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INTRODUÇÃO
No marco de três anos da eleição de Jair Bolsonaro, o Sinal de Fumaça - Monitor Socioambiental selecionou
destaques do desmonte da governança socioambiental e das políticas de redução de desmatamento no
Brasil na linha do tempo Menos 30 anos em 3. A seleção parte de uma base de cerca de 450 conteúdos
sistematizados desde outubro de 2018 e narra como os cortes de orçamento do Ministério do Meio Ambiente, a lei da mordaça e perseguição a servidores do Ibama e do ICMBio, a pressão pela aprovação da
tese do Marco Temporal no STF, os ataques ao Inpe, o apagão nas multas ambientais e a criminalização
de ativistas, servidores, indígenas e lideranças comunitárias se traduziram em recordes históricos de
desmatamento, queimadas, grilagem de terras e violência no campo.
O monitoramento mostra ainda que a “boiada” é um projeto político relacionado ao uso da terra no Brasil,
anunciado ainda na campanha eleitoral e implementado desde o primeiro dia do governo de Jair Bolsonaro.
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SOBRE O SINAL DE FUMAÇA
Lançado em outubro de 2020, o Sinal de Fumaça é uma plataforma bilíngue independente atualizada semanalmente que sistematiza os principais fatos, notícias e discursos relacionados à crise socioambiental
brasileira. Produzida por um grupo de comunicadores e ativistas com apoio da agência Lema, a plataforma permite a busca e a “customização” de linhas do tempo temáticas, por período ou ator-chave. O site
também permite que pesquisadores, jornalistas, ativistas, estudantes e outros usuários façam download
e arquivem conteúdos selecionados. Desde maio de 2021, o Sinal de Fumaça abriu uma frente de trabalho em Nova York para articular, acompanhar e cobrir as relações Brasil-EUA nas pautas socioambientais.
Além de servir como monitor contemporâneo, o Sinal de Fumaça opera como espaço de preservação
de memória e combate à desinformação no que diz respeito aos impactos da gestão Bolsonaro sobre a
agenda socioambiental brasileira.
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1. Medida Provisória 870 abre as porteiras da boiada e paralisa
demarcações de Terras Indígenas
Janeiro de 2019
A primeira Medida Provisória da Reforma Ministerial (MP 870/2019) editada pelo governo
Bolsonaro instituiu uma reforma ministerial que enfraqueceu o papel político, o orçamento e a
capacidade institucional do Ministério do Meio Ambiente, dando o tom do modus operandi do
governo Bolsonaro nessa agenda. No dia 02 de janeiro de 2019, com sua caneta Bic, Bolsonaro:
• Transferiu o Serviço Florestal Brasileiro para o Ministério da Agricultura;
• Transferiu o Departamento de Recursos Hídricos, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e a ANA (Agência Nacional de Águas) - ou seja, toda a política nacional de recursos
hídricos - para o Ministério do Desenvolvimento Regional;
• Tentou retirar da Funai e do Incra a atribuição de identificar, delimitar e demarcar terras indígenas e quilombolas, repassando-a ao Ministério da Agricultura; a Funai foi transferida da
pasta da Justiça para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; o Incra
deixou a Casa Civil para ser coordenado pela ministra da Agricultura;

O QUE ROLOU:
Em maio/2019, o Congresso Nacional aprovou uma versão alterada da MP870, devolvendo a
Funai ao Ministério da Justiça e mantendo no órgão a competência de demarcação de terras
indígenas. Em junho, o governo Bolsonaro voltou à carga editando uma nova MP, a 886, insistindo na transferência da demarcação da Funai para o Ministério da Agricultura; dias depois,
o STF concedeu liminar a partir de ação movida por partidos de oposição suspendendo o
trecho respectivo da MP 886; em agosto/2019, o plenário do Supremo confirmou a decisão
de manter a responsabilidade de demarcação de terras indígenas e quilombolas com a Funai
no Ministério da Justiça.
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2. Ministro Salles operacionaliza o desmonte sob aplausos de Bolsonaro
Fevereiro, março, abril e maio de 2019
Ricardo Salles não havia sequer esquentado sua cadeira de Ministro do Meio Ambiente quando, em 15 de janeiro, suspendeu contratos e convênios com autarquias e organizações não
governamentais, paralisando dezenas de projetos de clima, conservação e manejo florestal
junto às comunidades indígenas. No dia 13 de fevereiro de 2019, Salles acionou a Controladoria
Geral da União para investigar contratos entre ONGs e o Fundo Amazônia.
Quinze dias depois (28/02), o Ministério do Meio Ambiente (MMA) promoveu a maior exoneração em massa da história do Ibama, substituindo, de uma só vez, 21 dos 27 supervisores regionais do órgão de controle ambiental; até o final de abril, 12 militares foram nomeados para
cargos chave nos órgãos ambientais. A ‘limpa” no Ibama e no ICMBio foi louvada em diversos
discursos do presidente Bolsonaro na época. Em março, os ataques do MMA aos servidores
do Ibama continuaram: no dia 13, Salles baixou uma lei da mordaça que proibiu formalmente
entrevistas de agentes ambientais, ferindo a autonomia do órgão. O primeiro trimestre de 2019
registrou queda de mais de 27% nas multas aplicadas pelo Ibama, atingindo o nível mais baixo
em 11 anos.
Em abril (11), Bolsonaro editou decretos para alterar a forma de aplicação de multas previstas na
Lei de Crimes Ambientais, esvaziando o papel de fiscalização do Ibama. Na mesma cajadada, o
decreto 9759 extinguiu todos os conselhos participativos da administração pública federal, atingindo em cheio instâncias vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente como o Fórum Brasileiro
de Mudança do Clima. No início de maio (7), o governo determinou corte de 23% no orçamento
do MMA, comprometendo definitivamente a capacidade operacional de diversas agências, secretarias e órgãos de combate e controle do desmatamento.

O QUE ROLOU:
Até setembro, o Ibama tinha reduzido em 22% o número de operações previstas contra o
desmatamento e o garimpo ilegal. Em dezembro de 2019, o esvaziamento e aparelhamento
do MMA se consolidou: 25 cargos de confiança e comando da pasta estavam vagos; a maioria
dos outros postos de chefia era ocupada por militares e policiais indicados diretamente pelo
Ministro Salles. Além de anunciar novos cortes no orçamento de 2020, o Ministério deixou
de executar recursos, incluindo R$ 8 milhões destinados ao Fundo Nacional de Mudança do
Clima e mais de R$ 4 milhões do Fundo Nacional de Meio Ambiente.

3. Inpe sob fogo cerrado do bolsonarismo
Junho, julho e agosto de 2019
Os ataques do ministro Ricardo Salles ao consagrado sistema de monitoramento do desmatamento da Amazônia feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) começaram em
janeiro e se intensificaram a partir de junho, quando a imprensa revelou planos do governo de
contratar uma empresa privada para realizar o trabalho. No início daquele mês, dados do instituto
indicavam um aumento de 34% no desmatamento da Amazônia no primeiro semestre em comparação ao mesmo período em 2018.
No dia 01 de julho, o Inpe mostrou a explosão na devastação florestal ao longo de junho, registrando aumento de mais de 80% em relação a junho de 2018. O desmatamento continuou crescendo em julho e, à medida que o instituto divulgava novas estatísticas, o governo reagia com
ataques cada vez mais violentos.
Em 19 de julho, o presidente Bolsonaro criticou nominalmente o órgão federal de pesquisa espacial e seu diretor, o engenheiro Ricardo Galvão, alegando que os dados de desmatamento
repercutidos pela imprensa eram sensacionalistas e prejudicavam a imagem do Brasil no exterior.
O presidente afirmou que as informações do Inpe “não correspondiam à realidade e que o diretor
poderia estar a serviço de ONGs”.

4

Cientistas de vários países saíram em defesa do Inpe e da tecnologia usada para monitorar o
desmatamento no Brasil, considerada uma das melhores do mundo, e o diretor Ricardo Galvão
rebateu Bolsonaro em entrevistas dizendo que ele poderia até ser demitido, mas o Inpe não
poderia ser atacado. A crise escalou, com trocas de farpas públicas via imprensa e redes sociais,
desconvites para reuniões e envolvimento direto do ministro de Ciência e Tecnologia. Duas semanas depois, já no dia 01 de agosto, em coletiva de imprensa, Bolsonaro e Salles anunciaram a
exoneração de Galvão da diretoria do Inpe.

O QUE ROLOU:
A história rendeu. Bolsonaro seguiu reclamando dos dados do Inpe. Inclusive na ONU. Mas
o presidente não ficou só na falação e a caça à ciência do Inpe contou até com a Polícia Federal, transformada em tropa bolsonarista. A PF acusou o Inpe de desinformar a população e
difamar novos sistemas que estavam sendo contratados, como o Planet, que ao custo de R$
49 milhões não oferecia vantagens e teve seu contrato cancelado pelo TCU em setembro de
2020. O vice-presidente Hamilton Mourão também entrou em ação e comprou um sistema
finlandês — incapaz de penetrar na copa das árvores — pelo valor de R$175 milhões e sem
licitação. A compra foi chamada de “Cloroquina Espacial”. O sistema do Inpe, vale ressaltar,
é único no mundo e referência global na área de monitoramento florestal por conta, entre
outras coisas, de sua transparência.

4. Fundo Amazônia suspenso, arranca-rabo no G20 e Acordo UE-Mercosul
na berlinda
Maio, Junho, Julho e Agosto de 2019
Em 3 de julho, em reunião com embaixadores da Noruega e da Alemanha, dois dos principais
doadores, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, admitiu, pela primeira vez, que o Fundo
Amazônia poderia deixar de existir.
Criado em 2008, o Fundo capta investimentos para conservação da Amazônia, com verbas de até
R$ 3,4 bilhões geridas pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e
aplicadas em monitoramento, gestão e recuperação florestal. As doações são condicionadas à
diminuição nas emissões brasileiras de CO2 via reduções concretas da taxa de desmatamento.
Ainda no primeiro trimestre, Salles havia solicitado à CGU acesso aos contratos do Fundo. Em
abril, via decreto, Bolsonaro suspendeu os comitês orientador (COFA) e técnico da iniciativa - ambos pré-requisitos de doadores para manter o financiamento do Fundo.
Em 17 de maio, após analisar ¼ dos contratos do Fundo Amazônia, Salles afirmou ter identificado
problemas na prestação de contas e nos convênios com ONGs, causando climão entre doadores.
A embaixada da Noruega publicou nota declarando que estava “satisfeita com a robusta estrutura de governança do Fundo Amazônia e os significativos resultados que as entidades apoiadas
pelo Fundo alcançaram nos últimos 10 anos.”
No dia 30 de maio, Salles enviou carta às embaixadas da Noruega e Alemanha propondo mudanças na gestão do Fundo, com alteração na composição do COFA. Um documento publicado em 11
de junho pelos embaixadores Nils Gunneng (Noruega) e Georg Witschel (Alemanha) apresentou
posição contrária às propostas do ministro Salles.
No dia 26 de junho, em audiência na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado Federal, que abriu investigação sobre os contratos do Fundo a pedido do governo, Joaquim
Levy, ex-presidente do BNDES, alertou que a suspensão do COFA se transformaria em extinção
caso o governo não agisse rapidamente. ONGs denunciaram que as mudanças na gestão do Fundo dificultavam a participação da sociedade civil.
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Enquanto o ministro e os embaixadores trocavam acusações publicamente em Brasília, a crise
diplomática chegou aos chefes de estado reunidos na cúpula do G20, em Osaka, no Japão, na última semana de junho. A agenda brasileira no encontro era a assinatura do tratado de comércio
União Européia-Mercosul, sob forte pressão de centenas de ONGs internacionais em função das
condicionantes socioambientais exigidas no acordo.
O mal estar em relação ao Fundo Amazônia e ao aumento do desmatamento levaram a chanceler
alemã Angela Merkel a chamar de “dramática” a situação do Brasil no dia 25/06, dizendo que via
com “grande preocupação a atuação do presidente brasileiro”. Dois dias depois, Bolsonaro
rebateu Merkel e disse que a Alemanha tinha muito a aprender com o Brasil sobre preservação
ambiental.
No dia 02 de julho, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que ainda não estava pronto
para ratificar o tratado UE-Mercosul alegando falta de confiança no governo brasileiro. No final de
agosto, no auge da temporada de incêndios florestais no Brasil, o presidente francês convocou
uma reunião de emergência do G7 para tratar do problema e trocou farpas com Bolsonaro nas
redes sociais.
Mesmo sob pressão internacional, o governo Bolsonaro não mudou sua postura em relação ao
Fundo Amazônia e enfim, no dia 10 de agosto, a Alemanha anunciou a suspensão de suas doações. Cinco dias depois, a Noruega se retirou da iniciativa em função da quebra de acordo do
programa por parte do Brasil. Desde então, o Fundo Amazônia está paralisado.

