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RESUMO 

 
O texto trata do Processo de Kimberley e a instituição do Sistema de 

Certificação de origem dos diamantes em bruto comercializados no mercado 

mundial, especificamente as gemas, pedras de qualidade superior que abastecem o 

segmento joalheiro. 

 O foco da análise é a compreensão histórica do surgimento dos “diamantes de 

conflito” e a reação da comunidade internacional para combater esta prática e 

eliminar as suas trágicas consequências para a população da região da África 

Subsaariana, maior produtora do mineral. 

 A análise descreve a cronologia da instituição do Sistema de Certificação do 

Processo de Kimberley e a participação dos atores envolvidos nas negociações, com 

destaque para o desempenho do Brasil como país-membro deste regime internacional 

e sua liderança na América do Sul, sobretudo, no enfrentamento da crise que envolve 

a Venezuela e acessoriamente repercute no Brasil e na Guiana. 

 

ABSTRACT 

The paper deals with the Kimberley Process and System Certification 

Institution of origin of rough diamonds sold on the world market, specifically the 

gems, stones of superior quality that supply the jewelry segment. 

The focus is the historical understanding of the emergence of "conflict 

diamonds" and the reaction of the international community to combat this practice 

and eliminate its tragic consequences for the population of Sub-Saharan Africa, the 

largest producer of the mineral. 

The analysis describes the chronology of the establishment of the 

Certification System of the Kimberley Process and the participation of the actors 

involved in the negotiations, with emphasis on the performance of Brazil as a 

member of the international regime and its leadership in South America, especially, 

in facing the crisis involving Venezuela and partly reflected in Brazil and Guyana. 
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INTRODUÇÃO 

 

O texto discute o Processo de kimberley, desde as causas históricas que 

geraram a necessidade de mobilização da comunidade internacional para combater 

seus trágicos efeitos sobre as populações residentes em alguns países da África 

Subsaariana envolvidos em conflitos armados que opuseram governos e facções 

rebeldes, até os dias atuais, onde se encontra consolidado um Sistema de Certificação 

de origem de diamantes em bruto comercializados no mercado internacional, 

essencialmente para o segmento de gemas, demandadas pelo setor joalheiro. 

A região da África Subsaariana é a maior produtora de diamantes do mundo e 

com significativa parcela desta produção advinda da extração por meio da 

modalidade aluvionar, realizada de forma artesanal e exercida pela pequena 

mineração. O alto valor dessa commodity no mercado internacional, a forte demanda 

e suas características físicas atraíram os interesses dos grupos rebeldes que viram na 

atividade uma fonte de financiamento de recursos para a manutenção dos conflitos. 

Historicamente, no período da Guerra Fria, a região possuía uma relativa 

estabilidade geopolítica promovida pelo equilíbrio de poder entre as duas 

superpotências: Estados Unidos e União Soviética, que provocava o alinhamento 

político desses países a um dos dois lados. Nesta fase, o financiamento dos conflitos 

internos nacionais era feito indiretamente pelas duas lideranças mundiais. 

No entanto, com o fim da Guerra Fria, consequência da dissolução da União 

Soviética, o interesse geopolítico pela região diminuiu e com isso também o fluxo de 

recursos financeiros para as facções rebeldes, com vistas à manutenção dos conflitos. 

Esta nova realidade obrigou governos e opositores armados a buscarem novas fontes 

de financiamento e a principal alternativa encontrada foi a exploração comercial de 

uma das suas maiores riquezas, os diamantes. 

A disputa pelo controle das reservas do mineral, a forma desumana de 

emprego da mão-de-obra para a atividade extrativista, a cooptação de crianças para 

as atividades de combate e os massacres de aldeias consideradas inimigas, criaram 

um ambiente insustentável do ponto de vista dos direitos humanos e provocaram a 

reação da comunidade internacional, inicialmente liderada pelas Organizações Não-

Governamentais, que rotularam esse comércio como de “diamantes de conflito”. 
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A partir deste momento, outros atores internacionais são pressionados a 

pensar ações que pudessem cessar o comércio dos “diamantes de conflito” e, com 

isso, eliminar a alimentação financeira dos conflitos armados que causavam tantas 

atrocidades. 

Nasce então, derivado dessas pressões, o Processo de Kimberley, que reuniu 

os diversos atores internacionais envolvidos no mercado diamantífero para, de forma 

negociada, estabelecer procedimentos de regulação para esse mercado. 

 A solução perseguida foi a instituição de um Sistema de Certificação de 

origem das pedras, que foi concluído em 2002. A adesão dos países participantes do 

mercado ao Sistema de Certificação foi voluntária e cresceu ao longo dos anos, 

congregando atualmente os principais agentes desse mercado. 

 Porém, essa trajetória não foi simples, conseguiu avanços importantes, mas 

ainda recebe consideráveis volumes de críticas. Seu maior êxito pode ser traduzido 

pela interrupção dos conflitos armados na região africana e o fim das calamidades 

humanitárias decorrentes destes. No entanto, outros desafios surgiram posteriormente 

ao cumprimento desse objetivo e passaram a exigir novos e complexos esforços dos 

atores internacionais envolvidos. 

Desta forma, o texto recupera a cronologia da criação do Sistema de 

Certificado do Processo de kimberley – SCPK – e analisa as diferentes atuações dos 

diversos atores envolvidos: os Estados; a ONU (principalmente através do Conselho 

de Segurança); as Organizações Não-Governamentais; as empresas atuantes no 

mercado; a imprensa e; a sociedade civil, de forma mais geral. 

O texto ainda dá ênfase à participação do Brasil no Processo de kimberley, 

analisando os obstáculos internos encontrados pelo caminho e as soluções adotadas 

para superá-los, além da sua postura diante do regime internacional em questão e, 

mais especificamente, sua posição de liderança formal na América do Sul e a 

estratégia assumida para a condução da crise experimentada pela Venezuela, com 

repercussão para o nosso país e para a Guiana, fomentada por acusações de não 

cumprimento das normas vigentes no âmbito do SCPK. 

A metodologia usada para desenvolver o estudo consistiu pesquisa e seleção 

de bibliografia teórico-acadêmica, documentação e em órgãos oficiais do Estado 
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brasileiro e de outros países, além de Organismos Internacionais e Não-

Governamentais, por meio de consultas realizadas pela internet. 

A fase seguinte correspondeu a analise do material coletado e elaboração do 

texto que se iniciou por uma introdução ao tema e da forma de abordagem escolhida, 

seguida de seções analíticas que compreenderam uma breve descrição histórica do 

descobrimento do diamante e suas características físicas. Posteriormente, a 

contextualização do momento histórico do surgimento do Processo de Kimberley: 

sua definição, trajetória e a participação do Brasil no processo. Por fim, termina com 

uma conclusão analítica sobre o processo histórico e uma reflexão sobre os desafios 

contemporâneos a serem enfrentados pelo SCPK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: “diamantes de conflito”, sistema de certificação e regime 

internacional. 
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1. DIAMANTES: SÍMBOLO DE PODER E RIQUEZA 

  

O diamante, desde a sua descoberta, vem exercendo fascínio incomparável 

em relação a outras pedras preciosas sobre o homem, investindo-se de uma 

simbologia que se traduz em poder e riqueza para seus proprietários. 

 As primeiras referências sobre a origem do diamante datam do século XVI 

a.C., segundo Octávio Barbosa1 e foram feitas nos escritos sagrados do Êxodo, em 

seu Capítulo 28, versos 4-35. Outra referência ainda bastante antiga remonta ao 

século VIII a.C., na Índia, onde seus nativos utilizavam a pedra como adorno 

corporal ou ornamento, simbolizando riqueza e poder. Ainda, teriam sido os indianos 

os responsáveis pela definição da sua unidade de medida – o quilate, segundo 

pesquisas realizadas por Chaves e Chambel2. 

 Tal simbologia foi absorvida ao longo dos séculos seguintes e em especial 

pela nobreza da Europa Ocidental, mas a partir do século XV, ganhou novo contorno 

que se consolidou e vige até nossos dias: símbolo da consagração do casamento. Esta 

nova representação que veio a se somar àquela ligada ao poder e riqueza, surgiu 

quando príncipe Maximiliano, filho e herdeiro do imperador Frederico III, do Sacro 

Império Romano-Germânico, presenteou sua futura esposa, Maria, filha do Duque de 

Borgonha, fortalecendo a aliança estratégica entre a Casa dos Habsburgo e a dos 

Borgonha, com uma fabulosa aliança de noivado encravada de diamantes, 

despertando a partir de então, um incontestável desejo de consumo da pedra que se 

perpetua até os dias atuais. 

 No Brasil, os primeiros diamantes foram encontrados na região de 

Diamantina, Minas Gerais, a partir de 1714, sendo oficialmente reconhecido e 

comunicado à Coroa portuguesa em 1730, segundo as pesquisa de Barbosa3. 

 As características que tornam relativamente esse mineral mais valioso que os 

demais residem na sua dureza, ideal para aplicações no setor industrial e a sua 

luminosidade e brilho, atrativos para o setor joalheiro. 

                                                 
1 BARBOSA, Octávio. DIAMANTE NO BRASIL: Histórico; Ocorrência; Prospecção e Lavra. 
CPRM. Rio de Janeiro, 1991.  
2 CHAVES, Mário L.; CHAMBEL, Luis. DIAMANTE: A Pedra; A Gema; A Lenda. Oficina de 
Textos. Rio de Janeiro, 2003.  
3 Idem. 
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A utilização industrial do diamante se justifica pela sua dureza, pois, possuí o 

maior índice na escala de Mohs4, não podendo assim ser riscado por outro mineral ou 

substância que detenha índice menor que o seu (neste caso, menor que 10 pontos). 

