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Levantamento aponta que projeto de lei ameaça cerca de 860 mil km² de Floresta Amazônica, cuja

devastação impactaria cadeias produtivas e regime de chuvas, com efeitos negativos para outras

regiões e para o agronegócio.Uma área na Amazônia quase do tamanho da Venezuela pode ser

devastada, resultando em prejuízos econômicos bilionários por ano, caso um projeto de lei que

autoriza mineração dentro de terras indígenas no Brasil seja aprovado. É o que concluiu um estudo

realizado por pesquisadores brasileiros e australianos que analisou os impactos ambientais do PL

191/2020, apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional em fevereiro deste ano.

Hoje uma prática ilegal, a exploração mineral nessas áreas protegidas, que abrigam a maior porção de

floresta intocada do bioma, passaria a ser possível.
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"Se todas as ocorrências minerais que conhecemos hoje fossem desenvolvidas, tanto dentro como

fora das terras indígenas, o impacto chegaria a 863 mil km²", calcula o professor Britaldo Soares-Filho,

coordenador do Centro de Sensoriamento Remoto da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e

um dos autores do estudo, publicado neste mês na revista científica One Earth.

Caso o projeto de lei seja rechaçado, a área máxima afetada pela mineração na Amazônia brasileira

seria de 700 km², um número 23% menor, mas ainda assim uma extensão equivalente ao dobro do

território da Alemanha, aponta a pesquisa.

publicidade

capa notícias brasil

O Terra utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e,

ao continuar navegando, você concorda com estas condições. Prosseguir

CONSTRUTOR DE SITES MAIL GIGANTE CURSOS ONLINE

MENU Instalar Terra
1

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvUvVP6-B3CNz6ZPJWWmGiaaMrZQO8bh0gI83v-nC6xtehPBDri-1j3UISnDZtJqJnX16rx_KkmgsCJfq6ovmPkNoKhFcsmzpnn3xLXCYLxWI40WBvDw6yXm3N6aGfERLPMtG7zfYi7_kQTUTD-iabuSQVxTRxcLIopkeBqfyBzMIPH9Xk3CncEEm3cQcTVdjmRLzzh0RmB5iDe1S8ap_VCCT-HW6I7EGiGa_5JI4J1oFCUW5Bq_PKVCTb2CSp7vNASq284CXlDBQ&sig=Cg0ArKJSzKIofWzRjs-B&adurl=https://blog.audima.co/institucional/a-pagina-em-que-voce-estava-pode-ser-ouvida-compartilhe-com-alguem-que-pode-se-beneficiar/
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/policia-procura-21-criminosos-soltos-por-marco-aurelio,aaf2e682833ee0b381ed965e5ef01afdzh2aowlt.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/conheca-andre-do-rap-o-homem-que-enganou-o-pcc-e-o-stf,7f3d7022a1949fcef323b21e746b1b53x2tjqj3o.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/brasil-nao-tera-horario-de-verao-pelo-segundo-ano-seguido,c78fbe471f9af47693e4cce01090ebb7ksqo1fr3.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/xpipespe-bolsonaro-lidera-as-intencoes-de-voto-para-2022,1d597a3238100b64fd03d7b7f854b7e0zoy8k705.html
https://www.terra.com.br/
https://www.terra.com.br/noticias/
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/
https://www.terra.com.br/avisolegal/privacidade.html
https://www.terraempresas.com.br/construtor-sites/promo/super-oferta/?utm_source=terra&utm_medium=barra%20ds&utm_campaign=construtor%20de%20sites&utm_content=construtor%20de%20sites&utm_term=cabeceira%20pos%201&cdConvenio=CVTR00001907
https://servicos.terra.com.br/mail-gigante/?utm_source=terra&utm_medium=barra%20ds&utm_campaign=mail%20gigante&utm_content=mail%20gigante&utm_term=cabeceira%20pos%202&cdConvenio=CVTR00001907
https://servicos.terra.com.br/cursos-online/?utm_source=terra&utm_medium=barra%20ds&utm_campaign=cursos%20online&utm_content=cursos%20online&utm_term=cabeceira%20pos%203&cdConvenio=CVTR00001907
https://www.terraempresas.com.br/loja-virtual/promo/pre-black-friday/?utm_source=terra&utm_medium=barra%20ds&utm_campaign=loja%20virtual&utm_content=loja%20virtual&utm_term=cabeceira%20pos%204&cdConvenio=CVTR00001907
https://servicos.terra.com.br/curso-de-ingles/?utm_source=terra&utm_medium=barra%20ds&utm_campaign=curso%20de%20ingles&utm_content=curso%20de%20ingles&utm_term=cabeceira%20pos%205&cdConvenio=CVTR00001907
https://servicos.terra.com.br/antivirus/promo/7-dias-gratis/?utm_source=terra&utm_medium=barra%20ds&utm_campaign=antivirus&utm_content=antivirus&utm_term=cabeceira%20pos%205&cdConvenio=CVTR00001907
https://servicos.terra.com.br/assistencia-tecnica/?utm_source=terra&utm_medium=barra%20ds&utm_campaign=assistencia&utm_content=assistencia&utm_term=cabeceira%20pos%2012&cdConvenio=CVTR00001907
https://www.terraempresas.com.br/loja-virtual/promo/pre-black-friday/?utm_source=terra&utm_medium=barra%20ds&utm_campaign=loja%20virtual&utm_content=banner%20barra%20ds&utm_term=display&cdConvenio=CVTR00001907
https://www.terra.com.br/
http://mail.terra.com.br/
https://chat.terra.com.br/


