
OS DONOS DO SUBSOLO ( -:

a América Latina, a região das veias abertas. Desde o descobri-
mento até nossos dias, tudo se tranformou em capital europeu ou,
mais tarde, norte-americano, e como tal tem-se acumulado e se acu-
mula até hoje nos distantes centros de poder. Tudo: a terra, seus fru-
tos e suas profundezas, ricas em minerais, os homens e sua capacidade
de trabalho e de consumo, os recursos naturais e os recursos huma-
nos".

Esse trecho do livro "As Veias Abertas da América Latina" resu-
me bem a história de exploração econômica e miséria da América Lati-
na, que, em troca de suas riquezas, recebeu apenas o subdesenvolvi-
mento.

E o Brasil, por ser o maior e talvez o mais cobiçado tesouro mine-
ral do mundo, é, sem dúvida, um capítulo à parte nessa história de ri-
queza e dominação.

Há muito se discute a exploração do subsolo brasileiro, sobres-
saindo sempre a questão do capital estrangeiro.

Até que ponto deve-se permitir a participação do capital estran-
geiro no setor?

Deve-se reservar a exploração dos recursos minerais exclusiva-
mente para as empresas nacionais?

O Estado deve ter o monopólio da mineração?
A exploração mineral, por ser um setor estratégico para a segu-

rança e a economia nacional, deve ser tratada de forma diversa da de
outras atividades econômicas?

Essas são questões polêmicas que foram debatidas sempre com
muito entusiasmo, em todas as Constituintes, e que agora voltam à to-
na com a aprovação, pela Comissão de Sistematização, do artigo que
reserva, às empresas nacionais, a pesquisa e a lavra de recursos e jazi-
das minerais.

As Constituições de 1934, 1937 e 1946 determinavam o domínio
da União sobre os bens minerais e a prioridade da exploração do sub-
solo pelo proprietário do solo.

Apesar de apenas a Constituição de 1937 vedar expressamente a
participação de estrangeiros na mineração, tanto o Código de Minas de
1934 quanto o de 1940 reservavam a brasileiros ou a empresas consti-
tuídas por brasileiros o direito de lavra e pesquisa.

A partir de 1964 esses princípios são completamente alterados,
sendo eliminadas quaisquer restrições legais à participação do capital
estrangeiro na exploração do subsolo. Novas regras jurídicas são fixa-
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das na Constituição de 1967 e no Código de Mineração até hoje em vi-
gor, que substituiu o Código de Minas de 1940.

E certo que, se, por um lado, essa abertura permitiu um extraor-
dinário aumento da pesquisa e produção mineral do país, principal-
mente a partir da década de 70 (vide tabela 1), por outro, proporcionou
o domínio das multinacionais no setor (vide Tabela li)-

Estudo recente do quadro mineral brasileiro, elaborado pelo Prof.
Francisco Fernandes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico - CNPq - mostra esse avanço do capital internacio-
nal.

Os grupos estrangeiros controlam 473 empresas e uma faixa de
401.757 1<m 2 , o que equivale à soma das áreas dos estados de São
Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraná. Isso significa, em ter-
mos percentuais, 38,1% do total da área concedida aos grupos econô-
micos. Os grupos privados nacionais são responsáveis por 35% e os
estatais, por 26,9%.

O maior grupo estrangeiro atuando no setor é o British Petro-
leum/Brascan que, juntamente com o grupo sul-africano Anglo Ameri-
can, detém 61% do total de Km  controlados pelos grupos estrangei-
ros. Seus lotes são equivalentes a 12 Projetos Jari. Esse dado demons-
tra o alto índice de concentração da atividade mineradora no país.

Em Minas Gerais a participação dos grupos estrangeiros atinge
58% do total de Km 2 , sendo o BP/Brascan o primeiro grupo.

Os críticos da presença do capital estrangeiro na mineração bra-
sileira lembram que em nenhum outro país do mundo as multinacio-
nais têm tanto peso quanto no Brasil. E o mais grave é que a sua parti-
cipação no setor vem crescendo extraordinariamente, sem que haja na
legislação brasileira mecanismos de controle das atividades dos gru-
pos estrangeiros no país.

Nesse ponto, as opiniões de técnicos, pesquisadores e pessoas li-
gadas à área são concordantes. Mesmo aqueles que, alegando carência
de recursos e tecnologia no Brasil para a exploração e industrialização

mineral, defendem a permanência do capital estrangeiro, concordam
que é necessário haver um controle mais efetivo do investimento ex-
terno, para se protegerem os interesses nacionais.
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N de Áreas

12,689
4.642
1.527
1.626

422
4.472

8.686
876
547
841
438

5.984

8.847
3.764
1.547
2.475

206
649
206

30,222

N' de KM2

401.757
192.958
51.067
29.902
25.720

102.110

36&569
66.741
41.759
40.572
39.292

180.205
283.076
168.780
58.894
36.123
10.832
6.220
2.227

1.053,402

TABELA 1

Evolução da produção brasileira de alguns minerais, em toneladas I1960-  80)

MINÉRIOS	 1960	1965	1970	 1975	1980
.Alumínio(hauxita)	129.671	168.798	509.803	968. 954	6.688.015
Chumbo (minério)	148.519	261.455	354.046	304.077	327.515
Cobre (minério)	58.257	115.455	330.086	266.077	3.699.735
Estanho (minério)	 241	2.833	5.421	 ()	130.641
Ferro (minério)	9.862.462	20.183.818	36.381.230	108.162.00)	139.696.000
Maganês ( minério
beneficiado)	 1.014.306	1.497.724	2.731.582	2.033.000	2.044.000
Ouro	 4,8	5,6	5.8	 5,3	15,2
(*) Não há dados

Fonte: Retrato do Brasil n 9 41, pagina 243.

. . .

TABELA [1

Principais Grupos Econômicos no Subsolo Brasileiro

Origem do Capital	 N de Empresas
Estxangeiro	 473

Britisi Petroleum / Brascan	 112
Anglo American / Bozano Sinionsen	 54
Arhed / Broken Hill	 23
Samuel Hill / Treasury Valley l)unsam	 20
Outros	 264

Nacional Privado	 630
Paranapanema	 31
M. Batista Aranha/ Dias Leite	 32
Brumadinho	 36

.Best	 10
Outros	 521

Nacional Estatal	 142
.CVRD	 34
.CPRM	 01
Sist Estaduais	 71
Petrobás	 05

.BNDES	 14
Outros	 17

TOTAL GRUPOS ECONÔMICOS	 1.245

FONTE: QUEM É QUEM NO SUBSOLO BRIiSLLEIRO - CNPq
. . .
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