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PL de Bolsonaro que abre terras indígenas para
mineração pode representar quase 20 anos de
desmatamento na Amazônia
 22 de setembro de 2020 (https://observatoriodamineracao.com.br/pl-de-bolsonaro-que-abre-terrasindigenas-para-mineracao-pode-representar-quase-20-anos-de-desmatamento-na-amazonia/)
Maurício Angelo (https://observatoriodamineracao.com.br/author/mauricio/)



 Amazônia

(https://observatoriodamineracao.com.br/category/amazonia/)

O Projeto de Lei 191/2020, que abre terras indígenas para a mineração, pode ser aprovado a
qualquer momento no Congresso. Encaminhado por Jair Bolsonaro em fevereiro para análise
dos deputados, o PL está nas mãos de Rodrigo Maia, que guarda a votação como um
instrumento de negociação política.
Caso aprovada, a proposta pode causar a perda de 160 mil km2 de oresta na Amazônia
(https://news.trust.org/item/20200918140924-qtu59/), área maior que a superfície de países
como a Inglaterra. Considerando 2019, que registrou 9 mil km2 de desmatamento
(https://www.dw.com/pt-br/desmatamento-na-amaz%C3%B4nia-cresce-85-em-2019/a-52006186)
– maior taxa em 5 anos – isso signi caria quase 20 anos de destruição de mata nativa causado
por um único PL.
Além disso, a proposta – assinada pelos ministros Bento Albuquerque, de Minas e Energia e o
agora ex-ministro Sérgio Moro, da Justiça – também causará prejuízo de US$ 5 bilhões de
dólares anuais em serviços ecossistêmicos, considerando apenas a produção de alimentos
como a castanha-do-pará, a extração de madeira e borracha de modo sustentável, a mitigação
de gases do efeito estufa e a regulação climática.
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Cobertura orestal e a extensão de orestas que pode ser afetada no cenário de alteração da política
atual. Fonte: Siqueira-Gay et al. (2020).
A implantação de cavas, plantas de processamento, barragens e outras instalações para a
mineração, até a construção de infraestrutura de acesso e transporte para o minério causaria
impactos diretos e indiretos signi cativos.
Além da mineração industrial e do garimpo, como mostrei aqui no Observatório
(https://observatoriodamineracao.com.br/pagando-dividas-de-campanha-bolsonaro-liberaterras-indigenas-para-a-mineracao-e-o-agronegocio/), o PL 191/2020
(https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/ chadetramitacao?idProposicao=2236765) autoriza
também o plantio de sementes transgênicas
(https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/02/projeto-de-mineracao-tambem-libera-plantiode-transgenico-em-terra-indigena.shtml?
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=comptw), a construção de
hidrelétricas, a pecuária, projetos de petróleo, de gás e o turismo. E os povos indígenas não terão
poder de veto. Pelo texto atual, a consulta, que deveria ser prévia, livre e informada, aconteceria
apenas como formalidade.
Os projetos poderão acontecer em seus territórios mesmo contra a vontade dos indígenas.
O PL concretiza o sonho de grandes mineradoras, de garimpeiros, do agronegócio predatório e
exportador de commodities e da indústria extrativa, todos apoiadores de primeira e última hora
do candidato e do governo de Jair Bolsonaro e sem dúvida tem grandes chances de ser aprovado
com o apoio da bancada ruralista.
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Conheça e assine o nosso canal no You Tube
(https://www.youtube.com/channel/UCYMtPvhjyAkwPwYf1b-zNQw) para receber
noti cações de novos vídeos.