 Sua aplicação na indústria se dá em diversos setores e com múltiplas funções, 

especialmente para cortar, moer e lustrar outros minerais e materiais, com 

importância fundamental para as atividades de prospecção e perfuração, vinculadas 

ao setor petrolífero e de mineração, além da siderurgia, química, engenharia civil e 

mecânica. Também são usados como lentes, lâminas, aparelhos cirúrgicos e em chips 

pelo setor eletrônico. Na natureza, 80% dos diamantes encontrados são para uso 

industrial e tem baixo ou nenhum valor para a utilização estética. 

 No campo da estética, o diamante alcança alto valor econômico, explicado 

pela sua disponibilidade na natureza e acrescido por critérios de luminosidade e 

brilho, medidos pelo seu índice de refração que deve ser maior ou igual a 1.95. 

 O diamante, produto do elemento químico carbono em altas temperaturas, é 

encontrado na natureza em profundidades superiores a 150 quilómetros e expelido à 

superfície através do magma vulcânico, transformando-se em grandes formações 

rochosas, denominadas kimberlito6 (74% da produção total de diamantes). A 

exploração destas formações rochosas é a principal modalidade de extração do 

mineral e exige consideráveis investimentos, caracterizando-se, desta forma, como 

uma atividade a ser exercida majoritariamente pelo setor industrial. 

 Uma segunda modalidade de exploração deriva diretamente da primeira, 

denomina-se como exploração aluvionar (26%), caracterizada pelo processo de 

                                                 
4 MOHS, Friedrich (1773 – 1839, Alemanha). Definiu, em 1824, uma escala de classificação da direza 
para minerais, conhecida como Escala de Mohs. 
Definição da Escala de Mohs: A escala de Mohs é constituída por 10 minerais, classificados em 
ordem crescente de dureza. Cada um dos minerais desta escala risca o anterior, de dureza inferior, e é 
riscado pelo seguinte na escala, portanto de dureza superior. Para auxiliar na determinação da dureza 
de um mineral, usam-se outros minerais já identificados e, portanto, com dureza conhecida, bem como 
outros materiais de dureza relativa. Disponível em <  
www.rc.unesp.br/igce/petrologia/nardy/n5.pdfSimilares >. Visitado em 07.02.2012. 
5 Índice de refração: Quando um raio luminoso, proveniente de um meio 1 penetra num meio 
transparente 2, sofre uma mudança de direção, denominada refração. O raio incidente I forma com a 
normal N um ângulo de incidência Q1. O raio refratado R forma com a mesma N normal um ângulo 
de refração Q2, daí, IR = senQ1 / senQ2. Disponível em < 
www.fisica.ufsc.br/~lab2/pdfs/exp11.pdfSimilares >. Visitado em 07.02.2012. 
6 Kinberlito: nome derivado da cidade de Kimberley, na África do Sul, local onde foram identificadas 
as  as formações rochosas vulcânicas armazenadoras de diversos minerais, inclusive o diamante.  
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erosão da rocha kimberlítica. Esta modalidade é explorada basicamente de maneira 

artesanal, muitas vezes de forma rústica em garimpos e corredeiras.      

 A cadeia produtiva criada em torno do diamante pode ser definida pelas 

atividades de extração mineral, lapidação, artesanato industrial, joalheira, 

comercialização e marketing e tem forte concentração de mercado. 

 A pedra após ser encontrada na modalidade aluvionar é vendida em bruto7 

para em seguida ser separada obedecendo aos critérios de tamanho e qualidade, 

sendo a próxima etapa, o corte e polimento e, posteriormente, a confecção da joia. 

Este processo e a respectiva definição da cadeia produtiva do diamante foram 

elaborados por Louis Goreux8. 

 Os diamantes na fase final da cadeia passam por uma rigorosa classificação, 

cujo padrão mais utilizado é conhecido como 4C’s: Color (cor), Clarity (pureza), Cut 

(lapidação) e Carat (peso (quilates)). Os principais centros mundiais de lapidação e 

joalheria situam-se na Bélgica (Antuérpia), Israel (Tel-aviv), Estados Unidos (Nova 

York), Índia (Bombaim) e África do Sul (Johanesburgo). 

 As reservas mundiais de diamantes, dados apresentados na Tabela 1, foram 

estimadas em 2010 pelo Mineral Commodity Summaries – 2011 (USGS) em cerca de 

589,5Mct (milhões de quilates), sendo a República Democrática do Congo, o país 

detentor da maior reserva, seguido por Botsuana e Austrália (o Canadá, apesar de 

grande produtor de diamantes, não divulga o valor das suas reservas). O Brasil teria 

1.6% destas reservas, considerando as reservas lavráveis declaradas pelos detentores 

de concessões de lavra, distribuídas pelos estados do Mato Grosso (62%, do total), 

Minas Gerais (37$) e Paraná (1%). 

 

 

 

                                                 
7 O DTC – Diamond Trading Company, braço comercial do grupo holandês “De Beers”, maior 
conglomerado do setor que é responsável pela compra de mais da metade da produção mundial de 
pedras com destinação para joia, segundo Dileine Amaral da Cunha, autora da dissertação “Os 
Diamantes de Coflito na África Subsaariana e o Processo de Kimberley”, Universidade de Brasília, 
2004. 
8 GOREUX, Louis. Conficti Diamond. Washington: The World Bank. 2001.2p. 
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Tabela 1: Reservas mundiais de diamantes 

  Absoluta (em Mct) Relativa (%) 
R D Congo 150 25,4 
Botsuana 130 22,1 
Austrália 95 16,1 
África do Sul 70 11,9 
Rússia 40 6,8 
Brasil 9.5 1,6 
Demais países 94.5 16,1 
  589.5 100 
Fontes: (1) USGS: Mineral Commodity Summaries – 2011, Diamond 

 Industrial; (2) KPCS –   Annual Global Summary: 2009; (3) KPCS – Annual  

Global Summary: 2010; (4) Dados DNPM: Relatório Anual de Lavra (RAL) 

 2011 e Relatório de Transações Comerciais (RTC) 

    A produção mundial de diamantes, constantes da Tabela 2, de acordo com 

dados divulgados pelo Kimberley Process Certification Scheme (KPCS), ficou no 

ano de 2010, na ordem de 133Mct, representando um crescimento sobre o ano 

anterior de 6,7%. Os principais países produtores são a Rússia, Botsuana e a 

República Democrática do Congo. OBrasil tem participação de apenas 0.02% do 

total produzido. Destacam-se como principais produtores os estados do Mato Grosso 

(48.1% do total produzido), Minas Gerais (44.1%), Bahia (4.9%), Piauí (2,9%) e o 

Paraná (1,9%). 

Tabela 2: Reservas mundiais de diamantes 

  Absoluta (em ct) Relativa (%) 
Rússia  34.856.600 26,2 
Botsuana 22.018.000 16,5 
R D Congo 20.166.220 15,6 
África do Sul 13.668.495 10,3 
Canadá 11.804.095 8,9 
Austrália 9.976.154 7,5 
Brasil 24.760 0,02 
Demais países 20.605.938 15,0 
  133.120.263 100 
Fontes: (1) USGS: Mineral Commodity Summaries – 2011, Diamond 

 Industrial; (2) KPCS –   Annual Global Summary: 2009; (3) KPCS – Annual  

Global Summary: 2010; (4) Dados DNPM: Relatório Anual de Lavra (RAL) 

 2011 e Relatório de Transações Comerciais (RTC). 
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 As tabelas apresentadas sobre as reservas e produção de diamantes apontam 

uma posição modesta do Brasil no mercado, mas ainda importante, considerando o 

universo de países que dele participam. Apesar desta posição, o país tornou-se 

signatário do Processo de Kimberley, instituto que regula o mercado de diamantes, 

desde 2003, além de ter participado da maioria das reuniões que antecederam esta 

data. 
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2. DIAMANTES DE CONFLITO 

 

 O Processo de Kimberley para ser melhor compreendido, deve preceder-se de 

uma etapa de contextualização das relações internacionais vigentes no Pós-Segunda 

Guerra Mundial – cenário da Guerra Fria – e sua transformação, posterior à queda do 

regime soviético e seus efeitos para a África Subsaariana, palco dos acontecimentos 

determinantes para o nascimento do PK. 

 A Guerra Fria se instalou no mundo após o término da Segunda Guerra 

Mundial e se caracterizou pela divisão do poder entre as duas superpotências 

hegemônicas: Estados Unidos e União Soviética, que impuseram sua supremacia 

sobre a Europa e Japão arrasados pelo conflito. Estas lideranças vão se estabelecer 

nos campos militar, político e econômico prioritariamente e acessoriamente no 

campo social e cultural. 

 A nova ordem vigente neste momento nas relações internacionais passa a ser 

a da bipolaridade em substituição ao do período anterior de multipolaridade. A 

consolidação desta relação bipolar vai se dar ao longo dos anos seguintes e pode ser 

identificada pelos movimentos de ambas as partes no sentido de estenderem suas 

zonas de influência ao redor do mundo e por todos os continentes indistintamente. 