O QUE ROLOU:
Em junho de 2020, partidos de oposição ingressaram no STF com a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO 59) em relação às medidas que paralisaram o Fundo Amazônia e represaram recursos da ordem de R$ 1,5 bilhão para projetos de prevenção e combate ao desmatamento na Amazônia Legal. A ação se baseia no artigo 225 da Constituição
Federal, que estabelece o dever do Estado brasileiro de proteger e preservar um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Os peticionários pedem que a União tome as medidas
administrativas necessárias para reativar o funcionamento do Fundo Amazônia; volte a realizar o repasse dos recursos financeiros dos projetos já aprovados de maneira regular; avalie
os projetos em fase de consulta ou análise no prazo de 90 dias; e se abstenha de paralisar o
funcionamento do Fundo ou de utilizar seus recursos para outros fins. A primeira audiência
da ADO 59 foi realizada no STF no dia 23 de outubro de 2020. O processo segue tramitando
no Supremo.

5. O Dia do Fogo no Pará e o dia virando noite pelo Brasil
Agosto de 2019
No dia 05 de agosto de 2019, o jornal Folha do Progresso, do município de Novo Progresso, no
Pará, publicou notícia sobre uma ação coordenada entre produtores rurais que se sentiam “amparados pelas palavras do presidente Jair Bolsonaro”. No dia 10, houve a queima coordenada de
pastagens e áreas de desmatamento em vários municípios no entorno da rodovia BR-163, no trecho que corta o sul do Pará, no evento que ficou conhecido como “Dia do Fogo”.
O monitoramento do Inpe registrou a explosão de focos de incêndio na região a partir daí: Novo
Progresso teve aumento de 300% em comparação aos focos de incêndio da véspera; em Altamira, houve salto de 179% no número de focos de incêndio nos três dias seguintes; já em São Félix
do Xingu, foi registrado crescimento de 329% em três dias. A maior parte dos incêndios atingiu
áreas protegidas, unidades de conservação e florestas públicas próximas à BR-163.
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Ao saber da publicação da primeira notícia sobre o “Dia do Fogo”, o Ministério Público Federal,
via Procuradoria de Itaituba (PA), enviou, no dia 08/08, antevéspera da ação, alerta “urgente” ao
Ibama, pedindo reforço na fiscalização de áreas de preservação.
O órgão ambiental, no entanto, só respondeu ao MPF em 12 de agosto, dois dias depois do “Dia do
Fogo”, alegando falta de apoio e ameaças a servidores do órgão. Vale notar que, até 2018, o Ibama
mantinha uma base em Novo Progresso durante o período de queimadas; em 2019, a operação
foi suspensa por falta de apoio da Polícia Militar do Pará e da Força de Segurança Nacional ao
trabalho de fiscalização ambiental.
Em agosto, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal abriram investigação para identificar
quem participou da ação conjunta de queima de florestas.
Alguns dias depois, a milhares de quilômetros do sul do Pará, na tarde de segunda-feira, dia 19 de
agosto, o céu da cidade de São Paulo “virou noite” com a chegada de uma frente fria e uma massa
de fumaça de queimadas florestais oriundas de Rondônia, Bolívia e interior do estado.
O fenômeno, inédito em escala e intensidade, gerou uma imagem que confirmou os dados de aumento das queimadas divulgados pelo Inpe (e validados até pela NASA), que seguiam sob ataque
do governo Bolsonaro.
Cientistas apontaram que o número de focos de incêndio na maioria dos estados da região amazônica já era o maior para o mês de agosto em quatro anos, explicando que as chamas costumam
seguir o rastro do desmatamento, refletindo, portanto, o aumento na derrubada da floresta verificada nos meses anteriores.
No dia 23 de agosto, ocorreram protestos contra o desmatamento em dezenas de cidades brasileiras. Em São Paulo, o ato reuniu mais de 10 mil pessoas entre movimentos sociais, ativistas,
indígenas, estudantes, pesquisadores e ONGs na Av. Paulista e seguiu até a sede regional do
Ibama. Também ocorreram manifestações contra o desmatamento nos EUA e na Europa.

O QUE ROLOU:
Um ano depois do Dia do Fogo, em agosto de 2020, ninguém tinha sido preso ou sequer
indiciado apesar das suspeitas que recaíam sobre alguns proprietários rurais locais. As investigações realizadas pela Polícia Civil e pela Polícia Federal ainda não apontaram os culpados
pelo episódio, que foi organizado em um grupo de WhatsApp e contou com uma ‘vaquinha’
para comprar combustível e contratar motoqueiros para espalharem as chamas, conforme
detalhou reportagem da Repórter Brasil. Segundo análises do ISA, nos municípios paraenses
de Altamira, Novo Progresso e São Félix do Xingu, os alertas de desmatamento do sistema
Deter (Inpe) registrados nos meses anteriores (abril a junho) ao período das queimadas de
2020 apresentaram aumentos de 71%, 31% e 63%, respectivamente, em comparação com o
mesmo período de 2019. Ou seja, depois do “Dia do Fogo”, o patamar da destruição não mudou. Os municípios de Altamira, Novo Progresso e São Félix do Xingu registraram em 2020
índices ainda mais alarmantes de queimadas, com aumentos de 48%, 15% e 60%, respectivamente. Entre abril e junho de 2021, as três cidades desmataram juntas o equivalente a 9.516
campos de futebol por dia, o que representa a retirada de quase 340 mil árvores maduras
diariamente ao longo de três meses.
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6. Bolsonaro Mente Sobre Desmatamento e Ataca Povos Indígenas
na ONU - Parte I
Setembro de 2019
Em seu primeiro discurso como chefe de Estado Brasileiro na 74a Assembleia Geral das Nações
Unidas, no dia 24 de setembro de 2019, Jair Bolsonaro desafiou críticos de sua política ambiental,
atacou multas ambientais e mentiu ao dizer que as queimadas florestais recordes nos últimos
cinco anos no país e na Amazônia, medidas por órgãos oficiais, são infladas pela mídia global para
enfraquecê-lo. Bolsonaro afirmou que a Amazônia não é patrimônio da humanidade e que não
está sendo “devastada e nem consumida pelo fogo’’.
O presidente também investiu contra o cacique Raoni e garantiu que não irá ampliar de 14% para
20% as áreas demarcadas como territórios indígenas. “A visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes alguns desses líderes, como o cacique Raoni,
são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para
avançar seus interesses na Amazônia. Infelizmente, algumas pessoas, de dentro e de fora do Brasil, apoiadas em ONGs, teimam em tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens das
cavernas”, discursou.
Raoni, que na época era cotado ao Nobel da Paz, respondeu em entrevistas. “Bolsonaro falou que
não sou uma liderança, mas ele que não é líder e tem que sair. Antes que algo muito ruim aconteça, ele tem que sair. Para o bem de todos”, disse o Kayapó.

O QUE ROLOU:
Bolsonaro mentiu novamente nas Assembleias Gerais da ONU em 2020 e 2021 (siga esta
linha do tempo e você chegará lá #força). Já o cacique Raoni contraiu covid-19, superou a
doença e, aos 90 anos de idade, continua sendo uma liderança fundamental na defesa dos
direitos indígenas.

7. Ativistas presos por apagar queimadas no Pará e outras
teorias da conspiração contra a sociedade civil
Setembro, outubro e novembro de 2019
À medida que a crise socioambiental se agravou, aumentaram a frequência e a intensidade dos
ataques do presidente Bolsonaro e seus aliados contra ativistas e ONGs. Em setembro, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, postou uma foto-montagem falsa para atacar a
ativista climática Greta Thunberg. No final de outubro, foi a vez do Ministro do Meio Ambiente,
Ricardo Salles, difundir notícia falsa sobre o envolvimento de um navio do Greenpeace com o —
até hoje sem explicação e responsabilização — aparecimento de manchas de óleo no mar que
atingiu mais de 690 localidades em 10 estados na costa brasileira.
Na metade de novembro, em entrevistas à imprensa, Bolsonaro, na defensiva, afirmou que “queimadas são culturais”; no dia seguinte, agrediu jornalistas que insistiram no tema perguntando
se eles “querem enterrar o agronegócio?”. “Querem que eu cumpra o que alguns líderes queriam
na primeira reunião lá fora comigo: passar de 14% para 20% a reserva indígena? Querem acabar
com o Brasil? Acaba, vocês vão comer capim. Vocês da imprensa. Vocês da imprensa vão comer
capim porque não vai ter mais alimento no campo”, vociferou.
No dia 26 de novembro de 2019, as teorias da conspiração para criminalizar ativistas atingiram um
novo patamar quando quatro voluntários da Brigada contra incêndios de Alter do Chão (Pará)
foram presos preventivamente em operação da Polícia Civil chamada Fogo do Sairé, que investigava a origem de incêndios que atingiram a região em setembro; o fogo consumiu uma área
equivalente a 1.600 campos de futebol e levou 4 dias para ser controlado.
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Os brigadistas foram acusados de queimar a área para obter benefícios financeiros através de doações. De acordo com a Polícia Civil, os indícios que levaram à prisão dos quatro suspeitos vieram
depois de escutas telefônicas feitas com autorização judicial.
Na sede da ONG Projeto Saúde e Alegria, onde um dos brigadistas presos trabalhava, a polícia
apreendeu materiais como equipamentos e documentos. No dia seguinte, o Ministério Público
Federal (MPF) em Santarém (PA) informou que desde setembro investigava as causas de incêndios na região de Alter do Chão e “que nenhum elemento apontava para participação de brigadistas ou organizações da sociedade civil”. No dia 28, foi suspensa a prisão preventiva dos
brigadistas Daniel Gutierrez Govino, João Victor Pereira Romano, Gustavo de Almeida Fernandes e
Marcelo Aron Cwerner; eles cumpriram medidas cautelares durante o inquérito.
Em uma live no dia da prisão dos brigadistas, o presidente Jair Bolsonaro culpou, sem provas, o
envolvimento de ONGs ambientalistas nas chamas. “Logicamente o mundo não está vendo o
que eu estou falando aqui, mas não doem dinheiro para ONG. ONGs não estão lá [na Amazônia]
para preservar ambiente, mas em causa própria” afirmou Bolsonaro. No dia seguinte, no cercadinho
do Palácio da Alvorada, o presidente esticou mais um pouco a corda e acusou o ator americano e
ambientalista Leonardo DiCaprio e a ONG WWF de financiarem queimadas criminosas no Brasil.

O QUE ROLOU:
No final de agosto de 2020, sem indiciar ou apontar culpados, uma investigação de quatro
meses da Polícia Federal concluiu o inquérito que apurava os incêndios de setembro de 2019
em Alter do Chão. Segundo a PF, as investigações não levaram à “definição significativamente
clara de autoria” e tampouco apresentaram “elemento que comprove a ação de algum dos
investigados” no caso, descartando definitivamente a participação dos quatro integrantes da
Brigada Alter do Chão de qualquer ação criminosa de incêndios na Amazônia.