19/10/2020 Mineração em terras indígenas pode causar prejuízo anual de US$ 5 bi, diz estudo

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/mineracao-em-terras-indigenas-pode-causar-prejuizo-anual-de-us-5-bi-diz-estudo,25ae3467f76f787a4da6… 2/8

Essa porção de floresta afetada seria substituída não apenas pelas cavas das minas e por suas usinas

de beneficiamento, mas também por estradas, linhas de energia e infraestrutura de serviços ligados à

atividade. A perda de biodiversidade vinculada aos projetos de mineração afetaria cadeias produtivas

locais, como a da madeira e a da borracha, além da extração de castanha-do-pará, que garante a

subsistência de muitos povos da floresta.

A pré Black Friday chegou com oferta no Terra
Cursos Online.

Aproveite 7 dias grátis e tenha acesso a mais de 1.000
cursos para sua vida pessoal e sua vida profissional.

O desmatamento de uma área com essas dimensões traria ainda alterações no regime de chuvas -

não apenas da Amazônia, mas do Centro-Oeste e até do Sul, regiões onde está concentrado o

agronegócio do país, responsável por 21% do PIB nacional, segundo a Confederação Nacional de

Agricultura. O estudo aponta ainda que, sem chuva, as lavouras perderiam produtividade.

Na ponta do lápis, o resultado seria uma prejuízo total de ao menos 5 bilhões de dólares por ano

(cerca de R$ 28 bilhões na cotação atual), o equivalente ao lucro líquido de um dos maiores bancos do

país em 2019. Trata-se de uma estimativa do valor que a área de floresta potencialmente afetada pela

mineração fornece à economia global, ao produzir alimentos, mitigar as emissões de CO2 e regular o

clima para a agricultura e a produção de energia.

"E esse é um valor extremamente conservador, porque conseguimos medir apenas alguns serviços

ecossistêmicos. Financeiramente, há muito a se perder com o desmatamento", alerta Soares-Filho.

O cálculo foi feito considerando os danos ambientais na vegetação e em rios em um raio de 70

quilômetros a partir do local de extração do minério e inclui desmatamento e degradação da floresta.

"Este estudo está baseado em outros dois artigos prévios, publicados na Nature, nos quais medimos a

extensão do impacto da mineração, sobretudo o indireto, e chegamos a essa área", explica o

professor da UFMG.

