovem esta tese frente a
crise de energia eletrica prevista para a
pr6xima decada,
Apesar do excessivo vies nacionalista
em alguns ensaios e sem contar com a visao dos representantes governamentais e
empresariais, a coletanea "A Questdo Mineral da Amazonia" nao perde sua essencia e tampouco nao subtrai a obra 0 merito como uma excelente radiografia mineral da Amazonia. Creio que 0 leitor, independentemente de suas conviccoes sobre a gestae dos recursos minerais, nao
sentira na obra vicios de interpretacao
que a prejudiquem quanta ao conteudo,
Saul B. Suslick
Campias, S.P .

UM SERVICO DE GRANDE UTILIDADE DO GEOCINF:
CALENDAR'IO DE EVENTOS
GEOCINF/DNPM/MME. 1987. Calenddrios de eventos em Geociencias e Tecnologia
Mineral. Brasilia, DNPM. 1(1): 38 p.

CALENDARIO
DE
EVENTOS
EM
GEOCIENCIAS E TECNOLOGIA MINERAL
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mente justificada na ausencia total de altemativas".
No quarto ensaio "Carajds: Patrimonio Nacional", 0 geologo Breno Augusto
dos Santos faz urn born retalo sobre Carajas desde as origens ate a situacao atual.
o autor apresenta uma sintese bastante
acessfvel aos nao iniciados na area mineral
sobre 0 potencial da regiao e os p610sminero-rnetahirgicos. Na parte final do seu
trabalho, 0 autor adentra na discussao das
altemativas que possibilitam ajustar 0
contexto de Carajas tanto para 0 desenvolvimento do mercado interno quanta
externo, buscando-se produtos com maior
conteudo tecnol6gico e consequenternente
maior valor agregado. Acena para a necessidade de polfticas globais concementes tanto aos insumos minerais como aos
novos materias, que estao gerando grandes impactos na area mineral.
Urn levantamento detalhado envolvendo a localizacao, tipo de rninerios, metodo
de lavra e dados de investimentos, reservas e producao dos bons minerais constitui 0 quinto ensaio, dos geologos Annando A.C. Cordeiro e Arthur L. Bernardelli, intitulado "Atividade Mineral na Amazonia".
o sexto ensaio "Projeto Albrds/Alunorte", dos economistas Paulo C. de Sa e
Isabel Marques, traca urn hist6rico das
tentativas frustadas do governo brasileiro
frente aos s6cios estrangeiros que visa-
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Urn dos primeiros produtos de grande
alcance do Sistema de informacao em
Geociencias e Tecnologia Mineral GEOCINF (criado apoio do PADCT)
foi distribufdo a varies organismos no I ~
semestre de 1988. Trata-se do calendario
de eventos referente ao perfodo de 1988 a
1990. Sua organizacao e direta e permite
facil consulta. Uma !ista de palavraschave ("assuntos") em ordem alfabetica

abre a listagem, oferecendo urn indice
que facilita a localizacao de eventos em
determinadas areas de interesse. Os
eventos sao numerados em sequencia e
arranjados em ordem de data, com 0 endereco dos organizadores para correspondencia,
Para se ter uma ideia da envergadura
do trabalho, convern lembrar que sao listados 204 eventos, ate 1990, de interesse
para Geociencias e Tecnologia Mineral.
Infelizmente, foram deixados de lado,
nessa primeira fase, numerosos encontros
de carater regional. Simp6sios Regionais
da SBG, por exempIo, ocorrem tradicionalmente em epocas mais ou menos bern
defmidas. Assim sendo, caberia existir
uma breve citacao dos futuros eventos
brasileiros, indicando-se as 6pocas mais
provaveis de realizacao. Por parte da
SBG, urn planejamento antecipado sera
favorecido, agora, de vez que interessa
a todos, organizadores e participantes, ter
uma adequada divulgacao em peri6dicos
como este.
A forma de recebimento para os inte-

ressados nao esta indicada na publicacao.
A julgar pelo processo de impressao utilizado na c6pia que chegou a RBG (impressora de computador), a tiragem deve
ser pequena. Aos interessados em receber
(ou fazer assinatura) da obra recomenda-se escrever diretamente para:
Carlos Oiti Berbert
DNPMIDGM
SAN - Qd. 01 - Bl.
70040 - BRASILIA - DF
A comunidade geocientifica nacional
deve receber com satisfacao mais esse
service do DNPM e IBICT, executado
pelo sistema de informacoes (GEOCINF). Precisamos colaborar no fomecimento de dados sobre eventos nao incluidos e eventuais incorrecoes. Vefculos de
informacao abrangente tern sua qualidade
medida atraves de: a) sua eficiencia em
chegar rapidamente ao leitor e b) do grau
de precisao dos elementos transmitidos.
Celso Dal ne Carneiro
Sao Paulo. SP