8. Desmatamento e queimadas batem recordes históricos no período 2018-2019
Novembro de 2019
Entre agosto de 2018 e julho de 2019, a área desmatada na Amazônia foi de 9.762 km², de acordo com números oficiais do governo federal divulgados no dia 18 de novembro de 2019 pelo Inpe.
O dado indicou aumento de 29,5% em relação ao período anterior (agosto de 2017 a julho de
2018), que registrou 7.536 km² de área desmatada. Os dados vieram do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), considerado o mais preciso para
medir as taxas anuais. Foi a maior área desde 2008 e mais do que o dobro da média anual (11,4%)
de aumento de desmatamento desde 2012, quando o Prodes apontou 12.911 km² desmatados.
Quatro estados responderam por 84% da floresta derrubada; o Pará concentrou 40% deste total.
O salto no desmatamento no bioma se refletiu em um aumento de 30% no número de focos de
incêndio registrados ao longo de 2019 na Amazônia em comparação a 2018, segundo o Inpe.
Foram registrados 89.178 focos no bioma, contra 68.345 no período anterior. Na década, 2019 foi o
terceiro ano com maior número de focos de queimadas registrados, atrás de 2017 (107.439) e 2015
(106.438). O ápice de queimadas aconteceu em agosto, quando 30.901 focos foram registrados
pelos satélites do Instituto (olha o Dia do Fogo aí, gente).
No Cerrado, o Inpe estima que 6.484 km² do bioma foram devastados em 2019. Em setembro, a
WWF já havia divulgado levantamento dos nove primeiros meses, contabilizando 50.524 focos de
queimadas no Cerrado, número 20% maior que a média dos últimos três anos. O desmatamento
cresceu especialmente na região conhecida como Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia),
fronteira de avanço da monocultura de soja.
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Segundo estudo da iniciativa Mapbiomas, 99% do desmatamento na Amazônia e no Cerrado em
2019 ocorreu de forma ilegal. O Mapbiomas analisou todos os alertas de desmate gerados por
satélites de diversas fontes, acumulando 56 mil pontos pelo país. O maior impacto foi no Cerrado
e na Amazônia. Do total de alertas, 11% foram registrados em unidades de conservação e quase
6% em terras indígenas.

O QUE ROLOU:
Para surpresa de um total de zero pessoas, os índices de desmatamento e queimadas nos
principais biomas brasileiros continuaram aumentando. Siga a linha do tempo para ver a que
ponto chegamos em 2020 e 2021.

9. MP da Grilagem normaliza roubo de terras
Dezembro de 2019
No apagar das luzes de 2019, em 11 de dezembro, o presidente Jair Bolsonaro editou a Medida
Provisória 910/19. Imediatamente batizada de “MP da Grilagem”, a norma tornava mais fácil se
tornar proprietário de terra pública no Brasil, mesmo que a área tivesse sido invadida e desmatada
ilegalmente.
As regras da MP permitiam obter título fundiário sem vistoria prévia em áreas de até cerca de
1.400 hectares em alguns municípios da Amazônia; além disso, invasores que tivessem ocupado
terras até dezembro de 2018 poderiam se tornar proprietários. A medida provisória foi publicada
menos de dois meses após a troca do presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), órgão responsável pela concessão de títulos.
O golpe entrou em vigor após forte alta do desmatamento em terras públicas federais não concedidas. De agosto de 2018 a julho de 2019, o desmatamento nessas áreas foi 61% maior em
relação ao período anterior, chegando a 2,5 mil km² (Inpe). No mesmo período, terras públicas
representaram 36% do desmatamento total do país, segundo análise do Instituto de Pesquisa
Ambiental da Amazônia (Ipam).

O QUE ROLOU:
Para ser transformada em lei, a MP 910 precisava ser votada pelo Congresso Nacional em
um prazo de até 120 dias após sua publicação. Nos meses seguintes à edição da MP, o governo fez forte pressão enquanto a oposição no Congresso articulou para barrar a votação,
especialmente após o início da pandemia de covid-19. Em 12 de maio de 2020, a MP chegou
a entrar na pauta da Câmara dos Deputados, mas foi retirada na sequência. Sem conseguir
votar a Medida Provisória a tempo, ela foi transformada no PL 2633/20, o PL da Grilagem, que
ficou parado junto com várias matérias em função da pandemia. Em 2021, após a eleição do
Dep. Arthur Lira para a presidência da Câmara, a tramitação do projeto andou - essa linha do
tempo vai chegar lá.
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10. Bolsonaro, Garimpo e Covid-19: a tripla ameaça aos povos indígenas
Fevereiro, março, abril, maio e junho de 2020
No dia 05 de fevereiro de 2020, o presidente Bolsonaro “comemorou” seus 400 dias de governo
apresentando um projeto de lei (PL 191/2020) que visava definir “condições específicas para a
pesquisa e lavra de recursos minerais, inclusive a lavra garimpeira e petróleo e gás, e geração
de energia hidrelétrica em terras indígenas”, além de abrir possibilidade de outras atividades
econômicas como agricultura e turismo. O PL foi encaminhado para análise do Congresso sob
pressão do executivo federal e fortes críticas de movimentos indígenas e especialistas, que ao
longo de 2019 já denunciavam o aumento na invasão de garimpeiros ilegais em territórios indígenas na Amazônia. Em 11 de fevereiro, os indígenas protestaram em Brasília contra a votação do
PL pela Câmara dos Deputados, e, nas semanas seguintes, reuniram-se com o então presidente
da casa, Dep. Rodrigo Maia (DEM) e outras lideranças políticas exigindo que o projeto fosse devolvido ao Poder Executivo.
Com a chegada da pandemia de Covid-19 ao Brasil em março, a pauta do Congresso Nacional
foi travada - o que não impediu o governo Bolsonaro de continuar promovendo sua agenda anti-indígena. No dia 17 de março, a Funai editou a Portaria 419/PRES, estabelecendo medidas
temporárias de prevenção à infecção e propagação do coronavírus no âmbito do órgão federal
indigenista. A portaria causou perplexidade entre organizações indigenistas por abrir brechas que
permitiriam o contato com povos indígenas isolados em plena pandemia.
Em 31 de março, foi registrado o primeiro caso de covid-19 entre indígenas no país: uma indígena
de 19 anos da etnia Kokama, em Santo Antônio do Içá, no Amazonas. No início do mês de abril de
2020, apesar do fechamento das fronteiras terrestres em função da pandemia, a fiscalização foi
reduzida e aumentaram as denúncias de invasões de terras indígenas por garimpeiros na região
do Rio Oiapoque, divisa com a Guiana Francesa e o Suriname, e nas terras Yanomami, em Roraima.
A primeira vítima do coronavírus entre os Yanomami foi o adolescente indígena Alvanei Xirixana, de 15 anos, que morreu no dia 9 de abril.
Enquanto o governo federal chamava a pandemia de “gripezinha”, povos indígenas de diversos
estados se organizaram para levantar barreiras sanitárias e isolar aldeias, além de cobrar planos regionais de combate à covid-19. No Pará, líderes caiapós do vilarejo de Turedjam negociaram a saída de garimpeiros de suas terras para tentar conter a disseminação do vírus.
Um levantamento feito ao longo do mês de abril pelo observatório De Olho nos Ruralistas identificou relatos de restrições de acesso organizados por 23 etnias, em pelo menos doze estados,
todos realizados com recursos próprios.
Mesmo com os esforços de auto-organização dos indígenas, segundo a Articulação dos Povos
Indígenas do Brasil (APIB), as mortes por covid-19 aumentaram 800% em 15 dias durante o
mês de abril de 2020. Dos 10 casos registrados pela APIB até o dia 23 daquele mês, apenas quatro
haviam sido contabilizados pela estatística da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai),
do Ministério da Saúde. No dia 26 de abril, São Gabriel da Cachoeira (AM), cidade com 90% de
população indígena e porta de entrada para terras de 23 etnias, registrou os dois primeiros casos
de covid-19.
Além da subnotificação de casos, especialmente entre indígenas não-aldeados, e da falta de
hospitais de campanha, a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde, também foi criticada por não testar adequadamente profissionais de saúde designados
para o atendimento de indígenas. O Ministério Público Federal precisou ser acionado para que a
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Sesai realizasse testes PCR em suas equipes antes da entrada em terras indígenas. Percebendo
problemas nos registros feitos pela Sesai, ainda em maio os indígenas organizaram uma estrutura
de acompanhamento dos casos de covid-19 junto a organizações de base e instituições parceiras. Foi criado o Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, que passou a divulgar boletins
periódicos.
Em junho, um estudo mostrou que quase 40% dos Yanomami que vivem próximo a zonas de
garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami (TIY) poderiam ser contaminados pela Covid-19. A
TIY tinha, naquele momento, cerca de 20 mil garimpeiros ilegalmente em sua área. No mesmo
mês, um surto de coronavírus atingiu o sudeste do Pará, matando 22 indígenas, entre anciãos,
adultos, jovens e crianças.

O QUE ROLOU:
• A pandemia impactou desproporcionalmente os povos indígenas, especialmente os anciãos. Em junho, faleceu o líder Kayapó Paulo Paiakan, no Pará, e a anciã Macuxi Bernaldina
José Pedro, da TI Raposa Serra do Sol, em Roraima; no início de agosto, morreu o cacique
yawalapiti Aritana, líder do Alto Xingu. No final de agosto, o cacique Kayapó Raoni foi internado com covid-19 e felizmente se recuperou. No início de 2021, faleceu Aruka, o último guerreiro do povo Juma, de Rondônia.
• Em agosto, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, em votação unânime dos nove
ministros, que o Governo Federal adotasse medidas de proteção aos povos indígenas durante a pandemia, atendendo à ação movida pela APIB. Apesar da decisão, os ministros não
acataram o pedido de retirada de invasores de 7 Terras Indígenas: TIs Yanomami (AM e RR);
TIs Karipuna e Uru-Eu-Wau-Wau (RO); território Arariboia (MA) e TIs Munduruku, Trincheira
Bacajá e Kayapó (PA). A campanha Emergência Indígena, plataforma que reúne dados sobre
casos, incentivos à vacinação e frentes de doação para apoiar os povos indígenas em meio à
pandemia, contabilizou, até outubro de 2021, mais de 60 mil casos e 1200 óbitos por covid-19
entre 162 povos indígenas afetados.
• PL191/2020 - Um estudo de setembro de 2020 feito por pesquisadores da USP, UFMG e
do Instituto Socioambiental apontou que, caso aprovado, o PL 191/2020 pode causar a perda
de 160 mil km2 de floresta na Amazônia, ou cerca de 20 anos de destruição, e gerar prejuízos
de US$ 5 bilhões por ano em serviços ecossistêmicos como produção agroflorestal e regulação climática. Em junho de 2021, a Câmara de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais
do Ministério Público Federal emitiu nota contra o PL 191/2020, apontando “vício insanável”,
uma vez que pretende regulamentar a atividade mineradora em terras indígenas “sem o prévio debate no Congresso Nacional acerca das hipóteses de relevante interesse público da
União”. Apesar de constar da lista de “prioridades” enviadas pelo Palácio do Planalto logo
após a eleição de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para a presidência da Câmara e do Senado,
em outubro de 2021, o PL 191 ainda encontrava-se “aguardando criação de Comissão temporária pela mesa”, de acordo com o site da Câmara dos Deputados.