O novo estudo alerta ainda para a pressão populacional decorrente de uma eventual liberação da

mineração em terras indígenas, cuja consequência imediata seria uma ameaça aos povos e aos

ecossistemas presentes na floresta, muitos ainda nem conhecidos por cientistas.

Apenas na Amazônia Legal vivem 222 etnias, e há 332 terras indígenas oficiais e 92 em estudo, com

655 mil famílias que falam 160 línguas. E tudo isso está ameaçado com o PL 191/2020.

"O prejuízo cultural é muito difícil de ser calculado", afirma Juliana Siqueira-Gay, doutoranda e

pesquisadora da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), que também assina o artigo

publicado na One Earth.

Garimpo ilegal

O projeto de lei examinado pelos pesquisadores prevê uma compensação financeira aos indígenas

potencialmente afetados pela mineração. "Mas é muito difícil que esse valor chegue a 5 bilhões de

dólares anuais. O que o estudo faz é colocar uma pergunta: vale a pena abrir [para mineração]?", diz

Siqueira-Gay.
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Uma convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT) determina que os povos indígenas

sejam consultados sobre qualquer projeto que possa afetar seu modo de vida tradicional - e que a

decisão deles tem poder de veto. O PL traz menção à oitiva das comunidades indígenas afetadas, mas

sem trazer detalhes sobre como isso aconteceria, o que é criticado por pesquisadores.

Até dezembro de 2019, a Agência Nacional de Mineração registrava cerca de 4 mil requerimentos

minerários protocolados dentro de terras indígenas da Amazônia. Embora seja ilegal minerar essas

áreas, não há vedação para que elas sejam requeridas formalmente. A orientação do Ministério

Público Federal para a agência é que esse tipo de pedido seja negado imediatamente, mas na prática

não é o que ocorre, ainda que a maior parte deles não se reverta em autorizações de pesquisa ou de

lavra.

O temor dos pesquisadores é que, diante do volume de riscos que pode representar uma operação

minerária em terra indígena - inclusive reputacionais -, o PL atraia não as grandes mineradoras, que

podem sofrer pressões de investidores, mas sim garimpeiros ilegais. Uma preocupação que é

compartilhada pelos índios.

"O garimpo é uma sentença de morte para o índio. Com o garimpo vem a pressão populacional, e isso

traz violência, alcoolismo e uma série de outros problemas. Agora na pandemia de covid-19, a falta de

fiscalização faz com que muitos garimpeiros ilegais circulem em terras indígenas, e eles podem

infectar esses povos", denuncia Tito Menezes, advogado indígena de etnia Sateré-Mawé e assessor

jurídico da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab).

A falta de barreiras sanitárias em oito terras indígenas da Amazônia, que poderiam impedir contato de

garimpeiros com os povos, foi apontada em um relatório entregue pela Funai ao Supremo Tribunal

Federal (STF) em julho. Até esta quinta-feira (24/09), o Brasil registrou 826 mortos e 33.226 casos

confirmados de covid-19 em 158 terras indígenas, de acordo com levantamento feito pela Articulação

dos Povos Indígenas do Brasil (Apib).

"Passar a boiada"