 Os métodos utilizados para esta expansão se distribuíam por todas as áreas de 

atuação possíveis, como interferências militares diretas; intervenções militares 

indiretas através do apoio financeiro e logístico a grupos armados alinhados às suas 

teses politico-ideológicas; interferências na política interna dos países; bloqueios e 

outras ações econômicas; propaganda ideológica (auto-propaganda e propaganda 

negativa) e; ações no campo social e cultural, especialmente no setor 

cinematográfico. 

 Esta nova guerra travada entre as duas superpotências à medida que se 

intensificava, pressionava os demais países a se alinharem espontaneamente a um 

dos dois lados, sob pena de sofrerem represálias ou mesmo ataques, conforme 

alternativas descritas no parágrafo anterior. Enfim, a tônica desse momento era a 

busca de abrigo e proteção junto a uma dessas duas lideranças mundiais, apesar de 
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em alguns períodos, tenha ocorrido a formação de blocos de países auto-declarados 

como independentes ou não-alinhados. 

Nos países desenvolvidos, especialmente a Europa Ocidental e o Japão, essa 

escolha evidentemente recaiu sobre os Estados Unidos, não só por motivos políticos 

e ideológicos, mas de forma relevante, também sobre aspectos econômicos, pois, 

apenas os norte-americanos reuniam condições de financiar as suas reconstruções e 

de contrapor-se ao modo comunista de vida. 

No entanto, a escolha para os países periféricos não era tão óbvia assim, pois, 

em sua maior parte não despertavam, tanto nos Estados Unidos com na União 

Soviética, interesses importantes do ponto de vista econômico, especialmente de 

atração de investimentos de capital que possibilitassem elaborar seus projetos de 

desenvolvimento. 

 Neste resto de mundo, as motivações para a disputa entre as superpotências 

pela adesão desses países aos seus respectivos blocos ou zonas de influência tinham 

caráter predominantemente militar e político, aspectos inter-relacionados no jogo 

estratégico de dominação de cada uma delas. 

Os países da América do Sul e Central, da Ásia (exceção à China), Oceania e 

África sofreram pressão por esse alinhamento político, porém com diferentes 

intensidades. Estas diferenças consistiam nas suas classificações quanto ao seu valor 

estratégico que ponderava valores econômicos (países produtores de petróleo e 

outras reservas minerais, também mercados fornecedores e consumidores de outros 

bens) e geopolíticos. 

Neste contexto, os países da África Subsaariana tinham pouca relevância para 

o cenário bipolar das relações internacionais, pois, não detinham atrativos 

econômicos significativos e tampouco localizações geográficas privilegiadas que 

pudessem lhes destacar no ambiente de disputa. No entanto, ainda assim foram 

subjugados aos interesses americanos e soviéticos de dominação, que se 

materializavam pelo financiamento e apoio logístico, ora para manter governos 

alinhados ora para combater governos não-alinhados.  
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Desta forma, configurou-se um relativo cenário de estabilidade entre essas 

nações, evitando assim o envolvimento direto das superpotências em eventuais 

conflitos, considerados por estas, como de pouco valor para o ambiente mundial, mas 

ao mesmo tempo, prevalecia uma instabilidade política interna na maioria dos países 

que compunham a região, evidenciado por frequentes golpes e contragolpes militares 

em busca do poder de governar. 

No entanto, ao final da década de 80, essa configuração de poder nas relações 

internacionais vai se modificar radicalmente no cenário mundial e, por conseguinte 

nos cenários regionais, inclusive na África Subsaariana. O fato transformador e 

simbólico dessa realidade ocorreu em novembro de 1989, com a queda do muro de 

Berlim, representativo do esfacelamento da União Soviética e seu regime comunista, 

muito embora tenha sido decorrência de um longo processo de desarticulação e 

falência desse regime, iniciado ainda no final da década de 70 e que ganhou 

intensidade com as políticas da Glasnost (transparência) e Perestroika 

(reestruturação) implementadas em 1984. 

A dissociação da União Soviética em várias repúblicas independentes pôs fim 

à chamada Guerra Fria, estratégia de manutenção do equilíbrio de poder em escala 

mundial entre as duas superpotências. Desta forma, decretou também o término do 

sistema internacional de equilíbrio bipolar, deixando uma lacuna de poder que seria 

substituída por um novo sistema, cujo debate se estende até hoje, se esse novo 

sistema de equilíbrio de forças teria sido unipolar ou multipolar. 

Retomando o caso da África Subsaariana, as consequências para esta região 

foram bastante relevantes, pois, se rompia o tênue equilíbrio fronteiriço entre seus 

países e se acirravam as disputas internas pelo poder entre as diversas facções 

políticas atuantes nesses países. 

As disputas internas pelo poder, no entanto, apesar de sempre existirem, 

sofreram importante modificação na sua estrutura de manutenção, pois, diante do 

novo cenário internacional, as facções beligerantes perderam o bônus do patrocínio 

financeiro das superpotências, agora restrito apenas ao poderio dos Estados Unidos, 

que demonstraram desinteresse pelas questões geopolíticas da região. Desta maneira, 

a ausência do financiamento externo para a continuidade dos movimentos rebeldes 
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forçaram as facções políticas a buscarem novas fontes de recursos para substituí-lo e 

assim se formava o ambiente propício para o surgimento do fenômeno conhecido 

como “diamantes de conflito”, pois, foi justamente na exploração desta riqueza 

mineral que passaram a se apoiar. 

Essas consequências podem ser claramente observadas em alguns países da 

região com elevadas reservas de diamantes e robustos índices de exploração e 

comercialização, principalmente das gemas, mercado fortemente demandado pelos 

países mais desenvolvidos. Entre esses países podemos citar rapidamente os casos da 

República Democrática do Congo, Serra Leoa e de Angola. 

O primeiro país em questão, a República Democrática do Congo, está 

localizado na região dos Grandes Lagos, porção central do continente africano. Esta 

região detém importante bacia hidrográfica, com rios que se comunicam e se 

estendem por todo o território continental. 

A posição estratégica e a formação geológica aliadas à capilaridade da sua 

bacia hidrográfica fazem do país um importante produtor e exportador de diamantes, 

muito embora, a maior parte do mineral encontrado seja de baixa qualidade e por isso 

tem sua maior utilização no campo industrial. As gemas, próprias para a joalheria, 

têm parcela inferior a 30% da sua produção total, no entanto, metade da sua 

exploração é aluvionar e artesanal, que facilita o exercício ilegal da atividade 

extrativa, segundo constatou a pesquisadora Cunha9. 

A história do país remonta ao século XIX, época da realização da Conferência 

de Berlim10, realizada em 1885, que repartiu a África entre as potências europeias 

que viviam um clima de disputas territoriais em busca de matérias-primas e também 

de mercados consumidores para seus produtos industrializados. Resultou desta 

Conferência, a posse da região do então Congo para a Bélgica e seu rei, Leopoldo II, 

que imprimiu violentos métodos de dominação, perdurando até o ano de 1960, 

quando eclodiu o movimento de independência do país. 

                                                 
9 CUNHA, Dileine Amaral da. Dissertação de mestrado em Relações Internacionais, Brasília. 
Universidade de Brasília, 2004. 51p. 
10 BRUNSCHWIG, Henri. “Os fatos”, In A Partilha da África Negra. São Paulo. Perspectiva, 
2001.17-73p. 
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A partir deste momento, o país passou a viver em constantes conflitos 

internos pela busca do poder por algumas das suas mais ricas regiões, até o golpe de 

Estado do general Mobuto, em 1965, que duraria até 1997, sendo derrubado por 

outro regime militar, agora sob o comando do general Kabila (1997-2001), que foi 

sucedido pelo seu filho que, com apoio internacional, conseguiu resolver as questões 

políticas internas e dar tratamento legal ao mercado de diamantes. 

A vasta extensão territorial e os aspectos étnicos da região, especialmente a 

rivalidade entre hutus e tutsis, foram causas importantes da instabilidade vivida pelo 

país e tiveram suas atividades militares patrocinadas pela exploração e 

comercialização ilegal de diamantes, em gema. Apesar das tentativas de controle 

sobre o mercado por parte do governo, as lutas entre os rivais se espalhavam por 

países fronteiriços como Ruanda e Uganda e por meio destes, escoavam os 

diamantes. 

O caso de Serra Leoa é semelhante em relação à República Democrática do 

Congo, localizado no litoral ocidental do continente africano, foi descoberto pelos 

portugueses à época das Grandes Navegações (precisamente em 1460), mas foi sob o 

domínio inglês que passou a maior parte da sua trajetória, iniciada ainda século 17, 

com a fundação da cidade de Freetown, perdurando até o ano de 1961, quando 

obteve sua independência. 

Desde então, passou por conflitos de poder constantes com alternância de 

ditaduras militares, também financiados pela exploração das riquezas advindas dos 

diamantes, com predominância de pedras com qualidades adequadas à manufatura de 

joias e encontradas em abundância nos veios aluvionares, sendo desta forma, 

explorados em grande quantidade de forma artesanal, propícia à exploração 

desumana e ao contrabando, cuja principal porta de saída era o país vizinho, a 

Libéria, conforme relata Cunha11. 