11. O desmonte acelera e a boiada é nomeada em reunião interministerial
Março, abril, maio e junho de 2020
Além do aumento de 30% no desmatamento em 2019, outro dado relativo ao primeiro ano do
governo Bolsonaro mostrou o efeito da interferência e enfraquecimento do MMA: o número de
multas aplicadas pelo Ibama caiu 34% em comparação a 2018, menor quantidade em 24 anos,
segundo levantamento divulgado em março de 2020.
No mês de abril, a primeira onda da pandemia de coronavírus engrenou e o desmonte acelerou,
com o governo adotando medidas em série contra a governança socioambiental e leis de uso da
terra no Brasil. No dia 06, o despacho 4.410/2020 do Ministério do Meio Ambiente implementou
um parecer da Advocacia Geral da União (AGU) que permitia o retorno de atividades produtivas
a Áreas de Preservação Permanente (APPs) desmatadas e ocupadas até julho de 2008 na Mata
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Atlântica, bioma florestal mais devastado e ameaçado do país. Na prática, o despacho de Salles
alterava o Código Florestal e a Lei Geral da Mata Atlântica, anistiando proprietários rurais que
desmataram e invadiram áreas protegidas do bioma.
Em 10 de abril, André Sócrates de Almeida Teixeira, analista do MMA que se opôs a mudanças nas
regras de controle da exportação de madeira ilegal por um despacho do Ibama em fevereiro
de 2020, foi exonerado por Ricardo Salles. No dia 14, caiu o diretor de Proteção Ambiental do
Ibama, Olivaldi Azevedo. A demissão foi publicada no Diário Oficial da União dois dias depois de
uma reportagem do Fantástico, da TV Globo, mostrar uma megaoperação do Ibama para retirar
madeireiros e garimpeiros de terras indígenas no sul do Pará que resultou na destruição do
máquinário ilegal apreendido. Segundo a imprensa, a demissão de Olivaldi, policial militar e homem de confiança de Salles, ocorreu por ele não ter conseguido “segurar” o setor de fiscalização
do órgão.
Na sequência, no dia 18, veio o anúncio de que a Funai e o Ibama foram excluídos do Conselho
Nacional da Amazônia, órgão que foi retirado do MMA e transferido à Vice-Presidência da República via decreto presidencial em fevereiro de 2020. Agora chefiado pelo General Hamilton Mourão, o Conselho passou a ser formado por 15 coronéis, 2 majores-brigadeiros e um brigadeiro - ou
seja, foi aparelhado com representantes das Forças Armadas.
Ainda em abril, no dia 30, em um claro gesto de retaliação, o governo Bolsonaro exonerou os
dois principais servidores de carreira responsáveis pelas operações do Ibama contra garimpo e
extração ilegal de madeira na Amazônia realizadas semanas antes no Pará e associadas à demissão de Olivaldi Azevedo no dia 14. Renê Luiz de Oliveira era coordenador-geral de fiscalização
ambiental e foi dispensado por Ricardo Salles; Hugo Ferreira Loss era coordenador de operações
de fiscalização e sua exoneração foi assinada pelo presidente do Ibama, Eduardo Fortunato Bim.
A boiada já tinha nome, sobrenome e estava passando, mas a sociedade só ficou sabendo oficialmente cerca de um mês depois. Em 22 de maio, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal
Federal (STF), autorizou a divulgação de vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril indicado
pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro como prova de que o presidente Jair Bolsonaro tentou
interferir na Polícia Federal, culminando na saída do ex-juiz do governo.
Enquanto as expectativas do conteúdo da reunião giravam em torno do ex-protagonista Moro,
foi o Ministro Ricardo Salles que se destacou como coadjuvante ao verbalizar que o estado de
pandemia era oportuno para o desmonte socioambiental. Em dialeto farialimer, ele disse: “(...)
precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada e mudando todo
o regramento e simplificando normas. De Iphan, de ministério da Agricultura, de ministério de
Meio Ambiente, de ministério disso, de ministério daquilo. Agora é hora de unir esforços pra dar de
baciada a simplificação, é de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos”.
Imediatamente após a fala sobre a boiada, o ministro Salles recebeu apoio de empresários do
agronegócio e foi denunciado internacionalmente por organizações da sociedade civil. No dia
04 de junho, ele sofreu uma derrota judicial e foi obrigado a revogar o despacho que anistiava
desmatadores da Mata Atlântica. No dia 05 de junho, Ricardo Salles foi alvo de protestos de
servidores do Ministério do Meio Ambiente e de pedidos de impeachment pela Frente Parlamentar Ambientalista.

O QUE ROLOU:
Mesmo pressionado dentro e fora do Brasil por conta do aumento do desmatamento, no final
de agosto, Salles entrou em conflito com o Ministério da Economia e com o vice-presidente
Mourão ao suspender ações na Amazônia e no Pantanal alegando falta de verbas.
Em setembro, Salles tentou usar o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) para
retirar regras de proteção de restingas e manguezais e facilitar a aprovação de projetos do
agronegócio, mas foi obrigado a voltar atrás parcialmente por decisão judicial. A pressão
sobre Salles continuou crescendo mas o ministro foi protegido por Bolsonaro e só deixou o
cargo em junho de 2021, após graves denúncias ligadas à exportação de madeira ilegal.
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12. General Mourão e a Garantia da Lei e da Ordem - ou a Certeza de
impunidade para desmatadores.
Maio, junho, julho de 2020
O envolvimento direto de militares no controle do desmatamento não começou com Bolsonaro, mas ganhou nova dimensão em seu governo. Depois de mais de um ano enfraquecendo o
Ibama e outras agências civis de controle, no dia 06 de maio de 2020, o presidente Jair Bolsonaro
autorizou novamente o envio de tropas das Forças Armadas para combater focos de incêndio e
desmatamento ilegal na Amazônia, com publicação de decreto de Garantia da Lei e da Ordem
(GLO) no Diário Oficial da União. O decreto de GLO 10.341 deu origem à Operação Verde Brasil 2,
envolvendo diversos órgãos federais e coordenada pelo vice-presidente General Hamilton Mourão. Entre agosto e setembro de 2019, o governo Bolsonaro já havia editado uma GLO para combater o desmatamento na região amazônica - sem alcançar resultados expressivos, enquanto o
país acumulava recordes de devastação.
No final de maio, em uma tentativa de reativar doações da Noruega e da Alemanha, Hamilton
Mourão retirou o Ministro Ricardo Salles da presidência do Comitê Orientador do Fundo Amazônia, colegiado que foi extinto pelo presidente Bolsonaro e causou a paralisação das atividades
do fundo em abril de 2019. Mourão chegou a se reunir com embaixadores dos dois países, no
dia 28, mas ouviu dos diplomatas que a imagem negativa do governo Bolsonaro, piorada pelo
vazamento do vídeo de Salles falando da boiada na reunião interministerial de 22 de abril,
tornava praticamente impossível a retomada da cooperação internacional.
Ao longo de junho, mesmo com a GLO ativada, a Amazônia registrou 1.034,4 km² de área sob
alerta de desmatamento, recorde para o mês em toda a série histórica que começou em 2015.
No acumulado do primeiro semestre de 2020, os alertas indicaram aumento de 25% em comparação ao primeiro semestre de 2019, de acordo com dados do Inpe.
Assim, o mês de julho de 2020 começou com a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal em chamas
(leia mais sobre os biomas a seguir) e com informações sobre a baixa execução orçamentária da
Verde Brasil 2. Anunciada com aporte “inicial” de R$ 60 milhões, até o dia 03 de julho apenas R$
2,3 milhões, ou 3,8% do orçamento planejado tinham sido empenhados; do valor empenhado,
apenas R$ 454 mil tinham sido efetivamente gastos, ou 0,7% do total, de acordo com dados compilados pela organização Contas Abertas. O engessamento dos recursos paralisou operações
em campo.
No dia 07 de julho, militares da Operação Verde Brasil 2 abandonaram agentes do Ibama, da
Polícia Federal e da Força Nacional que atuavam contra a extração ilegal de madeira na região
de Uruará (PA), no entorno da Rodovia Transamazônica. Em comunicado oficial, o Ibama afirmou
que, sem o apoio do exército, era inviável continuar a operação e que a suspensão da fiscalização causava prejuízo aos cofres públicos, além de permitir que os madeireiros ilegais aproveitassem para desmontar equipamentos. A apreensão de maquinário era o principal objetivo da
operação; em junho, fiscais do Ibama já tinham sido atacados por criminosos ambientais na
mesma região.

O QUE ROLOU:
O decreto inicial de GLO 2020 previa que a operação acabaria em junho; no dia 10 de junho,
novo decreto estendeu o prazo até 10 de julho. Na véspera do vencimento, nova medida
prorrogou a presença das Forças Armadas na Amazônia até novembro, quando, via decreto
presidencial, o prazo da GLO foi esticado até 30 de abril de 2021. Em junho de 2021, o presidente Bolsonaro editou uma nova Operação de Garantia da Lei e da Ordem na Amazônia,
com validade inicial até 31 de agosto de 2021, e, como em anos anteriores, sob a responsabilidade do General Hamilton Mourão. A GLO 2021 foi prorrogada até 15 de outubro. O uso
recorrente de um mecanismo excepcional como a GLO, na prática, transferiu às Forças Armadas o poder e o orçamento para fazer a gestão do desmatamento e do uso da terra no país.
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13. Pantanal, Amazônia e Cerrado em chamas: fumaça de
queimadas cobre o país
Julho, agosto e setembro de 2020
Apesar da Verde Brasil 2 (GLO) em vigor e de um decreto editado pelo governo Bolsonaro em 16
de julho proibindo queimadas no Pantanal e na Amazônia, incêndios florestais descontrolados
atingiram os principais biomas do país na temporada do fogo de 2020. Já no primeiro semestre,
as queimadas foram lideradas pela Amazônia, com 60,93%, seguida do Cerrado, com 30,95%, e do
Pantanal com 8,12% dos registros. A região do Pantanal no estado do Mato Grosso registrou um
aumento de 530% nos focos de calor em relação ao mesmo período do ano anterior.
Até agosto de 2020, o fogo já tinha consumido 17.500 km2 de mata no Pantanal, o equivalente
a mais de 10% da área de um dos biomas mais importantes do planeta. Desde 1998, quando o
monitoramento das queimadas no Pantanal foi iniciado pelo Inpe, nunca houve tantos focos de
calor entre janeiro e agosto como em 2020: foram 7.727 registrados até 18 de agosto. O fogo no
Pantanal não poupou as centenas de milhares de animais, muitos ameaçados de extinção, que
vivem no bioma: as cenas de jacarés, macacos, cobras e antas carbonizadas chocaram o mundo.
Em plena pandemia, os incêndios forçaram a remoção de comunidades indígenas pantaneiras, deixando-as mais expostas à contaminação pelo coronavírus.
Em setembro, um levantamento feito pelas ONGs Repórter Brasil e Instituto Centro e Vida, com
base em dados do Cadastro Ambiental Rural, mostrou que focos de incêndio iniciados em apenas nove fazendas do Pantanal destruíram 141.773 hectares de vegetação. Quatro dessas
fazendas foram identificadas pela Polícia Federal em investigação sobre queimadas ilegais na
porção do bioma localizada no Mato Grosso do Sul; as outras cinco propriedades ficam no Mato
Grosso.
No Cerrado, segundo o monitoramento anual feito pelo sistema Prodes, do Inpe, entre agosto de
2019 e julho de 2020, a destruição foi de cerca de 7,3 mil km². A cifra representa um aumento
de 12,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Dos 11 estados que abrigam o bioma,
além do Distrito Federal, Maranhão foi o que mais desmatou entre meados de 2019 e meados de
2020, com 1,8 mil km² (quase 25% do total). Tocantins (21%), Bahia (12,5%), Mato Grosso (10%) e Goiás
(10%) vêm na sequência. O desmatamento aumentou principalmente na região de expansão
da fronteira agrícola da soja conhecida como Matopiba, áreas de Cerrado dos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
A área desmatada na Amazônia foi de 11.088 km² entre agosto de 2019 e julho de 2020, de
acordo com números do Inpe, um aumento de 9,5% em relação ao período anterior (agosto de
2018 a julho de 2019), que registrou 10.129 km² de área desmatada. Pará, Mato Grosso, Amazonas
e Rondônia responderam por 80% do total desmatado. Em agosto, um estudo do Instituto de Pesquisas da Amazônia (Ipam) apontou que metade das queimadas ocorreu em propriedades rurais
de médio e grande porte na Amazônia, a maioria para manejo agropecuário.
Na semana de 07 de setembro de 2020, uma extensa nuvem de fumaça de queimadas encobriu a cidade de Manaus (AM), refletindo os recordes históricos de incêndios na região. Entre 1º
e 8 de setembro de 2020, o Inpe registrou no Amazonas 2.002 focos, um número 170% superior ao
mesmo período de 2019, quando o estado teve 742 focos.
A fumaça dos incêndios florestais se espalhou pelo Brasil. Em 14 de setembro, moradores do interior do Rio Grande do Sul relataram a ocorrência de chuva “preta” e especialistas associaram
o fenômeno às queimadas no Pantanal. No dia 18, a nuvem de fumaça chegou aos estados de
São Paulo e Santa Catarina. Nesse mesmo dia, um avião que transportava o presidente Bolsonaro e sua comitiva teve que arremeter ao tentar pousar em Mato Grosso por falta de visibilidade
decorrente da fumaça de queimadas. A fumaça e fuligem das queimadas também foram consideradas por especialistas e estudiosos como um agravante de problemas pulmonares durante
uma pandemia causada por um vírus que ataca o sistema respiratório.
Enquanto os biomas queimavam e o governo reclamava do Inpe, o gasto governamental com a
contratação de pessoal de combate ao fogo por tempo determinado, somado ao de diárias
de civis que atuam como brigadistas, caiu de R$ 23,78 milhões em 2019 para R$ 9,99 milhões
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em 2020 – uma redução de 58%, de acordo com dados oficiais do Portal da Transparência coletados em meados de setembro. Na mesma semana, foi divulgado outro levantamento sobre os
gastos do governo com ações de conservação ambiental; feito pelo Observatório do Clima a partir
de dados públicos do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, o estudo concluiu que,
nos primeiros oito meses de 2020, o MMA usou pouco mais de R$ 105 mil, ou 0,4% dos R$ 26,5
milhões que tinha em caixa.