Leia mais e entenda melhor o tema a partir de matérias
investigativas que já publicamos sobre o assunto:
Povos indígenas isolados estão ameaçados por quase 4 mil requerimentos minerários
(https://observatoriodamineracao.com.br/povos-indigenas-isolados-estao-ameacados-porquase-4-mil-requerimentos-minerarios/)
Mais vulneráveis à Covid-19, terras indígenas com povos isolados também são alvo de
mineradoras e garimpeiros (https://observatoriodamineracao.com.br/mais-vulneraveis-acovid-19-terras-indigenas-com-povos-isolados-tambem-sao-alvo-de-mineradoras-egarimpeiros/)
Estudo mostra desmatamento de 10 mil hectares causado pelo garimpo nas terras
indígenas Munduruku, Kayapó e Yanomami em apenas 3 anos
(https://observatoriodamineracao.com.br/estudo-mostra-desmatamento-de-10-milhectares-causado-pelo-garimpo-nas-terras-indigenas-munduruku-kayapo-e-yanomamiem-apenas-3-anos/)
Omissão, crime organizado e a “febre do ouro” durante a pandemia no maior polo de
mineração ilegal do Brasil (https://observatoriodamineracao.com.br/omissao-crimeorganizado-e-a-febre-do-ouro-durante-a-pandemia-no-maior-polo-de-mineracao-ilegal-dobrasil/)
Pagando dívidas de campanha, Bolsonaro libera terras indígenas para a mineração e o
agronegócio (https://observatoriodamineracao.com.br/pagando-dividas-de-campanhabolsonaro-libera-terras-indigenas-para-a-mineracao-e-o-agronegocio/)
Diretor da Agência Nacional de Mineração defende “guilhotina regulatória” para o setor
mineral em parceria com a OCDE (https://observatoriodamineracao.com.br/diretor-daagencia-nacional-de-mineracao-defende-guilhotina-regulatoria-para-o-setor-mineral-emparceria-com-a-ocde/)
Mesmo com pandemia, governo Bolsonaro vai ao Canadá convidar mineradoras
estrangeiras para explorar novas reservas no Brasil
(https://observatoriodamineracao.com.br/mesmo-com-pandemia-governo-bolsonaro-vaiao-canada-convidar-mineradoras-estrangeiras-para-explorar-novas-reservas-no-brasil/)
Como o lobby da mineração e do garimpo é recebido com prioridade dentro do Ministério
de Minas e Energia (https://observatoriodamineracao.com.br/como-o-lobby-da-mineracaoe-do-garimpo-e-recebido-com-prioridade-dentro-do-ministerio-de-minas-e-energia/)
Projeto de exploração de ouro na Amazônia da canadense Belo Sun é inviável, diz estudo
(https://observatoriodamineracao.com.br/projeto-de-exploracao-de-ouro-na-amazonia-dacanadense-belo-sun-e-inviavel-diz-estudo/)
Belo Sun se movimenta para explorar ouro em terras indígenas no Pará mesmo com
batalha judicial (https://observatoriodamineracao.com.br/belo-sun-se-movimenta-paraexplorar-ouro-em-terras-indigenas-no-para-mesmo-com-batalha-judicial/)
Vale tem centenas de requerimentos para explorar terras indígenas na Amazônia
(https://observatoriodamineracao.com.br/vale-tem-centenas-de-requerimentos-paraexplorar-terras-indigenas-na-amazonia/)
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Maior terra indígena do Brasil, TI Yanomami sofre com 25 mil garimpeiros ilegais. Alta do
ouro preocupa lideranças que tentam evitar disseminação da Covid-19
(https://observatoriodamineracao.com.br/maior-terra-indigena-do-brasil-ti-yanomamisofre-com-25-mil-garimpeiros-ilegais-alta-do-ouro-preocupa-liderancas-que-tentam-evitardisseminacao-da-covid-19/)
Romero Jucá, o garimpo e o genocídio contra o povo indígena Yanomami
(https://observatoriodamineracao.com.br/romero-juca-o-garimpo-e-o-genocidio-contra-opovo-indigena-yanomami/)
Compartilhe:

 (https://observatoriodamineracao.com.br/pl-de-bolsonaro-que-abre-terras-indigenas-para-mineracaopode-representar-quase-20-anos-de-desmatamento-na-amazonia/?share=twitter&nb=1)

 (https://observatoriodamineracao.com.br/pl-de-bolsonaro-que-abre-terras-indigenas-para-mineracaopode-representar-quase-20-anos-de-desmatamento-na-amazonia/?share=facebook&nb=1)

 (https://observatoriodamineracao.com.br/pl-de-bolsonaro-que-abre-terras-indigenas-para-mineracaopode-representar-quase-20-anos-de-desmatamento-na-amazonia/#print)

 (https://observatoriodamineracao.com.br/pl-de-bolsonaro-que-abre-terras-indigenas-para-mineracaopode-representar-quase-20-anos-de-desmatamento-na-amazonia/?share=linkedin&nb=1)

 (https://observatoriodamineracao.com.br/pl-de-bolsonaro-que-abre-terras-indigenas-para-mineracaopode-representar-quase-20-anos-de-desmatamento-na-amazonia/?share=tumblr&nb=1)