O caso de Angola é sintomático para a questão da Guerra Fria e do fomento 

dos conflitos militares através da exploração das jazidas diamantíferas após o fim 

desse período. Localizado também na costa ocidental da África, foi descoberto em 

1482 pelos portugueses que mantiveram o país sob seu julgo até 1975. 
                                                 
11 Idem,. pp, 46-47.. 
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Tal qual nos casos anteriores, após alcançarem a independência, foi envolvido 

por sangrentos conflitos pela busca do poder, especialmente protagonizados por duas 

facções adversárias, e, neste ponto, a conexão direta ao cenário global da fase de 

bipolaridade nas relações internacionais, pois, sendo uma região reconhecidamente 

rica em petróleo e particularmente em diamantes, foi alvo das duas superpotências 

que se alinharam em lados opostos do conflito: a União Soviética junto Movimento 

Popular pela Libertação de Angola - MPLA, então governo e os Estados Unidos à 

União Nacional para a Independência Total de Angola - UNITA, na oposição ao 

governo vigente. Porém, em consequência ao fim da Guerra Fria e do financiamento 

direto pelas superpotências a esses movimentos, as facções vislumbraram como nova 

alternativa para se financiarem na detenção e exploração das jazidas de diamantes. 

Em Angola, os diamantes estão concentrados na região nordeste do país e tem 

mais de 65% da exploração realizada artesanalmente em seus depósitos aluvionares 

e, por isso, como ocorre em Serra Leoa, propício à utilização desumana de mão-de-

obra e facilidades para a comercialização ilícita das pedras. 

O cenário dos constantes conflitos militares na região, a utilização da 

exploração comercial ilícita dos diamantes para o financiamento dessas lutas, a 

exploração intensiva, desumana e indistinta da mão-de-obra local (crianças, mulheres 

e velhos) na atividade extrativista e também na atividade bélica, chamou a atenção 

das autoridades mundiais, organizações não-governamentais, imprensa e sociedade 

civil de forma mais geral, para a gravidade da situação e com isso abriram discussões 

no sentido de regulamentar o mercado das gemas e da indústria joalheira com o 

intuito de interromper o acesso das facções militares espalhadas pela região, 

independente das questões políticas e ideológicas, dessa fonte de financiamento de 

recursos destinados à manutenção dos conflitos, nascia então, a ideia do Processo de 

Kimberley. 
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3. O PROCESSO DE KIMBERLEY 

 

 A necessidade de se criar um instrumento internacional regulador da 

exploração e comercialização dos diamantes ficara evidenciada pela situação 

configurada na África Subsaariana, região com a maior reserva e atividade extrativa 

do mineral. Os constantes conflitos intra e inter-fronteiras travados pelas várias 

facções político-militares em busca da hegemonia e poder local e regional, 

utilizando-se como principal fonte de financiamento de recursos para a manutenção 

desses pleitos a exploração e comercialização de diamantes e, por fim, as dramáticas 

consequências humanitárias para as populações envolvidas, despertaram a atenção 

internacional para a questão. 

 A mobilização em torno do tema se intensificou a partir da segunda metade 

dos anos 1990 e teve o envolvimento de diversos e distintos atores internacionais, 

cada qual atuando segundo seus próprios entendimentos e interesses e ferramentas 

disponíveis, tendo como foco principal a questão relativa aos direitos humanos. 

 Neste contexto, no campo teórico das Relações Internacionais, podemos 

considerar o Processo de Kimberley como um relevante exemplo para a validação 

das teorias pluralistas, em detrimento às correntes realistas de pensamento (realistas, 

pós-realistas e neorealistas) que enfatizam seus conceitos na atuação dos Estados 

como único ou ao menos, o principal ator nas relações internacionais, minimizando a 

participação e importância de outros atores abarcados pelas teorias pluralistas. 

 Tal observação se baseia na fundamental atuação na criação, condução e 

consolidação do SCPK por parte das Organizações Não-Governamentais, da 

imprensa internacional, da Organização das Nações Unidas e da própria indústria 

diamantífera e suas estruturas transnacionais. 

 A importância do papel desses atores não elimina a relevância das 

responsabilidades dos Estados envolvidos no PK, mas reponderou-o 

significativamente, uma vez que foram submetidos a intensas pressões internas, mas, 

sobretudo externas, para que participassem da construção e adoção de uma solução 
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definitiva que eliminasse ou reduzisse ao mínimo o comércio ilícito de diamantes e 

seus terríveis efeitos sobre as populações africanas. 

   Esta tese é adotada entre outros pesquisadores, por Keohane e Nye12, que 

defenderam a imperfeição da aplicação do modelo realista para esta situação, 

atribuindo maior consistência ao modelo denominado por eles como de 

interdependência complexa, também aceita por Gilberto Sarfati13, baseado na 

existência de diversos atores estatais e não-estatais e de múltiplos canais de 

comunicação. Reforçam os argumentos em favor da interdependência complexa a 

ausência de hierarquia temática e a minimização da relevância da força militar. 

 Visando uma melhor compreensão da ideia da interdependência complexa 

elaborada pelos pluralistas, faz-se necessário relatar separadamente as atuações 

empreendidas pelos diversos atores envolvidos no Processo e verificar suas inter-

relações. 

 Uma das primeiras ações concretas no sentido de pautar o tema dos 

“diamantes de conflito” e pressionar as autoridades internacionais para a solução do 

problema deu-se em 1998, quando a ONG Global Witness14 publicou um relatório 

acerca da questão angolana atribuindo responsabilidades aos governos (não apenas o 

de Angola, mas de outros países da região) e às empresas atuantes naquele mercado, 

denominado Um Negócio Brutal: o papel dos governos e das empresas no conflito 

angolano.  

Neste documento, a ONG acusava a participação, ativa ou por omissão, de 

governos, empresas, especificamente a De Beers, maior conglomerado mundial 

atuante no segmento e dos principais centros de importação, entre eles, a Europa, 

Estados Unidos, Israel e Índia. O relatório apontava para a continuidade das relações 

                                                 
12 KEOHANE, Robert O; NYE Joseph S. Power and Interdependence. Nova York: Longnan, 2001. 
21 p..  
13 SARFATI, Gilberto. Teorias de Relações Internacionais. São Paulo. Saraiva, 2007. 164-170 p. 
14 Global Witness: disponível em <  http://www.globalwitness.org/  >. Visitada em 05.03.2012. “For 
17 years, Global Witness has run pioneering campaigns against natural resource-related conflict and 
corruption and associated environmental and human rights abuses. We have exposed the brutality and 
injustice that results from the fight to access and control natural resource wealth, and have sought to 
bring the perpetrators of this corruption and conflict to book”.  
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comerciais com o grupo político UNITA, apesar da proibição estabelecida por 

sanção da ONU. 

No ano seguinte, quatro outras ONGs15 vinculadas à defesa dos direito 

humanos lançaram a Campanha Transações Fatais com objetivo de sensibilizar o 

consumidor final, associando o diamante às calamidades humanas provocadas nas 

populações africanas submetidas à condições sub-humanas de exploração do trabalho 

e às atrocidades das guerras. 

Outra ação similar foi o relatório lançado em 2000, pela ONG Partnership 

Africa Canada16 denominado The Heart of the Matter: Sierra Leone, Diamonds and 

Human Security, que tratou do caso de Serra Leoa e o esquema de contrabando de 

diamantes e seus efeitos na população. 

As iniciativas tomadas pelas ONGs visaram mobilizar outros dois agentes 

não-estatais no processo de combate aos “diamantes de conflito”: a imprensa 

internacional, agente formador de opinião e a sociedade civil, potencial consumidora 

dos produtos finais da comercialização das pedras, aumentando e diversificando as 

fontes de pressão sobre os países envolvidos no mercado de diamantes: produtores, 

importadores e exportadores, em todos os estágios da cadeia produtiva e sobre os 

organismos internacionais, notadamente a ONU, por meio do Conselho de 

Segurança. 

                                                 
15 Global Witness. Disponível em < http://www.globalwitness.org/ >. Visitada em 05.03.2012. 
    Medico International. Disponível em ¸http://www.medico.de/en/about/  >. Visitada em 05.03.2012. 
“The assistance provided by Medico is more than the supply of relief goods in emergency situations. 
We see our work as an element within comprehensive social action that aims at the implementation of 
the right to health“. 
    Netherlands Institute for Southern Africa. Disponível em < http://oecdwatch.org/organisations-
en/niza-netherlands-institute-for-south-africa/ >. Visitada em 05.03.2012. “The Netherlands institute 
for Southern Africa (NiZA) was formed in 1997 as a merger of three former anti-apartheid 
movements. On the basis of a long-standing history of solidarity and critical dialogue, NiZA 
cooperates with people and organisations in Africa and Europe to strive for a democratic southern 
Africa, visitado em 05.03.2012“. 
    Netherlands Organization for International for Development. < http://www.oxfamnovib.nl/?id=946   
>. Visitada em 05.03.2012.“Oxfam Novib is one of the 14 national affiliates of the Oxfam 
International Confederation. We started life in 1956 as the Netherlands Organisation for International 
Assistance (Novib)“. 
16 Partnership Africa Canada. Disponível em < http://partnershipafricacanada.org/ >. Visitada em 
05.03.2012. “Canadian and Africancivil society organizations working together on issues of human 
rights, human security and sustainable development”.  
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As denúncias produzidas pelas ONGs despertaram a atenção da imprensa 

internacional, que atraída pela situação africana repercutiu as denúncias feitas nos 

relatórios produzidos, ampliando a cobertura sobre a situação, disseminando 

informações sobre o mercado diamantífero e com isso, aumentando a pressão sobre 

Estados e instituições internacionais, empresas e mesmo consumidores, no sentido de 

adotarem posturas mais condizentes com o respeito aos direitos humanos. 