O QUE ROLOU:
Os índices de desmatamento nos principais biomas do país continuaram a subir em 2021,
como você verá a seguir nessa linha do tempo.

14. Bolsonaro Mente Sobre Desmatamento e Ataca Povos Indígenas
na ONU - Parte II
Setembro de 2020
Em seu discurso de abertura da 75ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas no dia 21
de setembro de 2020, o presidente Bolsonaro voltou a mentir. Afirmou que o Brasil é vítima de
uma campanha de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal e se defendeu das críticas à
sua política ambiental. Em meio à alta do desmatamento e das queimadas, o presidente disse
que o agronegócio brasileiro segue “pujante” e que o Brasil tem e respeita “a melhor legislação
ambiental do planeta”.
“Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a
Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de
instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos, que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e impatrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e
o próprio Brasil”, disse logo após culpar os indígenas e caboclos por incêndios na Amazônia,
questionando a ocorrência de queimadas de grande porte.

O QUE ROLOU:
Com variações sobre os mesmos temas, Bolsonaro mentiu novamente na Assembleia Geral
da ONU em 2021.

15. Emissões brasileiras aumentam por conta do desmatamento e
governo inventa “pedalada climática”
Novembro e dezembro de 2020
As emissões brasileiras de gases de efeito estufa subiram 9,6% em 2019. O dado é do SEEG
(Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa) e foi divulgado no dia 06 de novembro pelo Observatório do Clima. Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, o país lançou
na atmosfera 2,17 bilhões de toneladas brutas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e), contra
1,98 bilhão em 2018. O crescimento foi puxado pelo forte aumento no desmatamento na Amazônia, responsável por 44% do total das emissões brasileiras. Somadas, as emissões de uso da
terra e da agropecuária vinculadas à atividade rural — seja direta ou indiretamente, por meio do
desmatamento — responderam por 72% das emissões do Brasil em 2019.
No dia 08 de dezembro, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou uma nova meta
(NDC), no âmbito do Acordo de Paris, para o Brasil atingir a neutralidade nas emissões de gases
causadores do efeito estufa até 2060. À primeira vista parece bom, mas tem uma pegadinha de
400 milhões de toneladas de gases de efeito estufa a mais do que o previsto na meta original,
assumida pelo país em dezembro de 2015, quando o acordo foi assinado. Segundo o Observatório
do Clima, o ministério manteve o objetivo original de 43% menos emissões até 2030 sem considerar que a base de cálculo - valor total de emissões - ficou maior.
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A meta climática do Brasil no Acordo de Paris utiliza como referência o valor total de gases emitidos no ano de 2005. Este valor é revisado periodicamente pelo Inventário de Emissões de Gases
de Efeito Estufa do Ministério de Ciência e Tecnologia. Com a revisão mais recente, o valor absoluto de gases emitidos em 2005 foi ajustado de 2,1 bilhões de toneladas para mais de 2,8 bilhões
de toneladas. Na prática, se em 2015 a meta de redução de 43% significava emitir 1,2 bilhões de
toneladas de gases até 2030, a nova NDC apresentada pelo ministro Ricardo Salles, com a mesma
taxa de redução, permite que o Brasil emita 1,6 bilhões de toneladas no mesmo período - uma
“pedalada climática” de 400 milhões de toneladas de gases de efeito estufa.

O QUE ROLOU:
Em abril de 2021, um grupo formado por seis jovens ativistas entrou com ação popular na
Justiça Federal de São Paulo contra o ministro Salles e o ex-ministro de Relações Exteriores,
Ernesto Araújo. A ação alega que o governo federal praticou uma “pedalada climática” em
dezembro, quando foram entregues as novas metas climáticas do Brasil no Acordo de Paris,
diminuindo o compromisso de redução de emissões assumido pelo país. A ação popular
movida contra o governo federal foi apoiada por oito ex-ministros do Meio Ambiente, entre
os quais Rubens Ricupero, Gustavo Krause, Sarney Filho, José Carlos Carvalho, Marina Silva,
Carlos Minc, Izabella Teixeira e Edson Duarte. Os ex-ministros alegam que as metas entregues pelo Brasil contrariam o Acordo de Paris, a Constituição Federal e a legislação, representando um retrocesso na ambição climática brasileira.
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16. Com apoio de Bolsonaro, ruralistas dominam Câmara, Senado e
comissões-chave do Congresso Nacional
Fevereiro e março de 2021
Após forte intervenção do Palácio do Planalto, Arthur Lira (Progressistas-AL) foi eleito para a
presidência da Câmara dos Deputados e Rodrigo Pacheco (DEM-RJ) foi o escolhido para comandar o Senado Federal. Ambos foram apoiados pelo presidente Bolsonaro, que pagou caro
pelo acordo com o Centrão. Em janeiro, denúncias na imprensa revelaram que o Ministério do
Desenvolvimento Regional destinou R$ 3 bilhões para 250 deputados e 35 senadores aplicarem em obras em seus redutos eleitorais. Segundo relatos de parlamentares, além de verbas,
o governo, via gabinete do general Luiz Eduardo Ramos, também ofereceu cargos em troca de
votos em Lira e Pacheco.
Dois dias após a eleição no Congresso, Bolsonaro encaminhou uma lista com 35 prioridades
para os presidentes das casas legislativas. No pacote, além de medidas econômicas e da privatização da Eletrobrás, destacam-se o PL 191/2020, sobre mineração em terras indígenas; o
PL 3729/2004, que muda a lei de licenciamento ambiental; o PL 5518/2020, que trata de concessões florestais e o PL 2633/2020, sobre regularização fundiária - o PL da Grilagem. Quem
também comemorou foi a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que reúne 257 deputados
e senadores e forma a maior bancada do Congresso, com interesse comum a Bolsonaro em projetos de uso da terra e licenciamento ambiental.
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No dia 14 de março, a deputada Carla Zambelli (PSL-SP), aliada notória do presidente da República, foi eleita com dez votos para presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável da Câmara dos Deputados. O Centrão dominou a Comissão de Minas e Energia da
Câmara dos Deputados enquanto Bolsonaro emplacou sua fiel escudeira, a deputada Bia Kicis
(PSL-DF), como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Casa.

O QUE ROLOU:
Com a eleição de Lira e Pacheco e o controle de comissões chave no Congresso, projetos
de lei contrários aos interesses socioambientais avançaram. Em 2021, pelo menos quatro
PLs com potencial de ampliar o desmatamento, anistiar grileiros de terras públicas, fragilizar
a proteção aos povos indígenas e colaborar com o caos climático passaram a tramitar aceleradamente no Congresso: PL 2633 e PLS 510 (Grilagem); PL 490 (Demarcação de Terras
Indígenas); e PL 3729 (Licenciamento Ambiental).

17. A máfia da madeira ilegal e a queda de Ricardo Salles
Março, abril, maio e junho de 2021
O Ministro Ricardo Salles começou 2021 tentando sobreviver no cargo. Diante da pressão de investidores internacionais e do Congresso, Salles inicialmente baixou o tom nas redes sociais,
articulou com a bancada ruralista e tentou se reaproximar de militares do governo. Sinalizou
ao recém-eleito governo Biden (EUA) a disposição de “dialogar” sobre a política ambiental brasileira e se encontrou com embaixadores. Assim, sobreviveu à primeira reforma ministerial realizada
por Bolsonaro no início de abril. Porém, não demorou muito para ficar explícito que, se por um lado
Salles jogava para uma seleta plateia, por outro operava a favor de criminosos ambientais.
No dia 31 de março, o ministro visitou a região do Rio Arapiuns, em Santarém, no Pará, onde a
Polícia Federal apreendeu 130 mil m2 de madeira em dezembro de 2020 na Operação Handroanthus GLO, realizada em parceria com o Ibama e as Forças Armadas. Considerada histórica,
essa apreensão resultou de investigações iniciadas após a retenção de uma balsa que encalhou
com 2.700 m3 de madeira nativa no Rio Mamuru, divisa entre Pará e Amazonas, município de Parintins, no final de novembro de 2020. Segundo a PF, a origem da carga havia sido declarada como
sendo Juruti (PA), porém as espécies de madeira não correspondiam às informações declaradas
nas Guias Florestais (GFs). As divergências nas informações sobre a carga tornaram as guias inválidas, de acordo com a legislação que disciplina o transporte de madeira nativa. A Polícia Federal
apreendeu mais 10 balsas e quatro empurradores, que trafegavam pelo mesmo rio, transportando
mais de 7.300 m³ de madeira. A partir daí, as investigações chegaram às coordenadas geográficas
que levaram à apreensão de mais de 130 mil m3 de toras na região do Rio Arapiuns em dezembro. No total, quase 200 mil m3 de madeira foram confiscados, com um valor de centenas de
milhões de reais.
Desde a apreensão, a guarda da carga de madeira era feita pelas Forças Armadas. Em um ofício
enviado à PF no dia 19 de fevereiro, revelado pela imprensa, o chefe do Estado-Maior do Comando
Conjunto Norte (do Exército) informou que os militares deixariam os locais, sem explicar o motivo.
Em 25 de fevereiro, a Polícia Federal do Amazonas ameaçou processar os militares envolvidos na
decisão de abandonar as cargas apreendidas. A superintendência da PF foi criticada pelo vice-presidente Hamilton Mourão e pelo ministro Ricardo Salles.
Foi se criando um clima terrível até que Salles visitou o local da apreensão no Rio Arapiuns no
final de março, onde, junto com sua equipe do MMA, foi recebido pelos proprietários dos lotes
de madeira ilegal. Segundo o ministro, havia indícios de que as empresas investigadas tinham
razão; Salles questionou a operação da Polícia Federal em entrevistas e nas redes sociais. No
dia 07 de abril, Salles fez outra visita a Santarém. Desta vez, o rolêzinho do ministro incluiu uma
ida de helicóptero à Fazenda Francine II, na Gleba Altamira VI, propriedade da família de Walter
Dacroce, suspeita de grilagem de terras públicas no Pará e uma das fontes que abasteceram a
empresa Rondobel Madeiras Ltda, dona de parte da madeira ilegal apreendida na Handroanthus.
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Isso levou o delegado Alexandre Saraiva, superintendente da PF no Amazonas e responsável pela
investigação, a encaminhar, em 14 de abril, ao ministro Luiz Fux, presidente do STF, ao Ministério
Público Federal e à direção-geral da Polícia Federal uma notícia-crime detalhando ilegalidades
cometidas pelo ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles. No expediente de 38 páginas, Saraiva enquadra Salles, o senador Telmário Mota (Pros) e o presidente do Ibama, Eduardo Bim, nos
crimes previstos no Artigo 69 da Lei de Crimes Ambientais, Art. 321 do Código Penal e Artigo 2o,
§ 1o da Lei de Organização Criminosa. As condutas teriam ocorrido no âmbito da Operação Handroanthus. No dia seguinte à divulgação da notícia-crime, o delegado Saraiva foi exonerado do
cargo de superintendente da PF no Amazonas, mas seguiu à frente da investigação relacionada à
Handroanthus. Em 27 de abril, a ministra do STF, Cármen Lúcia, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse sobre as notícias-crime apresentadas contra Ricardo
Salles.
Enquanto esse B.O. tramitava nas altas cortes da República, outra denúncia atingiu em cheio Ricardo Salles. No dia 19 de maio, por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, a Polícia
Federal deflagrou a operação Akuanduba, tendo como alvos o Ministro do Meio Ambiente,
empresários do ramo madeireiro e servidores públicos, entre eles Eduardo Bim, presidente
do Ibama, por suspeitas de exportação ilegal de madeira. Foram cumpridos 35 mandados de
busca e apreensão em endereços no Distrito Federal, em São Paulo e no Pará. O ministro também
teve seus sigilos bancário e fiscal quebrados.
A apuração da PF começou em janeiro a partir do recebimento, por autoridades brasileiras, de documentos enviados por Bryan Landry, adido do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA. Landry informava sobre a apreensão de cargas de madeira oriundas do Pará e retidas sem documentação no Porto de Savannah, estado da Geórgia. Com base nos novos indícios, o STF estabeleceu
também a suspensão por liminar do Despacho nº 7036900/2020/GAB/IBAMA, assinado por
Eduardo Bim em fevereiro de 2020, que autorizou exportações de madeira sem fiscalização.
O despacho foi publicado pelo Ibama 20 dias depois de provocação feita por entidades do setor
madeireiro: Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (Aimex) e pela
Associação Brasileira de Empresas Concessionárias Florestais (Confloresta), que atua no Pará e
em Rondônia.
No dia 31 de maio, a Procuradoria Geral da República solicitou autorização do STF para abertura de inquérito contra Ricardo Salles com base na notícia-crime referente à Operação Handroanthus; no dia 02 de junho, a ministra Cármen Lúcia autorizou e o inquérito foi aberto. Em mais
um desdobramento da Handroanthus, em 15 de junho, Cármen Lúcia determinou que o STF concentrasse todas as investigações relacionadas à operação, suspendendo processos que corriam
na Justiça Federal do Amazonas e do Pará. A decisão foi tomada depois que uma juíza do Amazonas determinou, em 4 de maio, a restituição dos quase 200 mil m3 de madeira apreendidos na
divisa dos dois estados.
Em 23 de junho, o presidente Bolsonaro publicou decreto finalmente exonerando Ricardo Salles do cargo de Ministro do Meio Ambiente em uma edição extra do Diário Oficial. Alvo de inquéritos no STF, o risco de prisão do ministro falou mais alto. “Salles pediu para sair”, disse Bolsonaro
na ocasião. No mesmo decreto, o presidente nomeou Joaquim Álvaro Pereira Leite como novo
ministro do Meio Ambiente e tocador de boiada. Até então, Leite ocupava o cargo de secretário
da Amazônia e Serviços Ambientais do MMA. Antes de integrar o governo, Leite foi conselheiro
da Sociedade Rural Brasileira (SRB), uma das organizações que representam o ruralismo no país.

