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Em 11 de fevereiro de 2022 o Presidente Bolsonaro publicou um decreto [1] 
estabelecendo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Mineração 
Artesanal – Pró-Mape, que visa “estimular” a garimpagem “com vistas 
ao desenvolvimento sustentável”. Na verdade, o que seria estimulado 
não é nem “artesanal” nem “desenvolvimento sustentável”. A visão da 
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garimpagem sendo feita ao nível individual é hoje, em grande parte, 
mitológica: a exploração “garimpeira” na Amazônia geralmente está 
sendo feita com máquinas e infraestrutura caras, a atividade sendo 
comandada por empresários. 

Quase toda a garimpagem é ilegal, embora existam cooperativas de 
garimpeiros que podem conseguir licenças para fazer a atividade 
legalmente graças à uma lei de 1989 [2]. O decreto recente do 
Presidente Bolsonaro cita esta lei para definir “mineração artesanal”, o 
que significa que essas pessoas jurídicas seriam “estimuladas”. O 
número dessas cooperativas explodiu desde o início do governo 
Bolsonaro [3]. Investigações recentes revelaram que muitas das licenças 
para cooperativas de garimpeiros são apenas fachadas para lavar o 
ouro tirado de terras indígenas e outros locais distantes do local 
licenciado, e, muitas vezes, os locais licenciados onde suspostamente 
grandes quantidades de ouro foram tiradas são, de fato, sob mata 
fechada sem nenhuma atividade [4]. O envio do ouro ao exterior é feito 
com base em uma licença de exportação na qual a suposta fonte do 
produto é autodeclarada, sem nenhum tipo de fiscalização [5]. 

A garimpagem de ouro na Amazônia é uma das principais fontes de 
impacto sobre povos indígenas, destruindo os cursos d’água, junto com 
os peixes que sustentam as populações, espalhando doenças e 
desestruturando os grupos tanto fisicamente como culturalmente [6-8]. 
A garimpagem de ouro libera grandes quantidades de sedimentos nos 
cursos d’água, e, também, libera mercúrio, que afeta tanto a população 
humana como a vida aquática [9]. Garimpagem em terras indígenas 
está atualmente ilegal, mas o projeto de lei 191/2020, se for aprovado 
pelo Congresso Nacional, abriria as terras indígenas para mineração, 
além de barragens, agronegócio, exploração madeireira e outras 
atividades feitas por não-indígenas. Centenas de pedidos de 
cooperativas de garimpeiros e outras empresas estão pendentes na 
Agência Nacional de Mineração (ANM), esperando a abertura das terras 
indígenas para essa atividade [8, 10-12]. O PL 191/2020 é um dos projetos 
de lei para qual o Presidente Bolsonaro pediu prioridade aos presidentes 
das duas casas do Congresso Nacional em fevereiro de 2021 quando o 
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controle de ambas as casas foi capturado pela coalizão “Centrão” que 
apoia a agenda ambiental do Presidente [13, 14]. 

Além disso, há um impacto sobre o país como um todo, e especialmente 
sobre os locais da mineração, através da “maldição dos recursos 
naturais”. Não é por acaso que os países com os recursos minerais mais 
fabulosos, como a Bolívia e a República Democrática do Congo, também 
são os mais miseráveis. Há uma rica literatura que explica esta 
fenómeno (veja [15]). A garimpagem, junto com os outros tipos de 
mineração que estão cada vez mais fortes na economia brasileira, 
tendem a empurrar o país nesta direção. 

Os impactos sociais e ambientais da garimpagem por si só tiram a 
“mineração artesanal” do rol de desenvolvimento sustentável. Além 
disso, a mineração de qualquer tipo é inerentemente insustentável, pois 
está sendo retirado o material mineral sem reposição. A maneira de 
contornar este problema proposta pela Comissão Brundtland, que 
impulsionou o conceito de “desenvolvimento sustentável”, foi sugerir que 
a renda da venda dos minérios teria que ser investida em programas 
que dariam uma atividade gerando uma fonte de renda sustentável 
para a população após o esgotamento do minério ([16]; Veja [17]). 
Infelizmente, isto basicamente nunca aconteça na realidade. Veja o 
exemplo da área da mina esgotada de manganês no Amapá [18]. 

O novo decreto do Presidente Bolsonaro tem sido redondamente 
condenado devido aos seus prováveis impactos na Amazônia [19-21]. No 
entanto, os garimpeiros, tanto trabalhadores como empresários, 
configuram uma parte favorecida da base eleitoral do Presidente 
Bolsonaro e têm recebido repetidas benesses ao longo do seu governo. 
Essas incluem recepções calorosas pelo Presidente, que em seguida 
lança críticas aos órgãos ambientais que tentam coibir a invasão de 
unidades de conservação e terras indígenas por esses grupos (por 
exemplo, [22-24). O presidente tentou proibir a destruição de máquinas 
quando exploração ilegal é flagrada [25] e tem interferido nos órgãos 
ambientais, tirando funcionários que reprimam a garimpagem [26-28]. 
Uma enorme “boiada” de normas internas instituídas por canetada 
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dentro dos órgãos federais dificulta a repressão da garimpagem ilegal e 
outras infrações ambientais [29-31]. O resultado tem sido uma 
presunção de impunidade e um enorme surto de invasão de terras 
indígenas por garimpeiros [32-35]. Resta ver o que pode ser feito para 
atenuar o impacto do atual decreto, e de reverter o decreto depois que o 
Pró-Mape se torna um fato consumado. 

 
 

A imagem que abre este artigo é de autoria de Bruno Kelly/Amazônia 
Real e mostra garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami em Roraima. 
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