Alguns anos depois, 2006, a indústria cinematográfica abordaria o tema com 

o lançamento do filme de Edward Zwick, intitulado Diamantes de Sangue, retratando 

de forma bastante realista o cenário experimentado à época e as atrocidades que 

envolviam o mercado de diamantes antes do Processo de Kimberley: conflitos 

armados permanentes; corrupção dos governos; cooptação de crianças para as frentes 

de batalha; utilização desumana de mão-de-obra na atividade extrativa do mineral, 

massacres em aldeias consideradas inimigas, o tráfico de gemas e a receptação em 

centros desenvolvidos da Europa e dos Estados Unidos. 

Outro efeito causado pelas ações das ONGs recaiu sobre a indústria 

diamantífera que foi acusada de coadunar com o tráfico de diamantes e por isso, teve 

sua imagem pública afetada junto à comunidade internacional. Ainda como efeito 

acessório, teve sua demanda por joias reprimida devido ao constrangimento imposto 

aos consumidores de diamantes em decorrência à associação do seu consumo às 

catástrofes humanitárias que vinham se sucedendo na região produtora africana. 

A reação do segmento industrial se deu concreta e decididamente em 2000, na 

Antuérpia, durante o 29º Congresso Mundial de Diamantes. Neste evento, as duas 

maiores organizações de comércio de diamantes: a World Federation of Diamonds 

Bourses (WEDB) e a International Diamond Manufacturers Association (WDG), se 

uniram para criar a World Diamonds Council (WDG), que tinha como objetivo auto-

regulamentar o mercado através da imposição de medidas restritivas ao comércio 

ilícito das gemas, entre estas medidas, estabelecer uma zona de comércio 

internacional desvinculada das áreas de conflito, a importação de gemas de fontes 

originais legítimas e com acompanhamento de documentação identificadora e 
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certificadora de sua origem. O ambiente e as articulações para a tomada dessas 

decisões estão convenientemente expostos no trabalho de dissertação de Cunha17. 

A resultante das pressões, advindas desses vários novos atores nas relações 

internacionais, forçaram Estados e a própria ONU a se mobilizarem no sentido de se 

alinharem aos propósitos da causa dos “diamantes de conflito”. Em especial, a 

adesão dos Estados Unidos às normas implementadas ao longo do Processo de 

Kimberley foi fundamental, por se tratar do maior mercado de comercialização das 

pedras.  

No caso da ONU, suas ações se resumiram, ainda no final dos anos 1990, a 

imposição por parte do Conselho de Segurança de sanções contra o comércio de 

diamantes originários de países envolvidos em conflitos internos financiados pela 

receita gerada pela exportação das pedras. Em um primeiro momento, fez uso de 

ações militares e de embargos e proibições de relacionamentos comerciais com os 

países da região produtora africana. 

Posteriormente, passou a adotar sanções classificadas como inteligentes, cujas 

ações se concentravam no bloqueio de transações financeiras e no congelamento dos 

ativos vinculados à Estados e organizações que fomentavam as guerras com esses 

recursos. Tais sanções inteligentes ainda tinham como ponto positivo a minimização 

dos custos humanitários. No entanto, o apoio definitivo da ONU ao Processo de 

Kimberley só se configurou em 2003 com Resoluções específicas emitidas tanto pelo 

Conselho de Segurança, como pela Assembleia Geral.      

Desta maneira, todas as condições de pressão para a adoção de medidas que 

restringissem o comércio dos “diamantes de conflito” estavam postas e 

possibilitaram, sob patrocínio da ONU e com a participação dos vários atores 

envolvidos, o início do chamado Processo de Kimberley, cujo objetivo era o controle 

e regulamentação do comércio das gemas. 

O processo não foi simples, pois, envolvia diversos e às vezes conflitantes 

interesses, mas conseguiu expressivos avanços no sentido de cumprir seu objetivo. 

                                                 
17 Idem. 63-91p. 
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Caracterizado como um regime internacional, definido por Sarfati18 como grupos de 

princípios implícitos ou explícitos (neste caso, explícitos), normas, regras e 

procedimentos de decisão em torno dos quais as expectativas dos atores convergem 

em uma dada área de relações internacionais (especificamente neste caso, o comércio 

de diamantes em bruto).  

Vale ressaltar que os regimes internacionais têm como uma das suas 

principais características a adesão voluntária dos Estados que podem se dar de forma 

integral ou passar por alguns estágios de conformação das suas legislações internas 

àquelas definidas pelo regime. 

A cronologia das negociações sobre a implementação de um regime 

internacional capaz de regular e controlar o comércio dos “diamantes de conflito” se 

iniciou em 2000 e se consolidou ao longo da década e, tem seus passos bem descritos 

por Cunha19 e dentre esses, dois merecem destaque. 

O primeiro consiste na data de partida do processo, ocorrido no ano de 2000, 

na cidade sul-africana de Kimberley, onde alguns poucos países (apenas quatro) 

discutiram e lançaram o projeto, cujos objetivos já foram apresentados. O segundo 

ocorreu dois anos mais tarde, em 2002, na conferência internacional realizada na 

Suíça, na cidade de Interlaken, onde foi adotado um modelo para a certificação de 

origem dos diamantes, denominado como Sistema de Certificação do Processo de 

Kimberley (SCPK), que serviria como parâmetro para os certificados nacionais, 

sendo estipulada a data de janeiro de 2003 para o início da sua vigência. 

Outra importante decisão tomada neste encontro foi a obrigatoriedade dos 

países integrantes do PK de comercializarem exclusivamente com membros também 

aderentes ao regime, isolando do mercado diamantífero os demais países, o que 

certamente atingiria os Estados da África Subsaariana, protagonistas na questão dos 

“diamantes de conflito”. 

Destacados esses dois eventos, a cronologia segue com um encontro realizado 

na Namíbia, em 2001, já contando com vinte países participantes que debateram as 

dificuldades de se identificar cientificamente a origem dos diamantes, a pouca 

                                                 
18 Idem. 373p. 
19 Ibidem, pp.  92-114.  
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credibilidade dos sistemas nacionais de controle de comercialização do mineral, o 

que geraram a necessidade de se observar outros sistemas de regulamentação e 

controle das atividades comerciais existentes para commodities com características 

similares. 

Seguiu-se a esse encontro, outro realizado em Bruxelas, em 2001, que 

apontaram para os mesmos problemas basicamente, exceto a ideia de se investigar 

em outros sistemas os modelos de certificação utilizados. Ainda no mesmo ano, os 

países voltaram a se reunir em Moscou para discutirem requisitos mínimos de 

certificação e seus mais adequados modelos. 

A cidade de Twickenham, na Inglaterra, durante o mesmo ano de 2001, 

abrigou nova rodada de negociações, retomando aspectos debatidos da reunião 

anterior e definindo a necessidade dos países participantes do PK de publicarem 

regularmente dados estatísticos de exportação e importação de diamantes. Surgiu 

também uma discussão na qual se opunham regras estabelecidas pelo regime às 

vigentes na Organização de Comércio Mundial (OMC), centradas no princípio do 

livre comércio, preterido no Processo e cujos defensores se abrigavam na União 

Europeia, grande centro importador do minério. 

As negociações prosseguiram ainda no mesmo ano, mas se transferiram para 

Luanda, Angola e, tiveram caráter finalizador com a definição do modelo de 

certificação de origem para o comércio de diamantes e sua emissão apenas na 

primeira transação e também, com solução ao problema de incompatibilização das 

regras do regime com as vigentes na OMC. 

Já no final do ano de 2001, em Gaborone, Botsuana, as pendências finais 

foram resolvidas, com destaque para a obrigação da divulgação de dados estatísticos 

de produção, exportação e importação por parte dos países aderentes ao PK e 

também, a fixação da data de implementação das medidas aprovadas, dezembro de 

2002. 

Neste mesmo ano, os países signatários do SCPK, agora somando 37 países 

mais os integrantes da União Europeia, se reuniram no Canadá, na cidade de Ottawa, 
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para procederem os ajustes necessários para implementação do sistema, que ocorreu 

em Interlaken.  

Seguiram-se duas reuniões de avaliação e ajustes às regras, com destaque 

para a questão dos dados estatísticos e da flexibilização para a adequação dos países-

membros às regras gerais, realizadas na África do Sul, nas cidades de Johanesburgo e 

Sun City. Importante ressaltar que nesse momento, já em plena vigência, o SCPK já 

contava com a participação de 51 países, além da União Europeia e que, na segunda 

cidade, se deu a formalização do ingresso do Brasil no regime internacional de 

comércio de diamantes. 

Desde então, o SCPK se consolidou junto à comunidade internacional e com 

isso, pelo menos em grande parte, atingiu seus objetivos iniciais de redução do 

comércio internacional de diamantes originários de áreas de conflito, causando como 

um dos seus efeitos diretos e mais relevantes, uma situação de relativa estabilidade 

política na região da África Subsaariana.   

Atualmente, participam do SCPK um total de 50 países mais a União 

Europeia20. Antes de apontá-los, cabem três notas importantes extraídas da mesma 

fonte: a primeira refere-se à Venezuela que apesar de ser membro do regime, 

suspendeu temporariamente suas exportações e importações de diamantes em bruto; 

a segunda diz respeito à Costa do Marfim, que também é membro do regime, 

contudo está com suas atividades comerciais no segmento dos diamantes em bruto, 

bloqueadas por uma sanção do Conselho de Segurança das Nações Unidas e a última; 

Taiwan, que apesar de não ser participante do SCPK, tem adotado suas normas 

voluntariamente.        