O QUE ROLOU:
Até agora, parece que Ricardo Salles “caiu pra cima”. O ex-ministro segue vivendo em uma
mansão de R$ 3,1 milhões em uma das ruas mais arborizadas de São Paulo. Dedica-se à
jardinagem e comprando plantas em garden centers. Entrou em contato com a família do
arquiteto Ricardo Kon que desenhou sua casa e o filho dele pediu que Salles “não estragasse
o jardim”, como fez com o meio ambiente. Estuda virar deputado estadual enquanto escolhe
por qual partido, entre a ampla gama de agremiações reacionárias e fisiológicas que o menu
brasileiro apresenta. Ele tem se reunido com herdeiros, donos de incorporadoras e frequentado a agenda social ocupada da elite paulistana. Salles também aguarda, sem pressa, o
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O QUE ROLOU:
transcorrer da ação sobre sua interferência a favor dos madeireiros, que atualmente depende de decisão do Tribunal Regional Federal sobre foro no Amazonas ou no Pará. Há um outro
processo, em investigação, sobre o envolvimento dele — e de sua mãe — na exportação de
madeira ilegal. Os delegados da PF que abriram investigações foram punidos e transferidos.
Seu sucessor no MMA, Joaquim Pereira Leite, cuja família disputa terras indígenas com os
Guarani em São Paulo, toca a boiada, mas sem abusar do berrante, como seu antecessor.

18. PL que desfigura Licenciamento Ambiental é aprovado na Câmara
Maio de 2021
No dia 13 de maio, a Câmara dos Deputados concluiu a votação do PL 3.729/2004, que altera
procedimentos para o licenciamento ambiental no País. Sob fortes críticas de ambientalistas
por dispensar e enfraquecer critérios de licença ambiental para diversos tipos de empreendimentos, a versão final do substitutivo apresentado pelo relator em Plenário, deputado Neri Geller
(PP-MT), foi aprovada sem sofrer alterações. Segundo Geller, a dispensa de licença de empreendimentos evita “uma cega burocracia, seja por ausência de impacto, seja por regulamentação
específica em outras legislações”.
Proposto originalmente por 15 parlamentares petistas, a versão original do PL 3729 pretendia definir regras que protegessem o meio ambiente e a sociedade, mas teve seu conteúdo transformado
em 17 anos de tramitação. A versão aprovada pela Câmara, ao invés de aumentar o controle, dispensa de avaliação uma série de atividades sob a justificativa de destravar investimentos no país.
Entre elas, obras como hidrelétricas, estações de tratamento de água e esgoto, dragagens,
estradas e projetos agropecuários.
Órgãos ambientais também poderão implantar o autolicenciamento, liberando e renovando automaticamente autorizações sem análise prévia. O PL 3729 deve ainda contribuir para o aumento
da destruição florestal, enfraquecendo o controle sobre empreendimentos que ampliam a grilagem de terras e provocam outros impactos em áreas preservadas como o desmatamento indireto das obras, a abertura clandestina de estradas, ocupação agropecuária e extração madeireira.

O QUE ROLOU:
Em outubro de 2021, de acordo com a ficha de tramitação no site da Câmara, o PL 3729
encontra-se “aguardando apreciação pelo Senado Federal”. No Senado, o PL 3729 foi atualizado como PL 2159/2021, com relatoria da Senadora Kátia Abreu (Progressistas-TO). Desde
agosto, várias audiências das Comissões de Agricultura e Meio Ambiente do Senado têm
discutido a matéria.

19. Escalada de Violência do Garimpo, PL 490 e Marco Temporal ameaçam
Povos Indígenas
Janeiro a Setembro de 2021
O primeiro semestre de 2021 foi marcado pelo aumento das invasões e da violência de garimpeiros em um grande número de terras indígenas brasileiras. A ofensiva garimpeira contou
com apoio de governos estaduais, a leniência do governo federal e escalou à medida que projetos
de lei e ações na justiça contestavam os direitos constitucionais dos povos aos seus territórios.
Em janeiro, deputados estaduais aprovaram a liberação do garimpo em Roraima, a partir de
proposta do governador Antonio Denarium (sem partido) que permite explorar “sem estudo
prévio”, com uso de mercúrio e sem detalhar quais territórios e minérios. Um mês depois, o
ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão
da Lei estadual 1.453/2021, de Roraima, que institui o Licenciamento para a Atividade de Lavra
Garimpeira no Estado. A decisão cautelar foi tomada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
6672, ajuizada pela Rede Sustentabilidade.

20

No dia 16 de março, após novo pedido do Ministério Público Federal (MPF), a 2ª Vara da Justiça
Federal de Roraima determinou que a União, no prazo de dez dias, apresentasse cronograma para
retirada de garimpeiros da Terra Indígena Yanomami (TIY). Mais uma decisão no âmbito da Justiça
Federal, junto à decisão do STF em 2020, que obrigou o governo federal a adotar todas as medidas cabíveis para efetivar a retirada imediata e completa dos garimpeiros de dentro da TI
Yanomami e a proteção deste e de outros territórios indígenas.
O relatório ‘Cicatrizes na Floresta - Evolução do garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami (TIY)
em 2020’, produzido pela Hutukara Associação Yanomami (HAY) e Associação Wanasseduume
Ye’kwana (Seduume) e lançado em 25 de março apontou o aumento de conflitos como um dos
efeitos da maior presença garimpeira na Terra Indígena Yanomami (TIY), a exemplo do assassinato
de dois jovens yanomami na região do rio Parima, em julho de 2020. Já no início deste ano, em
25 de fevereiro, indígenas da comunidade de Helepe sofreram um ataque que resultou em um
indígena gravemente ferido e na morte de um garimpeiro. O relatório também informou que de
janeiro a dezembro de 2020, 500 hectares de floresta Amazônica foram destruídos pelo garimpo ilegal no território indígena. O total de área desmatada na TIY é de 2.400 hectares - somente
em 2020, o aumento foi de 30%.
Em meados de abril, veio a notícia que o Ministério Público Federal e o Ministério da Saúde
estavam investigando desvio de vacinas destinadas aos indígenas em troca de ouro extraído
ilegalmente da Terra Yanomami, com ao menos dois servidores suspeitos de usar os imunizantes contra Covid-19 em garimpeiros. Em ofício enviado ao MPF e à Secretaria Especial de Saúde
Indígena (Sesai), o vice-presidente da Hutukura Associação Yanomami (HAY), Dário Kopenawa, relatou que uma técnica em enfermagem, que atuava no pólo base Humuxi, estava trocando as
vacinas com os invasores da terra indígena, além de desviar gasolina e um gerador de energia
também em troca de ouro. Na região do Uxiu, uma servidora foi indicada como suspeita de desviar
medicamentos destinados aos indígenas para tratar garimpeiros.
Em 11 de maio, durante uma operação da Polícia Federal na Comunidade Palimiú, dentro da TIY
em Roraima, garimpeiros fizeram disparos de arma de fogo na direção dos policiais, que estavam na área para apurar um ataque contra indígenas ocorrido na véspera, que deixou 4 indígenas e um garimpeiro feridos. Profissionais da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena no Pólo
Base da Comunidade Palimiú foram retirados do local e a unidade de atendimento foi fechada por
questões de segurança. Um mês depois, o cerco continuava. No dia 5 de junho, criminosos que
garimpavam na TIY atiraram bombas em direção à aldeia Maikohipi, no Palimiú. Dário Kopenawa informou à Amazônia Real que os criminosos estavam em quatro barcos e ameaçaram com
armas de fogo os 580 moradores da aldeia. A HAY enviou ofício às autoridades comunicando o
ataque e pedindo, mais uma vez, providências. No final de julho, um indígena morreu ao ser atropelado por um avião de garimpeiros em uma pista na comunidade Homoxi, na TIY em Roraima.
No Tapajós (PA), no final de maio, a Polícia Federal também realizava ações de combate ao garimpo
ilegal com a Operação Mundurukânia. Em retaliação à ação da polícia, garimpeiros ameaçaram
lideranças indígenas Munduruku contrárias ao garimpo, queimaram uma casa e atacaram
agentes federais. No dia 28, o Ministério da Defesa cancelou, sob o argumento de falta de recursos, o apoio logístico que estava previsto à operação da PF na Terra Indígena Munduruku,
em Jacareacanga (PA). O Ministério Público Federal classificou a manobra de “retirada precoce”,
já que a operação estava prevista para seguir até 10 de junho. De acordo com levantamento do
ISA, entre janeiro de 2019 e maio de 2021, o garimpo devastou um total de 2.264,8 hectares da
TI Munduruku. Já no município de Jacareacanga (PA), que se sobrepõe a 98% da TI Munduruku, o
aumento foi de 269% de áreas degradadas pelo garimpo.
No início de junho, cerca de 800 indígenas de 40 povos de todas as regiões do país reuniram-se
em Brasília no acampamento “Levante pela Terra”, em defesa de seus direitos constitucionais e
contra medidas anti-indígenas como o Projeto de Lei (PL) 490/2007, cuja aprovação era iminente
pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. No dia 16, centenas
de indígenas foram reprimidos violentamente com spray de pimenta e bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral na entrada do prédio da Fundação Nacional do Índio. Em nota
divulgada após o ocorrido, os indígenas pediram a saída do presidente do órgão, Marcelo Xavier.
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No dia 23 de junho, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Câmara dos Deputados, presidida pela bolsonarista-raiz deputada Bia Kicis, aprovou o PL 490/2007 por 40 votos a 21. A proposta
acaba com as demarcações de terras indígenas, abre a possibilidade de retirada de posse de
terras homologadas há décadas e permite atividades como garimpo, construção de estradas
e de grandes hidrelétricas em terras indígenas. O PL 490 se baseia na tese do marco temporal,
em que terras indígenas só seriam reconhecidas se estivessem ocupadas na data da promulgação
da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Mesma tese que consta do Parecer 001/2017
da Advocacia-Geral da União (AGU), usado por Michel Temer e Jair Bolsonaro como justificativa
para paralisar as demarcações de terras indígenas em seus governos.
A tese do Marco Temporal é justamente o alvo do julgamento que começou no plenário virtual do STF em 11 de junho, em torno do Recurso Extraordinário (RE) 1.017.365. O caso que pode
definir o futuro das demarcações é o da reintegração de posse de uma área da Terra Indígena Ibirama-La klãnõ, dos povos Xokleng, Kaingang e Guarani, em Santa Catarina. Em 2019, o
processo foi alçado à condição de “repercussão geral”, ou seja, seu resultado vai fixar a jurisprudência e servir de diretriz para todos os procedimentos demarcatórios. Retomado no final de
junho, o julgamento foi remarcado para 25 de agosto.
Enquanto a classe política e o judiciário discutiam como violar conceitos constitucionais consolidados, o movimento indígena se organizava e resistia. No dia 9 de agosto, a Articulação dos
Povos Indígenas do Brasil (Apib) protocolou comunicado no Tribunal Penal Internacional (TPI)
para denunciar o governo Bolsonaro. Com base nos precedentes do TPI, a Apib demandou investigação por crimes contra a humanidade (art. 7. b, h. k Estatuto de Roma – extermínio, perseguição e outros atos desumanos) e genocídio (art. 6. B e c do Estatuto de Roma – causar severos
danos físicos e mentais e deliberadamente infligir condições com vistas à destruição dos povos
indígenas). Pela primeira vez na história, povos indígenas foram diretamente ao TPI.
De volta a Brasília, no dia 23 de agosto, o Acampamento Luta pela Vida reuniu mais de 6 mil
indígenas, na Esplanada dos Ministérios, em um dos maiores encontros indígenas já realizados
na capital federal, com forte participação de jovens e mulheres. As delegações indígenas de 112
povos de 20 estados de todas as regiões foram convocadas pela Apib para acompanhar o julgamento da tese do marco temporal.
Após leitura do relatório do ministro Edson Fachin no dia 26, a sessão foi suspensa por falta de
tempo e reagendada para o dia 01 de setembro. Uma parte dos indígenas permaneceu acampada
em Brasília até a data, quando foram ouvidos representantes de organizações e comunidades
indígenas, que reafirmaram que o chamado “marco temporal” é inconstitucional e, por isso, não
pode ser usado como critério para a demarcação de terras. No dia seguinte, 2 de setembro, o
procurador-geral da República, Augusto Aras, apresentou manifestação contrária ao “marco temporal”; para Aras, o direito dos indígenas sobre as terras é “originário” e deve ser analisado caso a
caso.
No dia 07 de setembro, em meio à tensão provocada pela convocação de atos antidemocráticos
pelo presidente Bolsonaro, mais de 4 mil mulheres indígenas vindas de seis biomas brasileiros
se reuniram em Brasília para a II Marcha das Mulheres Indígenas, organizada pela Anmiga.
Elas permaneceram acampadas no Eixo Monumental da capital federal e acompanharam, no dia
08, o voto histórico do ministro Edson Fachin, relator do processo de repercussão geral sobre
demarcação de terras indígenas no Supremo Tribunal Federal (STF), que rechaçou a tese do
marco temporal e reafirmou o caráter originário dos direitos constitucionais indígenas, que
ele caracterizou como cláusulas pétreas. No dia 15 de setembro, o ministro Nunes Marques, indicado por Bolsonaro ao STF, votou a favor da tese do marco temporal. Na sequência, o ministro
Alexandre de Moraes pediu vista do processo, suspendendo o julgamento.
Longe dos corredores do Supremo, violências e ameaças aos indígenas em suas terras continuaram frequentes ao longo de setembro. No início do mês, pelo menos três casas do povo
Guarani Kaiowá foram queimadas por seguranças privados de fazendeiros no tekoha Avae’te,
em Dourados (MS). No Mato Grosso, foi necessária muita pressão para que a Funai renovasse a
portaria que dá proteção à Terra Indígena Piripkura, onde vivem os últimos indígenas isolados da
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etnia. A TI está na mira de mineradoras depois de ter sido listada como área de concentração
de ouro pelo próprio governo federal. A portaria foi renovada por apenas seis meses no dia 17,
véspera do seu vencimento.
No final de setembro, o governo federal anunciou o início das obras do Linhão Tucuruí, uma linha
de transmissão de energia que liga Manaus (AM) a Boa Vista (RR) e atravessa a Terra Indígena
Waimiri Atroari, onde vivem mais de 2.300 indígenas. Leiloada na década passada, as obras do
linhão estavam paralisadas aguardando a licença ambiental pelo Ibama, emitida após a Funai autorizar a obra. Porém, os indígenas afirmaram que não assinaram nenhum acordo compensatório
e não aceitarão o empreendimento dentro de seu território.