publicidade

publicidade

publicidade

capa notícias brasil

O Terra utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e,

ao continuar navegando, você concorda com estas condições. Prosseguir

CONSTRUTOR DE SITES MAIL GIGANTE CURSOS ONLINE

MENU Instalar Terra
1

https://pool.admedo.com/click/HJskn3fERISMt3PXyQug_PgciZdREKJuFPX7Xb4sl06kUqtOM4KAqNPzilGicvrgPQXDqR14iakwSIE6HWaz4PEN98K92_0jFx4zuiGtRBW8INxFz14kdV70eACtzUO96wBhAVGXKd_a6E0CUj0EZg4m-KH7WjD6t_ttIIHf6E6jW4oWzaF77YiOqPLPmkWsFUF0s0RtUnTPJwjEfK5MKdf4Qx4L8qnbPl64h9Z8N2Wkmr0aWPD1pCe5G9zPI8_CH8FgBqfyp2mMzFnP0tjn41OVKFOoy1Ux5yYEdU3VHqhL5IrRyFCJsrt3H3z9HhRkWX81dEIYbrYMhq9nXovLYExAqiU0X5rGH_AkXLZ6ZDHLOKKWJsbIogozKrg7KJzI1nSEEy5Lpofk4176VGoJVLJrOGtBDTYdpt9UuOsKv_iRa1T8AInDG5m_DPTO7Ozg5bpNSoc8ovOHsZfh2cSBX56OvkH7Fy0wvjgb8pGZkIST-n6HFhvfJnisTeE3W0RzWaebN9xuUsnL8zYsPuuqPINPlMYx2nrKKrgrGRcGO2NZU5wNeX9KPpkxI56MPWs1pwnkg4ojJlDbFBDad-rRNwwoRLU22Oorcqe192b-X7-u8x9jqFqcVsT2UVnIMJQJ72XnUsaHxyHz2Rcfqbg1BndFhMBLBZQhdFA_jiL-jwccWBz-8SWVLU9TmmfTvTX0XS3Wuvxva_uMGGa3y8SAXt928inPbv7QEh0zCVQ68NWGM0FHIMk///
https://pool.admedo.com/click/Axh4FOmeewJbpGKPZCOfk1eBFO425mStPQLLh5OzUxx-w7OElXspzrS2EKNSuUEAKW2fcg4GRz2076a3LZ1z_sWnLuohQKWScwGOnel38NL1ZDw6iKoHYNawAEMBZRadr1wRxBM1SQZWjPINNsryRkcq_n3WCehw1TRnjY_jmUigS5uVoR4m4a8E0Wlhu80xgz44gSrYaW3QdeQD4O9RoOHP-WlOoY_jBYMvlnv6bAo4HKY2VbUzA4VUiOYAlc-rorfXOKvQIYfgrw_eKHxZqlaxTgW67psAO0xIzNDloj-pMolc2IPgvvZOC0owfO9l6IKxfb9b9LttqkSaSnTmVEoJg8ubi2glbdOiAXc7o9gMfw7f8V44Itl94jWRqYhF1QeJKfL7byazcM7JUiBowbxMo1En_PX9__bHFxBnwEyMQTclS_ZhJv4bpzfF8Cqm-mYPf1QxSp0qr-PcUcqH-btOtmizvnIV541qfuQYUGJx4rX1P9EnOavKSyvhEszRllzHixUGFhpQdInQCsr3wyUANGkeVf7TcSm82vixjf3ZQDpEZ_Q0BkOG_iWtgrK-8s9lQUPkd_5cSz9GSIeeHAgmgVo3cHtmBTHMAL1Mt6OOXsIiwiepqtI1_o16O2XiRaMWruGpvR42nBzaMSPhBBJis5n3MucsdXfeDUbO5XBgTvNldedIDP0w9FMePN0rVBmPd71FBXeBC8nyNTRkrxDngIMK1g_2jWVaDuomZqXVqW2TQQ///
https://www.terra.com.br/
https://www.terra.com.br/noticias/
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/
https://www.terra.com.br/avisolegal/privacidade.html
https://www.terraempresas.com.br/construtor-sites/promo/super-oferta/?utm_source=terra&utm_medium=barra%20ds&utm_campaign=construtor%20de%20sites&utm_content=construtor%20de%20sites&utm_term=cabeceira%20pos%201&cdConvenio=CVTR00001907
https://servicos.terra.com.br/mail-gigante/?utm_source=terra&utm_medium=barra%20ds&utm_campaign=mail%20gigante&utm_content=mail%20gigante&utm_term=cabeceira%20pos%202&cdConvenio=CVTR00001907
https://servicos.terra.com.br/cursos-online/?utm_source=terra&utm_medium=barra%20ds&utm_campaign=cursos%20online&utm_content=cursos%20online&utm_term=cabeceira%20pos%203&cdConvenio=CVTR00001907
https://www.terraempresas.com.br/loja-virtual/promo/pre-black-friday/?utm_source=terra&utm_medium=barra%20ds&utm_campaign=loja%20virtual&utm_content=loja%20virtual&utm_term=cabeceira%20pos%204&cdConvenio=CVTR00001907
https://servicos.terra.com.br/curso-de-ingles/?utm_source=terra&utm_medium=barra%20ds&utm_campaign=curso%20de%20ingles&utm_content=curso%20de%20ingles&utm_term=cabeceira%20pos%205&cdConvenio=CVTR00001907
https://servicos.terra.com.br/antivirus/promo/7-dias-gratis/?utm_source=terra&utm_medium=barra%20ds&utm_campaign=antivirus&utm_content=antivirus&utm_term=cabeceira%20pos%205&cdConvenio=CVTR00001907
https://servicos.terra.com.br/assistencia-tecnica/?utm_source=terra&utm_medium=barra%20ds&utm_campaign=assistencia&utm_content=assistencia&utm_term=cabeceira%20pos%2012&cdConvenio=CVTR00001907
https://www.terraempresas.com.br/loja-virtual/promo/pre-black-friday/?utm_source=terra&utm_medium=barra%20ds&utm_campaign=loja%20virtual&utm_content=banner%20barra%20ds&utm_term=display&cdConvenio=CVTR00001907
https://www.terra.com.br/
http://mail.terra.com.br/
https://chat.terra.com.br/