A relação atual de participantes do SCPK, separados por continente, é a 

seguinte: 

i) África: África do Sul, Angola, Botsuana, Costa do Marfim, Gana, 

Guiné, Ilhas Maurício, Lesoto, Libéria, Namíbia, República Centro 

                                                 
20 Sistema de Certificado do Processo de Kimberley. Disponível em <   
http://www.kimberleyprocess.com/structure/participants_world_map_fr.html >. Visitado em 
06.03.2012. 
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Africana, República Democrática do Congo, República do Congo, 

Serra Leoa, Suazilândia, Tanzânia, Togo e Zimbábue. 

ii)  Europa: União Europeia, Armênia, Bielorússia, Croácia, Rússia, 

Noruega, Suíça, Turquia e Ucrânia. 

iii)  Américas: Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Guiana e 

Venezuela.  

iv) Ásia: Bangladesh, China, Cingapura, Coreia do Sul, Emirados Árabes 

Unidos, Índia, Indonésia, Israel, Japão, Laos, Líbano, Malásia, Sri 

Lanka, Tailândia e Vietnã.  

v) Oceania: Austrália, Nova Zelândia. 

A estrutura de funcionamento do SCPK pode ser resumida pela Presidência e 

Secretaria21, que exerce a função de supervisionar a implementação do SCPK e a 

atividade dos grupos de trabalho e comissões da administração geral. O mandato do 

Presidente é de um ano e sua escolha se dá durante a reunião plenária anual. Já 

exerceram o mandato, a África do Sul (2003), Canadá (2004), Rússia (2005), 

Botsuana (2006), União Europeia (2007), Índia (2008), Namíbia (2009), Israel 

(2010) e atualmente é presidida pela República Democrática do Congo. 

Compõe a estrutura também os Grupos de Trabalho22, um destes é 

responsável pelo acompanhamento do SCPK, observando questões relacionadas à 

implementação do sistema de certificação nos países participantes com o intuito de 

promover a sua plena e efetiva implementação. Também respondem pelo mecanismo 

de revisão por pares, organizando visitas de revisão nos países participantes e 

avaliando os seus relatórios anuais. Por fim, administra crises ligadas a problemas de 

execução em alguns países que poderiam vir a comprometer a integridade do 

processo. 

                                                 
21 Sistema de Certificado do Processo de Kimberley. Disponível em <  
http://www.kimberleyprocess.com/structure/chair_secretariat_fr.html >. Visitado em 07.03.2012. 
22 Sistema de Certificado do Processo de Kimberley. Disponível em >     
http://www.kimberleyprocess.com/structure/working_group_fr.html >. Visitado em 07.03.2012.  
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Outro Grupo de Trabalho é sobre Dados Estatísticos, responsável pela análise 

dos relatórios e estatísticas sobre a produção e comércio de diamantes em bruto. Ele 

pode identificar anomalias e garantir a correta aplicação do sistema de certificação. 

O Grupo de Trabalho Técnico tem a função de resolver problemas técnicos 

relacionados à implementação do SCPK. 

O Grupo de Trabalho de Produção Artesanal e Aluvial é o mais novo entre 

todos e tem por objetivo promover o fortalecimento dos controles internos de 

produção e comércio de diamantes sob a modalidade aluvionar. Ele visa garantir que 

os diamantes sejam comercializados somente em conformidade com as legislações e 

normas do SCPK. 

O Grupo de Trabalho da Comissão de Participação em conjunto com a 

Presidência tem a incumbência de analisar os pedidos de admissão de novos 

membros. 

Outro Grupo de Trabalho é o de Regulamentos e Procedimentos, cujos 

objetivos principais são a permanente revisão periódica SCPK, prestar 

esclarecimentos sobre decisões e recomendações administrativas, além de participar 

de comitês ad hoc, para solução de problemas e também eleger o Vice-Presidente. 

O último destes Grupos de Trabalho é da Comissão de Seleção que tem a 

função de avaliar as candidaturas à Vice-Presidência. 
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4. O BRASIL E O PROCESSO DE KIMBERLEY 

 

 O Brasil vem participando do Processo de Kimberley desde seu lançamento, 

comparecendo a maioria das rodadas iniciais de negociação e das suas reuniões 

anuais, no entanto, somente realizou sua adesão formal ao SCPK no Encontro de 

Interlaken, na Suíça, em 2002. 

 Apesar do ingresso ter ocorrido antes da data estipulada para a 

implementação do regime de certificação de origem dos diamantes, janeiro de 2003, 

o país não conseguiu cumprir este compromisso, juntamente com outros países-

membros, mas obteve prazo adicional para concluir a implementação, amparado pela 

decisão de flexibilização deste prazo, conforme ficou decidido em reuniões 

anteriores realizadas na África do Sul, nas cidades de Johanesburgo e Sun City. 

 A conclusão do processo de implementação das medidas necessárias à 

adequação às normas estabelecidas pelo SCPK se deu em outubro de 2003, por meio 

da edição da Lei nº 10.74323. 

 Os pontos principais da atuação brasileira no âmbito do Processo de 

Kimberley podem ser cronologicamente resumidos com base nas informações 

publicadas pelo Ministério das Minas e Energia, órgão responsável pela gestão do 

tema24, em conjunto com documentos produzidos pelo Ministério das Relações 

Exteriores. 

 A participação do Brasil teve início no ano de 2001, primeiramente no 

encontro realizado em Bruxelas e prosseguiu com presença nos encontros seguintes 

respectivamente realizados em Moscou, Twickenham e no final deste ano, em 

Gaborone, onde foi divulgado documento com os elementos essenciais para o 

processo de certificação. 

                                                 
23 Presidência da República, Casa Civil. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.743.htm >. Visitado em 07.03.2012. 
24 Ministério das Minas e Energia. Disponível em < 
http://www.mme.gov.br/sgm/galerias/arquivos/assuntos_internacionais/2008_RELATORIO_ANUAL
_SCPK.pdf >. Visitado em 07.03.2012. 
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 Em 2002, foram duas as participações brasileiras, a primeira em Ottawa e a 

segunda, mais importante, em Interlaken, na Suíça, com a formalização da adesão do 

país ao SCPK. 

  A partir de então, o Brasil passou a participar regularmente das reuniões 

anuais do SCPK e passou a intensificar suas ações no âmbito interno para aperfeiçoar 

sua legislação e instrumentos de controle dos processos de produção e 

comercialização de diamantes em bruto. 

 Os primeiros passos neste sentido foram a aprovação de Lei, em 2003, que 

introduzia e regulava a implementação do Sistema de Certificação e da estruturação 

administrativa para a gestão dos aspectos pertinentes ao Processo de Kimberley. 

Em relação à estrutura gerencial, as responsabilidades ficaram distribuídas 

entre cinco ministérios: 

i) Ministério das Minas e Energia: coordenador geral e responsável pela 

emissão e controle dos Certificados de Origem e dados estatísticos de produção;  

ii) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior: 

responsável por dados estatísticos de exportação, importação e consumo; 

iii) Ministério da Justiça: com a função de combater o contrabando de pedras; 

iv) Ministério da Fazenda: responsável pela emissão de certificados 

complementares e pelo controle de gastos; e 

v) Ministério das Relações Exteriores: função de representação diplomática. 

O Brasil enfrentou difíceis obstáculos para se adequar às normas do SCPK, 

devido em parte, pelo sua extensão territorial, pela grande área fronteiriça e pelas 

características geológicas que impõe o modo aluvionar de extração do diamante, 

exercido de forma significativa pela atividade garimpeira composta por pequenas 

cooperativas e mesmo individualmente, além de fatores históricos e da questão das 

reservas indígenas e de proteção ambiental. 

Alguns momentos vividos de grave crise ocorreram entre os anos de 2004 e 

2006, respectivamente ocorridos em Rondônia (2004), onde se confrontaram índios 
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da Reserva Roosevelt e garimpeiros, que ocasionou mortes e ganhou cobertura 

internacional do episódio.  

A outra crise se deu em Minas Gerais (grande produtor nacional), nos anos de 

2005 e 2006, com falsificação na emissão de Títulos Minerários e Certificados de 

Origem, que também repercutiu internacionalmente, provocando a iniciativa de 

interromper as exportações de diamantes por seis meses, até serem adotadas medidas 

saneadoras. 

Também em 2006, o país foi acusado de legalizar a comercialização de 

diamantes, cuja origem verdadeira era a África, especificamente, Serra Leoa, através 

de uma empresa internacional operadora no mercado, instalada em seu território. 

Entre as medidas adotadas pelo ministério responsável pela gestão dos temas 

ligados ao SCPK, destacaram-se: a instituição do Cadastro Nacional de Comércio de 

Diamantes (CNCD); a elaboração do Relatório de Transações Comerciais (RTC); o 

processo de pré-requerimento eletrônico do Certificado de Origem e; a emissão dos 

Certificados de Origem apenas para as áreas produtoras vistoriadas pelo órgão 

responsável.    

Após o processo de regularização das falhas apontadas, o Brasil retomou as 

suas exportações de diamantes e pode, com isso, participar da reunião anual do 

SCPK realizada ainda no mesmo ano de 2006, em Gaborone, reunião que instituiu o 

Grupo de Trabalho de Produção Aluvionar e Artesanal, cuja liderança coube a 

Angola e o Brasil foi designado para a coordenação geral para a América do Sul.   