O QUE ROLOU:
* O PL 490 encontra-se pronto para ir à votação no plenário da Câmara, provavelmente aguardando a decisão vinculante do STF em relação ao Marco Temporal. No dia 11 de outubro, o
ministro Alexandre de Moraes liberou para julgamento a ação após seu pedido de vista. Cabe
ao presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, estabelecer nova data para a retomada do julgamento. Bolsonaro já chamou o caso de “guerra” e fez ameaças levianas sobre os impactos
do julgamento.
* A lei estadual 1453/2021, que tentou legalizar o garimpo em Roraima, foi definitivamente
anulada pelo STF em setembro.

20. PLs 510 e 2633: apoio Á Grilagem avança no Congresso
Agosto de 2021
O Projeto de Lei 510/2021 chegou ao Senado Federal no final de fevereiro de 2021, com autoria
do senador Irajá Abreu (PSD-TO), conhecido como “campeão do desmatamento” por derrubar
75 campos de futebol em área de preservação da fazenda que ganhou da sua mãe, a senadora
Kátia Abreu, também conhecida como Rainha da Motosserra.
Em 28 de abril, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), colocou o PL 510 na pauta,
mas foi obrigado a adiar a votação após forte resistência de parlamentares da oposição, ambientalistas, entidades civis e movimentos sociais. Patrocinada pela bancada ruralista, a proposta
dispõe sobre a regularização fundiária de terras da União ocupadas, ampliando a titulação e
dispensando vistoria prévia. Se aprovado, o PL 510/2021 deve incentivar a grilagem e o desmatamento na Amazônia por anistiar invasões feitas até 2014 e viabilizar a apropriação fundiária
disfarçada de “regularização” de cerca de 43 milhões de hectares de terras, dos quais 24 milhões
são florestas públicas não destinadas.
Depois de seis tentativas barradas por mobilizações contrárias nas redes sociais e manobras da
oposição, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira conseguiu aprovar, em 13 de julho, o
requerimento de urgência para levar à plenária o PL 2633/2020, conhecido como PL da Grilagem (processo iniciado em dezembro de 2019 com a MP da Grilagem apresentada por Bolsonaro).
Com o caminho aberto pelo tratoraço ruralista, o texto-base do PL da Grilagem foi votado e
aprovado por 296 votos a favor e 136 contrários no dia 06 de agosto.
De autoria do deputado Zé Silva (Solidariedade-MG), o PL 2633 estimula a grilagem e o desmatamento ao ampliar a possibilidade de regularização fundiária das terras da União por
autodeclaração, além de anistiar grileiros e criminosos ambientais. O texto do deputado Bosco
Saraiva (SDD/AM), relator do projeto, foi aprovado com duas emendas e teve todos os destaques
rejeitados no Plenário.
A proposta altera normas para regularização fundiária e aumenta o tamanho de terras da
União passíveis de regularização sem vistoria prévia, bastando análise de documentos e de
autodeclaração para garantir a posse da terra aos invasores. O PL 2633 ainda passa de quatro para
seis módulos fiscais o tamanho da propriedade ocupada que poderá ser regularizada com dispen-
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sa de vistoria pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Segundo cálculos
do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), o projeto pode dar título de
posse a mais de 19 milhões de hectares de áreas federais não destinadas só na Amazônia e
provocar, até 2027, desmatamento adicional de até 16 mil km2.

O QUE ROLOU:
No Senado, o PL 2633/2020 deve ser apensado (anexado) ao PL 510/2021. Os dois projetos
podem ser votados no plenário da Casa como matéria única, exigindo ainda mais mobilização da sociedade civil. Recentemente, os PLs foram discutidos em audiências da Comissão
de Agricultura e Meio Ambiente do Senado. Após passarem pelas comissões, poderão voltar
ao plenário.

21. Bolsonaro Mente Sobre Desmatamento na ONU - Parte III
Setembro de 2021
No dia 21 de setembro, na abertura da 76a Assembléia Geral das Nações Unidas em Nova York,
o não-vacinado presidente Jair Bolsonaro mentiu pela terceira vez consecutiva sobre a crise
socioambiental brasileira, além de defender sua não-gestão da pandemia. Entre outras falácias, disse que a maior parte da Floresta Amazônica está “intacta”, que “os recursos humanos
(…), destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais, foram dobrados, com vistasb a zerar o
desmatamento ilegal” e que “nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta
mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional”. Várias agências
de checagens de informações falsas verificaram o discurso do presidente.

O QUE ROLOU:
A delegação brasileira que foi a Nova York teve diversos casos de coronavírus e pouco aproveitamento de conversas bilaterais, sendo até motivo de chacota do premiê britânico Boris
Johnson e desgastando ainda mais a imagem internacional do Brasil. Foi mais uma turnê roteadora de covid do governo Bolsonaro, que inclusive já pode pedir música no Tribunal Penal
Internacional. Se ainda for presidente em 2022 e comparecer à UNGA, a expectativa é que
Bolsonaro minta novamente.

22. Aumento de conflitos e mortes no campo refletem incentivo do governo
Bolsonaro a crimes ambientais
Maio a outubro de 2021
No dia 31 de maio, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) lançou o estudo “Conflitos no Campo Brasil
– 2020”, que informa o mais alto número de conflitos por terras, invasões de territórios e assassinatos já registrados pela entidade desde que iniciou o monitoramento, em 1985. Foram
registradas 2.054 ocorrências em 2020 ante 1.903 em 2019. Quase 1 milhão de pessoas foram
atingidas pelas ocorrências registradas, das quais 1.576 são referentes a conflitos por terra que
afetaram 171.625 famílias brasileiras.
Um levantamento exclusivo e inédito do Observatório da Mineração revelou, em 06 de julho,
que, desde 2008, 333 trabalhadores foram resgatados em garimpos no Brasil em condições
análogas à escravidão em 31 operações do Grupo Especial de Fiscalização Móvel que combate a
prática no país. O Pará é o estado campeão com 12 operações. As fiscalizações ocorreram sobretudo na Amazônia e no Nordeste. De acordo com o relatório, “os trabalhadores são encontrados
em condições precárias, sem instalações adequadas para alojamento, sem banheiros, consumindo água contaminada, com alimentação improvisada, sem equipamento de proteção, em jornadas
exaustivas, sem qualquer vínculo formal e não raro submetidos a dívidas acumuladas com o dono
do garimpo. Situações que configuram trabalho análogo à escravidão.”
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No final de julho, veio a público uma carta assinada por oito relatores especiais da ONU e enviada
ao governo brasileiro em maio cobrando medidas para proteger os povos indígenas Yanomami e Munduruku da “escalada de violência”. O documento cita ataques contra a Associação
de Mulheres Wakoborun no Pará, a contaminação pelo mercúrio usado nos garimpos e o PL
191/2020, que visa legalizar a mineração em terras indígenas. “As alegações aparentam ser, prima
facie, violações de normas e padrões internacionais de direitos humanos”, dizem os oito relatores
que assinam a denúncia. Entre as leis violadas, estaria a do direito à vida.
Em agosto, no dia 16, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) divulgou o Dossiê Internacional de Denúncias, detalhando os projetos de lei, políticas institucionais e discursos de ódio
do presidente Jair Bolsonaro contra indígenas. A entidade, junto com a Indigenous Peoples Rights
International (IPRI), já tinha lançado em abril de 2020 o relatório “Uma Anatomia das Práticas de Silenciamento Indígena”, esmiuçando o cenário de perseguição e criminalização, pelo poder estatal,
de 10 lideranças oriundas de terras indígenas de todo o Brasil. O relatório lista as tecnologias
utilizadas para tentar silenciar a luta indígena, incluindo prisão, condução coercitiva, invasão
domiciliar, ameaças por meio de redes sociais, exposição de familiares, assédio policial e judicial e
perseguição por líderes políticos locais.
Segundo relatório da ONG Global Witness divulgado em 13 de setembro, três quartos dos ataques
letais registrados contra ativistas ambientais e do direito à terra ocorreram na América Latina em
2020. Estima-se que 165 pessoas defensoras da terra e do meio ambiente foram assassinadas na
região. No mundo todo, foram registrados 227 ataques letais, segundo recorde consecutivo. O
Brasil aparece em quarto lugar entre os países que mais matam ambientalistas, somando 20
mortes no ano passado, ficando atrás apenas da Colômbia (65 mortes), México (30) e Filipinas (29).
Os estudos trazem números chocantes que se materializam em casos emblemáticos de violações
de direitos humanos, como o incêndio que destruiu uma casa de reza na aldeia Tekoha Guapo’y, do povo guarani-kaiowá, no Mato Grosso do Sul no dia 02 de outubro. O incêndio foi atribuído à intolerância religiosa. Algumas semanas antes, em 19 de agosto, outra casa de reza indígena,
da comunidade Rancho Jacará, também no MS, foi queimada.
Também houveram homicídios relacionados à luta pela terra, como aconteceu no estado de
Rondônia em abril de 2020 com Ari Uru-Eu-Wau-Wau, indígena da etnia Uru-Eu-Wau-Wau que
participava de expedições de fiscalização contra invasores no território. Ele foi encontrado morto,
com sinais de espancamento, próximo a um lugar onde outro indígena havia sido assassinado. O
caso segue sem respostas da Justiça.
O garimpo desenfreado, incentivado pelo governo, também resultou em tragédias, como a
morte por afogamento de duas crianças yanomami, de 4 e 7 anos de idade, que brincavam no
Rio Parima, na comunidade Macuxi Yano, em Roraima, quando foram sugadas pelas dragas instaladas por garimpeiros ilegais dentro da TI Yanomami e arrastados pela correnteza na segunda
semana de outubro.