19/10/2020 Mineração em terras indígenas pode causar prejuízo anual de US$ 5 bi, diz estudo

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/mineracao-em-terras-indigenas-pode-causar-prejuizo-anual-de-us-5-bi-diz-estudo,25ae3467f76f787a4da6… 4/8

Eldorado
Expresso: PF
encontra
dinheiro na
cueca de vice-
líder do governo
Bolsonaro

O receio dos pesquisadores cresce diante da postura do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles,

desde o início do governo. Em maio, a divulgação de um vídeo de uma reunião ministerial revelou o

titular da pasta sugerindo "passar a boiada" e derrubar regulamentações da área ambiental.

Defensor da mineração em terras indígenas, Salles visitou em agosto um território Munduruku, em

Jacareacanga, no Pará, e falou em discutir a proposta de "maneira aberta" com os povos originários.

No dia seguinte, teria levado sete índios em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para uma

reunião em Brasília. O Ministério Público Federal no Pará abriu uma investigação após ser informado

por lideranças Munduruku de que os índios que foram a Brasília não representavam a etnia e eram

garimpeiros ilegais.

"Verificam-se, no presente caso, fortes indícios de desvio de finalidade na utilização de aeronaves da

Força Aérea Brasileira, as quais, a princípio, deveriam ser destinadas para efetividade da Operação

Verde Brasil 2 no combate à mineração ilegal", diz o MPF no despacho que abriu a investigação, em 20

de agosto.

Premiado pela Fundação Alexander von Humboldt em 2015 por um trabalho anterior, no qual

demonstrou a contribuição de políticas públicas para a redução do desmatamento histórico no Brasil,

Soares-Filho observa que hoje o efeito é o inverso.

"O impacto final de um projeto de lei como esse depende muito do cenário de governança ambiental.

No caso atual, de falta governança ambiental. Há um esforço de desconstrução de ganhos ambientais

do passado", diz Soares-Filho.

Atualmente, apenas 2% dos projetos de mineração do país exigem relatórios de impacto ambiental,

no restante dos casos bastando apenas relatórios simplificados, que não exigem reparação ambiental.

"E a tendência é de simplificação no processo de licenciamento", alerta Siqueira-Gay.

A expectativa do grupo de pesquisa é que os dados fornecidos pelo estudo possam qualificar o

debate público. "Queremos contribuir de forma científica para melhorar a tomada de decisão, as

políticas públicas. É uma perspectiva colaborativa, uma visão de mais longo prazo que está fazendo

falta", conclui a pesquisadora da USP.
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