O país, em 2007, criou o Fórum Brasileiro do Processo de Kimberley que tem 

como objetivo eliminar ou minimizar problemas relacionados à emissão do 

Certificado, além de propor soluções para melhorias dos processos de exploração e 

comercialização dos diamantes em bruto. 

 No ano seguinte, 2008, na reunião anual realizada em Nova Déli, o país 

apresentou suas iniciativas institucionais no sentido de regularizar a atividade 

garimpeira aluvionar com destaque para a aprovação do Estatuto do Garimpeiro, Lei 
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nº 11.68525, além da recomendação para que os países-membros elaborassem e 

divulgassem, com antecedência, relatórios anuais com dados de produção e 

comercialização e outras informações pertinentes. 

 Nas reuniões ocorridas durante o ano de 2009, nas cidades de Windhoeck e 

Swakopmund, ambas na Namíbia, o Brasil proferiu pronunciamento em defesa da 

Venezuela, acusada de não cumprir as normas estabelecidas pelo SCPK, em relação 

à comercialização dos diamantes e confecção de dados estatísticos de produção e 

exportação das pedras. Neste aspecto, ONGs internacionais defendiam sua expulsão 

do regime e delatavam que o país desviava sua produção para a Guiana com fins de 

legitimá-las e exportá-las para os grandes centros consumidores.  

4.1 A América do Sul, o Brasil e o SCPK. 

 Como dito anteriormente, o Brasil após combater e solucionar os problemas 

que geraram as crises especialmente entre os anos de 2004 e 2006, foi conduzido à 

coordenação geral para a América do Sul do recém instituído Grupo de Trabalho de 

Produção Aluvionar e Artesanal. Essa liderança é exercida até hoje e recai sobre os 

outros dois únicos países da região: Guiana e Venezuela. 

 Os três países são fronteiriços, no lado brasileiro essa tríplice fronteira se 

estabelece a Nordeste do Estado de Roraima, precisamente no município de 

Uiramutã, considerado o mais setentrional do país. O município abriga uma vasta 

área demarcada de reservas indígenas, denominada como Reserva Raposa-Serra do 

Sol, constituída de vários grupos indígenas, entre os principais estão os ingaricós, 

macuxis, patamonas, taurepangues e uapixanas. 

 Parte desta Reserva localiza-se em área montanhosa, Monte Roraima, cujo 

cume estabelece a área da tríplice fronteira, conforme ilustra a Figura 1. 

 

 

 

                                                 
25 Presidência da República, Casa Civil. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11685.htm  >. Visitado em 
07.03.2012. 



 
 

29 
 

Figura 1: Região da Reserva Raposa-Serra do Sol. 

 

               Fonte26 

 A área assinalada no mapa é reconhecidamente portadora de grande riqueza 

mineral, inclusive de diamantes, encontrados também na modalidade aluvionar e 

explorados artesanalmente por pequenas cooperativas de garimpeiros. A Figura 2 

assinala a diversidade de bens minerais encontrados na área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 SCHIRRMANN, Luiz Stefano. Disponível em < http://schirrmann.blogspot.com/2008/05/no-topo-
do-mapa-raposa-serra-do-sol.html  >. Visitado em 08.03.2012. 
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Figura 2: Mapa da riqueza mineral da região da Reserva Raposa-Serra do Sol. 

 

Fonte27 
 

 A riqueza mineral da área, a modalidade extrativa aluvionar, artesanal e de 

pequena mineração e a localização geográfica de difícil acesso geraram falhas no 

controle da exploração e comercialização de diamantes em bruto nos três países, que 

provocaram, a partir de 2005, uma série de denúncias de descumprimento das 

normas estabelecidas pelo SCPK, por parte da Venezuela, que partiram 

principalmente de Organizações Não-Governamentais28 e também de alguns países-

membros do regime internacional. 

                                                 
27 Brasil Acima de Tudo. Disponível em < 
http://brasilacimadetudo.lpchat.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4535&Itemid=2
23 >. Visitado em 08.03.2012. 
28 Partnership Africa Canada (PAC). Relatório The Lost World: Diamond Mining and Smuggling in 
Venezuela. Disponível em <  
http://www.pacweb.org/Documents/diamonds_KP/16_thelostworld_Eng-Nov2006.pdf >. Visitado em 
08.03.2012. 
    Sierra Leone's Network Movement for Justice and Development. Disponível em < 
http://www.nmjd.org/home/ >. Visitado em 08.03.2012. 
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 As denúncias feitas e a consequente crise gerada a partir delas afetaram a 

reputação da Venezuela e residualmente, a Guiana e o Brasil, no âmbito do SCPK. A 

reação dos países foi imediata no sentido de negá-las em primeiro lugar e 

posteriormente de aperfeiçoar os controles sobre a produção e comercialização do 

mineral advindo daquela área. 

 A Guiana, país-membro do SCPK desde sua instituição, em 2003, ratificou 

seu compromisso pelo cumprimento das normas estabelecidas pelo regime 

internacional e recomendou a cooperação entre os três países no sentido de 

desenvolverem esforços conjuntos para melhoria dos processos de controle e 

comercialização de diamantes e também, a disponibilização regular de dados 

estatísticos de produção e exportação das pedras. Essas ações foram apresentadas em 

uma reunião promovida pelo Brasil, em 2008, na cidade de Boa Vista, entre os três 

países. 

 A Venezuela, também país-membro do SCPK desde sua instituição, teve ao 

longo de sua participação uma trajetória diferente tanto da Guiana, quanto do Brasil. 

As divergências entre a Venezuela e o do SCPK se iniciaram em 2005, quando a 

partir do primeiro trimestre daquele ano o país deixou de divulgar os dados 

estatísticos de produção e comercialização de diamantes e também de produzir o 

Relatório Anual. 

 As denúncias feitas se basearam em estimativas de produção e exportação de 

diamantes pelo país e apontaram para uma exportação muito inferior à produção, que 

conjugada com a inexistência de mercado interno para a absorção da diferença da 

relação produção/exportação, induziram a pressupor que a escoamento desse 

excedente estaria se dando de forma ilícita, em absoluto descumprimento das normas 

vigentes no SCPK. Reforçaram essas suspeitas, dados divulgados pela Guiana que 

apontaram um incremento das suas exportações em quantidade similar à suposta 

diferença encontrada na Venezuela. 

 Diante dessas suspeitas, o SCPK passou a cobrar esclarecimentos da 

Venezuela que sinalizava pouco interesse em prestá-los, segundo opinião das ONGs 

denunciantes. Compromissos de agendamento de visitas técnicas e de revisão do 

sistema nacional implementado eram recorrentemente remarcadas e, ainda segundo 

essas ONGs, tal procedimento adotado pelo país e a inércia do SCPK em exigi-las, 
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desacreditavam o sistema e ameaçava todos os avanços obtidos ao longo dos anos, 

desde sua criação. Desta maneira, estes atores passaram a cobrar a expulsão da 

Venezuela do SCPK. 

 A reação da Venezuela veio em 2008, em duas iniciativas distintas: a primeira 

ocorreu na reunião realizada em Nova Déli, reafirmando a negativa sobre os fatos 

apontados e anunciando a suspensão das suas exportações de diamantes por um 

prazo de dois anos, a fim de rever e aperfeiçoar seus sistemas internos de controle, à 

luz das normas do SCPK, no entanto, sem se desligar dele. 

 A segunda iniciativa se deu na reunião organizada pelo Brasil, no mesmo ano, 

em Boa Vista, ratificando o compromisso com o SCPK, enfatizando a importância da 

política mineral para seu planejamento estratégico e propondo o estreitamento da 

cooperação técnica e política entre os três países-membros desse regime 

internacional. Ainda neste sentido, posicionou-se a favor de uma atuação conjunta no 

âmbito do SCPK visando o fortalecimento da participação dos países sul-americanos 

nos processos decisórios desse regime internacional e por último, apelou à 

necessidade de agregar valor à commodity, objetivando o incremento das receitas e o 

investimento no desenvolvimento sustentável da região e do bem-estar da população 

local. Até hoje, o país mantêm-se voluntariamente suspenso do SCPK e por isso, 

ausente do mercado.     

 O Brasil, por sua vez, assumiu as responsabilidades pela liderança na região e 

em relação ao episódio ocorrido com a Venezuela, na reunião do SCPK realizada em 

Nova Deli, em 2008, fez pronunciamento favorável a continuidade do diálogo com a 

Venezuela no sentido de se construir um plano de ação para revisão e 

aperfeiçoamento do seu sistema interno de controle. 

 A postura adotada pelo Brasil foi condizente com a política definida para o 

tema pelo Ministério das Relações Exteriores, que se norteia pela adoção da chamada 

“interpretação restritiva” e a “cautela no poder de punir”. 

 A ideia da “interpretação restritiva” do mandato e dos requisitos mínimos se 

sustenta na inversão do ônus da prova e na punição aos países-membros somente em 

casos extremos. Segundo a visão brasileira, estes princípios se justificam pela própria 

fragilidade da estrutura do SCPK e em consequência, a composição de forças no 

regime internacional poderia possibilitar um tendência indesejável nas decisões no 
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sentido do atendimento dos interesses específicos de alguns membros ou grupos de 

membros. 