 (https://observatoriodamineracao.com.br/pl-de-bolsonaro-que-abre-terras-indigenas-para-mineracaopode-representar-quase-20-anos-de-desmatamento-na-amazonia/?share=telegram&nb=1)

 (https://observatoriodamineracao.com.br/pl-de-bolsonaro-que-abre-terras-indigenas-para-mineracaopode-representar-quase-20-anos-de-desmatamento-na-amazonia/?share=jetpack-whatsapp&nb=1)
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(https://observatoriodaminer
acao.com.br/maisvulneraveis-a-covid-19-terrasindigenas-com-povosisolados-tambem-sao-alvode-mineradoras-egarimpeiros/)
31 de julho de 2020
Em "Amazônia"

garimpo-ameacam-povosindigenas-e-territorios-naamazonia-brasileira-atl-2020/)
30 de abril de 2020
Em "Amazônia"

para-explorar-terrasindigenas-na-amazonia/)
27 de novembro de 2019
Em "Amazônia"

amazônia (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/amazonia/)
bolsonaro (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/bolsonaro/)
indígenas (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/indigenas/)

MAURÍCIO ANGELO
(HTTPS://OBSERVATORIODAMINERACAO.COM.BR/AUTHOR/MAURICIO/)
Jornalista investigativo especializado em mineração, Amazônia, Cerrado, Direitos
Humanos e crise climática. Fundador do Observatório da Mineração. Como
freelancer, publicou matérias na Mongabay, Repórter Brasil, Intercept Brasil, Pulitzer
Center, Thomson Reuters Foundation, Organized Crime and Corruption Reporting
Project (OCCRP), Unearthed, Folha de S. Paulo, UOL, Investimentos e Direitos na
Amazônia e outros. Vencedor do Prêmio de Excelência Jornalística da Sociedade
Interamericana de Imprensa (2019).
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 Relatório da ONU a rma que a Vale teve uma “conduta criminosa imprudente” em Brumadinho
(https://observatoriodamineracao.com.br/relatorio-da-onu-a rma-que-a-vale-teve-uma-conduta-criminosaimprudente-em-brumadinho/)

Procurar…



ÚLTIMAS MATÉRIAS
PL de Bolsonaro que abre terras indígenas para mineração pode representar quase 20 anos de
desmatamento na Amazônia (https://observatoriodamineracao.com.br/pl-de-bolsonaro-queabre-terras-indigenas-para-mineracao-pode-representar-quase-20-anos-de-desmatamento-naamazonia/)
Relatório da ONU a rma que a Vale teve uma “conduta criminosa imprudente” em Brumadinho
(https://observatoriodamineracao.com.br/relatorio-da-onu-a rma-que-a-vale-teve-umaconduta-criminosa-imprudente-em-brumadinho/)
De forma inédita, MPF pede intervenção judicial na Vale para garantir segurança de barragens
(https://observatoriodamineracao.com.br/de-forma-inedita-mpf-pede-intervencao-judicial-navale-para-garantir-seguranca-de-barragens/)
Brasil tem aumento de 129% em barragens consideradas críticas; mais de mil estruturas estão
no nível mais alto de risco (https://observatoriodamineracao.com.br/brasil-tem-aumento-de129-em-barragens-consideradas-criticas-mais-de-mil-estruturas-estao-no-nivel-mais-alto-derisco/)
Projetos de lei criados após Brumadinho estão há mais de 1 ano parados no Congresso;
mudanças levantam suspeitas (https://observatoriodamineracao.com.br/projetos-de-leicriados-apos-brumadinho-estao-ha-mais-de-1-ano-parados-no-congresso-mudancas-levantamsuspeitas/)
Mineradoras usam a pandemia como oportunidade para “marketing espontâneo” em rede
nacional (https://observatoriodamineracao.com.br/mineradoras-usam-a-pandemia-comooportunidade-para-marketing-espontaneo-em-rede-nacional/)
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A conclusão é de um estudo feito por pesquisadores brasileiros – da USP, UFMG e ISA – e
australianos publicado na revista cientí ca One Earth (https://www.cell.com/oneearth/fulltext/S2590-3322(20)30417-6).
Assista ao vídeo no nosso canal do You Tube
(https://www.youtube.com/channel/UCYMtPvhjyAkwPwYf1b-zNQw) que explica o estudo:

Mineração em terras indígenas na Amazônia pode agravar a crise cli…
cli…

“O impacto seria direto para as comunidades indígenas, mas principalmente para a sociedade
em geral. Todo o planeta será afetado”, a rma Juliana Siqueira-Gay, da Universidade de São
Paulo, principal autora do estudo.
Mais de 200 povos indígenas que vivem nesses territórios seriam afetados. A diferença entre a
aprovação ou não do PL é de pelo menos 20% a mais da destruição ambiental projetada,
considerando um impacto de 70km a partir de cada mina.
No entanto, as conclusões dos pesquisadores podem ser consideradas até conservadoras, já que
instalar toda uma estrutura de exploração minerária em áreas remotas com vegetação nativa
preservada sem dúvida impactaria bem mais do que 70 km.
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bolsonaro (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/bolsonaro/)
brumadinho (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/brumadinho/)
canadá (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/canada/)
carajás (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/carajas/)
coronavírus (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/coronavirus/)
crime (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/crime/)
estudo (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/estudo/)
estudos (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/estudos/)
nanciamentocampanha (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/ nanciamentocampanha/)
fozriodoce (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/fozriodoce/)
fundaçãorenova (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/fundacaorenova/)
garimpo (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/garimpo/)
impactos (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/impactos/)
indígenas (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/indigenas/)
justiça (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/justica/)
lamatóxica (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/lamatoxica/)
lobby (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/lobby/)
mab (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/mab/)
mariana (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/mariana/)
mme (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/mme/)
mongabay (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/mongabay/)
mosaic (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/mosaic/)
mpf (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/mpf/)
mpmg (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/mpmg/)
multa (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/multa/)
omissão (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/omissao/)
omissões (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/omissoes/)
ouro (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/ouro/)
pará (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/para/)
pimentel (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/pimentel/)
processo (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/processo/)
riodoce (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/riodoce/)
samarco (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/samarco/)
schvartsman (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/schvartsman/)
semad (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/semad/)
vale (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/vale/)
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yanomami (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/yanomami/)
água (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/agua/)

SIGA-NOS NO TWITTER

Tweets por @obsmineracao
Observatório da Mineração
@obsmineracao
Respondendo a @obsmineracao
Caso aprovada, a proposta pode causar a perda de 160 mil km2 de floresta na Amazônia, área maior que a
de países como a Inglaterra. Considerando 2019, que registrou 9 mil km2 de desmatamento, isso significaria
quase 20 anos de destruição de mata nativa causado por um único PL.

51m
Observatório da Mineração
@obsmineracao
Respondendo a @obsmineracao
Veja o vídeo em que falamos sobre o estudo publicado por @usponline + @ufmg + @socioambiental
youtube.com/watch?v=Ni2Z9n…
Incorporar

Ver no Twitter
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Estatuto prevê que Vale e BHP podem acabar com a Fundação Renova quando quiserem
(https://observatoriodamineracao.com.br/estatuto-preve-que-vale-e-bhp-podem-acabar-com-afundacao-renova-quando-quiserem/)

SOBRE O OBSERVATÓRIO
Desde 2015 investigando a cadeia da mineração, as violações socioambientais do setor, as
relações políticas e as implicações dos dois rompimentos de barragens da Vale/Samarco/BHP
em Minas Gerais (2015 e 2019).

MAURÍCIO ANGELO
Jornalista investigativo especializado em mineração, Amazônia, Cerrado, Direitos Humanos e
crise climática. Vencedor do Prêmio de Excelência Jornalística da Sociedade Interamericana de
Imprensa (2019) (https://www.sipiapa.org/notas/1213324-la-sip-anuncia-los-ganadores-lospremios-la-excelencia-periodistica-2019) e nalista do V Prêmio Petrobras de Jornalismo (2018).

FACEBOOK (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/OBSERVATORIODAMINERACAO/)

Observatório da Miner…
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Curtir Página

Enviar mensagem

3 amigos curtiram isso

LEIA POR TEMA
amazônia (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/amazonia/)
anm (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/anm/)
atingidos (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/atingidos/)
baraodecocais (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/baraodecocais/)
barragens (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/barragens/)
bentoalbuquerque (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/bentoalbuquerque/)
bhp (https://observatoriodamineracao.com.br/tag/bhp/)
https://observatoriodamineracao.com.br/pl-de-bolsonaro-que-abre-terras-indigenas-para-mineracao-pode-representar-quase-20-anos-de-desma…
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