  Outra argumentação de defesa da tese estaria na formação de um espaço 

privilegiado de articulação que garantiria um processo fortalecido de discussões 

sobre eventuais inconformidades dos sistemas nacionais de controle em relação às 

normas gerias do SCPK, emprestando assim credibilidade às eventuais punições 

deferidas aos seus membros.   

 No mesmo ano, na reunião tripartite organizada em Boa Vista, o país se 

manifestou no mesmo sentido dos pronunciamentos feitos pela Guiana e Venezuela, 

principalmente de envidar esforços conjuntos para a melhoria dos procedimentos de 

controle sobre a produção e comercialização dos diamantes prospectados na região 

da tríplice fronteira. 

 Os resultados finais desse encontro se resumiram em um conjunto de 

intenções no sentido de serem adotadas iniciativas conjuntas de cooperação técnica 

através do incremento do intercâmbio de experiências para a promoção do 

desenvolvimento da pequena mineração, de informações geológicas e de potencial 

mineral e de estatísticas de produção e comercialização de diamantes. Neste aspecto, 

foi sugerida ainda a formação de banco de dados compartilhados para definição de 

parâmetros para a identificação da origem dos diamantes da região. 

 Também se decidiu por se desenvolver ações coordenadas de combate ao 

tráfico de pedras, oferta de treinamento de pessoal especializado para identificação e 

avaliação dos diamantes e, por fim, de tornar regular as reuniões entre os países para 

permanente avaliação e aperfeiçoamento dos sistemas de controle e certificação. 
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CONCLUSÃO 

 

 A instituição do Processo de Kimberley foi motivada por um cenário surgido 

na África Subsaariana pós-Guerra Fria, de contornos humanitários inaceitáveis e 

injustificáveis sob qualquer ponto de vista. 

 A realidade dos conflitos vividos naquele momento ofendia qualquer noção 

de direitos humanos concebidos, independentes das ideologias defendidas pelos 

diversos atores envolvidos. A brutalidade e crueldade dos combates desenvolvidos 

naquela região para conquistar o domínio das reservas de diamantes e 

consequentemente assegurar fonte de financiamento de recursos para custear os 

movimentos rebeldes em busca da hegemonia do poder local, ultrapassaram 

quaisquer limites de tolerância. 

 A mobilização de diversos atores das relações internacionais para cessar o 

comércio dos “diamantes de conflitos” e seus efeitos catastróficos sobre as 

populações locais apontou para elaboração de instrumentos que regulassem o 

comércio do mineral, estancando o fluxo dos recursos financeiros para a manutenção 

das guerras. 

 Desta forma, o objetivo central do Processo de Kimberley era terminar com 

os conflitos regionais e suas terríveis consequências humanitárias, impondo à região 

um cotidiano que preservasse minimamente os princípios universais dos direitos 

humanos. 

 Uniram-se nesses esforços, além dos Estados, a Organização das Nações 

Unidas, Organizações Não-Governamentais, imprensa internacional e a própria 

indústria diamantífera, além da sociedade mundial. O movimento de organização de 

um regime internacional alimentou no campo das Teorias das Relações 

Internacionais, as correntes pluralistas de pensamento que com intensidades 

diferentes, diminuíam o peso dos Estados no contexto internacional. 

 Ao longo dessa primeira década do século XXI, o Processo de Kimberley 

ganhou musculatura com a adesão ao regime dos principais agentes do mercado de 

diamantes e por meio de ações concentradas individualmente nos países que sofriam 

com o fenômeno dos “diamantes de conflitos”, como foram os casos da República 

Democrática do Congo, de Serra Leoa e de Angola, desta forma, podemos considerar 
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como cumprido o objetivo central inicialmente definido, pois, estes países citados e 

outros vinculados ao problema, tiveram suas situações internas equacionadas e 

estabilizadas política e militarmente, devido em significativa fração, à 

regulamentação imposta ao mercado diamantífero, através de um conjunto de normas 

e procedimentos estabelecidos, com destaque para a criação do Sistema de 

Certificado do Processo de Kimberley. 

 Neste contexto, o Brasil e os países da América do Sul, signatários do regime 

internacional, deram suas contribuições para o alcance dos objetivos traçados. 

Aderiram, Brasil, Venezuela e Guiana ao Sistema de Certificação do Processo de 

Kimberley desde seu lançamento em 2003 e como todos os demais países-membros, 

enfrentaram e superaram seus obstáculos internos para a implementação e 

consolidação das normas e procedimentos estabelecidos pelo SCPK. 

   O Brasil assumiu posição de liderança formal do SCPK para a América do 

Sul e tem exercido esse papel com eficácia e responsabilidade, comprovados pela sua 

atuação na crise gerada pelas acusações sofridas pela Venezuela de não cumprimento 

das normas do regime internacional. 

 No entanto, apesar da trajetória de sucesso do Processo de Kimberley e 

praticamente superada a questão dos “diamantes de conflito”, à exceção ao caso 

ainda pendente da Costa do Marfim, o regime internacional continua recebendo 

críticas da comunidade internacional, que ainda sustentam a existência de 

significativo mercado ilegal de comercialização de diamantes em bruto e que tal fato, 

continuaria a financiar atividades que agridem os princípios básicos da justiça e dos 

direitos humanos. 

 Neste ponto, há uma reflexão importante a se fazer sobre a presente situação 

do SCPK e seu futuro. Focado até o momento no combate aos “diamantes de 

conflito”, financiadores de guerras sangrentas e desumanas no continente africano, as 

ações adotadas foram prioritariamente focadas nos países produtores do mineral e 

atingiram seus objetivos, no entanto, talvez seja o momento de revisar essa estratégia 

para dar continuidade ao combate do tráfico de diamantes, que em uma análise 

extrema, poderia estar financiando também ações de grupos terroristas. 

 A questão, neste caso, seria identificar claramente a rede de comércio ilícito 

dos diamantes, mas desta vez, não só seu ponto inicial, mas sim e principalmente seu 
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ponto de chegada e ainda seus intermediários. Essa tarefa deveria alterar o alvo dos 

processos de monitoramento e pressão dos países produtores para os países 

receptores, provavelmente localizados nos centros mais desenvolvidos do mundo: 

Europa e Estados Unidos e em parte da Ásia. 

 A mesma intensidade de pressões e medidas restritivas impostas aos países 

produtores a partir do fim dos anos 1990 deveria ser empreendida nesses grandes 

centros desenvolvidos, inclusive com a possibilidade de adoção de medidas 

embargadoras nos campos comercial e financeiro contra os respectivos países, pelo 

Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

Essa nova visão estratégica traria equanimidade entre os países pobres e ricos 

que participam do mercado diamantífero e poderiam contribuir relevantemente para a 

identificação das novas rotas do contrabando do mineral e dos supostos novos 

receptadores e beneficiários das receitas geradas e o conhecimento das suas 

aplicações. 



 
 

37 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

I) Bibliografia 

BARBOSA, Octávio. DIAMANTE NO BRASIL: Histórico; Ocorrência; Prospecção 

e Lavra. Rio de Janeiro: CPRM, 1991. 1-2p. 

BRUNSCHWIG, Henri. “Os fatos”, In A Partilha da África Negra. São Paulo: 

Perspectiva, 2001.17-73p. 

CHAVES, Mário L.; CHAMBEL, Luis. DIAMANTE: A Pedra; A Gema; A Lenda. 

Rio de Janeiro: Oficina de Textos, 2003. 2-4p. 

CERVO, Amado. O Desafio Internacional. Brasília: EDUMB, 1994. 

CUNHA, Dileine Amaral da. Dissertação de mestrado em Relações Internacionais, 

Brasília. Universidade de Brasília, 2004. 51p. 

GOREUX, Louis. Conficti Diamond. Washington: The World Bank. 2001.2p. 

KEOHANE, Robert O; NYE Joseph S. Power and Interdependence. Nova York: 

Longnan, 2001. 21p. 

PENNA FILHO, Pio. Segurança seletiva no pós-Guerra Fria: uma análise da 

política e dos instrumentos de segurança das Nações Unidas para os países 

periféricos – o caso africano. Brasília: RBPI, 47 (1), 2004. 

SARAIVA, José F. S. A Nova Parceria para o Desenvolvimento Africano (NEPAD) 

NO Contexto Internacional. In COELHO, Pedro M. P.; MENDONÇA, Hélio M. de 

(Orgs). Relações Brasil-África: um colóquio. Brasília: IBRI, 2002. Pp125-142.   

SARFATI, Gilberto. Teorias de Relações Internacionais. São Paulo: Saraiva, 2007. 

164-170p. 

TAMM, Ingrid J. Diamonds in Peace and War: Severing the Conflict-Diamond 

Connection. Cambridge: World Peace Foundation, 2002. 64p. 

II) Páginas na internet 

www.brasilacimadetudo.com.br 

www.desenvolvimento.gov.br 

www.dpf.gov.br 

www.fazenda.gov.br 

www.globalwitness.org 

www.kimberleyprocess.com 



 
 

38 
 

www.medico.de 

www.mj.gov.br 

www.mme.gov.br 

www.mnjd.org 

www.mre.gov.br 

www.oecdwatch.org 

www.oxfamnovib.nl 

www.pacweb.org 

www.partnershipafricacanada.org 

www.planalto.gov.br 

www.schirrmann.blogspot.com 

www.uesp.br 

www.ujsc.br 

 

 

   
           
    
   