O QUE ROLOU:
Em outubro de 2021, parlamentares de oposição, pesquisadores, juristas, analistas políticos,
cientistas sociais e twiteiros profissionais discutiam se o presidente brasileiro deveria ser denunciado por crimes contra a humanidade, genocídio ou ambos. Enquanto isso, jornais e a
própria CPI da Covid-19 consideraram que tal qualificação era “um abuso”.
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23. Tudo sendo desmatado conforme o planejado
Maio a Setembro de 2021
O mês de maio marca o início da estação seca na Amazônia, época mais propícia ao desmatamento e queimadas florestais. Em 28 dias transcorridos no mês de maio de 2021, os alertas de
desmatamento na Amazônia chegaram à marca de 1.180 km2, 41% a mais que no mesmo mês
de 2020 e maior índice para o período desde o início da série Deter-B, do Inpe, que começou
em 2016.
No dia 10 de junho, um relatório divulgado pela Rede Xingu+ mostrou que, entre 2018 e 2020, mais
de 5.135km2 de florestas foram destruídos na bacia do Rio Xingu, uma das mais biodiversas
da Amazônia e que abriga 23 reservas indígenas e nove unidades de conservação nos estados
do Pará e Mato Grosso. O estudo apontou uma explosão do desmatamento associado à grilagem, garimpo e extração ilegal de madeira na região do Xingu desde a eleição de Bolsonaro.
Um dado divulgado no dia 16 de junho demonstrou que a devastação em unidades de conservação federal não estava restrita ao Xingu; ao comparar maio de 2020 com maio de 2021, o Inpe
detectou aumento de 312% no desmatamento das florestas protegidas e fiscalizadas pelo
ICMBio, órgão federal que vem sendo sucateado e desmantelado como parte da boiada no
Ministério do Meio Ambiente.
Em junho, o desmatamento e as queimadas na Amazônia bateram novo recorde histórico para
o mês. O Programa Queimadas do Inpe identificou 2.308 focos de incêndio, número cerca de 3%
superior ao registrado no mesmo mês em 2020 (2.248). Já o desmatamento na região atingiu
1.061,9 km² de florestas perdidas, o pior índice para esse mês desde o início da série histórica
em 2016, segundo dados do Deter /Inpe, um aumento de 1,8% em relação a junho de 2020. Na
Amazônia, os primeiros seis meses de 2021 somaram uma área desmatada de 3.609,6 km², o
que representou aumento de 17% em relação ao primeiro semestre de 2020.
Mesmo com o decreto de Bolsonaro proibindo a realização de queimadas em todo o país, a tendência de alta permaneceu e a Amazônia registrou quase 5 mil focos de incêndio no mês de
julho. De acordo com o INPE, foram identificados 4.977 focos de calor na região, um aumento de
116% na comparação com o número de queimadas registradas em junho. Na comparação com
julho de 2020, a queda foi de 27% (6.803). Quase metade dos focos de incêndio se concentrou no
Pará (1.372) e no Amazonas (1.173).
Ainda em julho, uma pesquisa publicada na revista científica Nature chocou o mundo ao apontar
que a floresta amazônica já emite mais carbono do que absorve. Ou seja, a função climática
da Amazônia de atuar como um “reservatório” que absorve carbono está ameaçada, o que pode
acarretar impactos em escala planetária. A mudança, segundo a pesquisa, foi causada pela interferência humana no ambiente, incluindo desmatamento, queimadas e exploração madeireira.
Uma análise da CNN Brasil a partir de dados do Inpe em agosto indicou que Cerrado, Caatinga,
Pantanal, Amazônia e a Mata Atlântica contabilizaram mais focos de incêndio nos primeiros
23 dias de agosto do que os outros índices mensais do ano. Além disso, três desses biomas –
Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica – contaram de 1º de janeiro até 23 de agosto de 2021 mais
focos de incêndio do que o total registrado nos oito primeiros meses completos de 2020. No
Cerrado, de 1º de janeiro até 23 de agosto, foram contabilizados 27.542 focos de incêndio, um
crescimento de 13,7% em menos de um ano.
Na região de cerrado do Estado de Goiás, um incêndio de grandes proporções começou no dia
12 de setembro e, no dia 20, chegou ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Fazendeiros
do entorno perderam lavouras de milho e bombeiros precisaram ser resgatados ao ficarem feridos durante o combate às chamas. Até o dia 24, o fogo tinha consumido mais de 36 mil hectares
de vegetação na Chapada dos Veadeiros, dos quais 18 mil dentro da área do Parque Nacional. A
prefeitura de Alto Paraíso de Goiás decretou estado de emergência ambiental e a polícia civil abriu
inquéritos para identificar quem teria começado o fogo na região, com a suspeita recaindo sobre
fazendeiros.
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Outro ponto turístico castigado pelo desmatamento no governo Bolsonaro é a cidade de Bonito
(MS), recordista de perda florestal no bioma Mata Atlântica entre 2019 e 2020 com 416 hectares
desmatados. De acordo com dados da Fundação SOS Mata Atlântica divulgados em junho, a taxa
de desflorestamento do bioma cresceu 150% entre 2019 e 2020, com Minas Gerais, Bahia e Mato
Grosso do Sul concentrando os dez municípios recordistas de devastação da cobertura vegetal.

O QUE ROLOU:
Segundo o Imazon, setembro é o sexto mês consecutivo com recorde de desmate na Amazônia na década; março, abril, maio, julho e agosto também registraram os piores índices de
perda florestal desde 2012. O acumulado de janeiro a setembro deste ano chegou a 8.939
km², 39% a mais do que no mesmo período em 2020 e o pior taxa em 10 anos. Os índices
consolidados para o ano devem ser divulgados pelo Inpe em novembro e confirmar mais um
ciclo de alta de desmatamento e emissões de gases de efeito estufa.

24. Seca histórica e tempestades de areia escancaram crise climática brasileira
Agosto, setembro e outubro de 2021
Segundo o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o Brasil teve a menor entrada de água
nos reservatórios dos últimos 91 anos no período chuvoso de setembro de 2020 a março de
2021. Após um inverno também seco, a situação das hidrelétricas e do abastecimento de água
se agravou.
Em agosto, mais de 50 municípios de cinco estados racionavam água, enfrentavam dificuldades na navegação fluvial e sentiam outros efeitos da seca. As bacias dos Rios Grande, Paraná,
Paranapanema e Paraguai, que abastecem São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul foram especialmente afetadas pela estiagem, comprometendo a segurança hídrica e elétrica de milhões de pessoas.
No mês de setembro, viralizaram vídeos de outra consequência do clima extremo. No dia 26, foram
registradas tempestades de poeira (também chamadas de haboob) que atingiram inicialmente
cidades do nordeste paulista, na região de Franca e Ribeirão Preto, pólo de concentração do
agronegócio e de um dos menores índices de cobertura florestal nativa do país. A frequência
e intensidade do fenômeno, já conhecido na região, chamaram a atenção em 2021. No dia 01 de
outubro, novas tempestades de poeira foram registradas na região de Dracena e Presidente Prudente. Em Tupã, um trabalhador da construção civil morreu ao ser atingido por uma parede que
caiu com a força do vento. No município de Santo Antônio do Aracanguá, a tempestade alastrou
um incêndio e matou três pessoas que trabalhavam no combate às chamas. No dia 05, foi confirmado o óbito de um pescador do município de Presidente Epitácio, elevando para seis o número
de vítimas fatais das tempestades de poeira no estado de São Paulo.
No período, também foram registradas tempestades de terra e poeira de proporções distintas em
Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Maranhão. Especialistas ouvidos pela imprensa associaram o fenômeno ao modelo agrícola, às mudanças climáticas e ao desmatamento
recorde da Amazônia. A umidade liberada no ambiente pela floresta é fundamental para o ciclo
hidrológico e a regulação do regime de chuvas no sul e sudeste do país. As queimadas para fins
agrícolas, recorrentes nas regiões afetadas pelas tempestades de poeira, deixaram fuligem acumulada e solo exposto, alimentando o evento extremo.

O QUE ROLOU:
Em suas lives semanais e em outros palanques, o presidente Bolsonaro pediu que os brasileiros economizem água no banho para diminuir a crise hídrica. No setor elétrico, acionou
termelétricas e aumentou a tarifa ao consumidor final, contribuindo para alta geral da inflação, gerando mais emissões de poluentes e provocando insegurança para investidores. O
governo federal tem sido criticado por especialistas e economistas pela demora em agir para
amenizar os efeitos da seca no abastecimento de energia. O risco de apagão permanece.
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Análise e conclusão
De acordo com o levantamento, os impactos extrapolam em muito as reformas infralegais verbalizadas
pelo ex-ministro Ricardo Salles na reunião ministerial de abril de 2020, sendo agenda prioritária nos acordos com o Centrão no Congresso Nacional. A linha do tempo mostra que quando o deputado Arthur Lira
e o senador Rodrigo Pacheco assumiram as presidências das casas, em fevereiro de 2021, projetos de lei
relacionados ao uso da terra e ao licenciamento de grandes empreendimentos passaram a tramitar de
forma acelerada com a benção do Palácio do Planalto. A boiada começou a ser tocada no legislativo, com
a possibilidade de impactos mais profundos e duradouros.
O Sinal de Fumaça avalia que as medidas adotadas pelo governo Bolsonaro - somadas ao pacote de
maldades legislativas na área socioambiental dos últimos três anos - se configuram como um retrocesso
de 30 anos na governança socioambiental brasileira, que vinha sendo duramente construída a partir da
Constituição de 1988. As bravatas e fake news distraem e os índices de aprovação podem ser historicamente baixos, mas fato é que a agenda relacionada à ocupação predatória e concentração da posse de
terras é prioritária para o governo Bolsonaro. Nisso, ele tem sido bastante eficiente.
Leis e políticas sobre regularização fundiária, grilagem e demarcação de terras indígenas têm sido usadas
como barganha para garantir maioria no Congresso e consolidar bases eleitorais em estados do Norte e
Centro-Oeste, bloqueando o andamento de processos de impeachment — apesar dos crimes de responsabilidade na gestão da pandemia e dos ataques frequentes às instituições democráticas perpetrados
pelo presidente Bolsonaro. A virulência presidencial também empodera e incentiva criminosos ambientais, causando aumento da violência e dos crimes no campo.
O Brasil vem aumentando sua participação no colapso climático com o crescimento das emissões de poluentes derivadas do desmatamento e da carbonização da matriz energética em função da crise hídrica,
por sua vez vinculada às perdas florestais. As políticas relacionadas ao uso da terra unem os setores mais
atrasados da economia brasileira aos grupos mais conservadores da extrema-direita. Além de garantir a
permanência de Bolsonaro no poder, essa aliança é determinante para o resultado das eleições de 2022.
A diplomacia e os mercados internacionais precisam exercer pressão política e comercial sobre o Brasil
para responsabilizar Bolsonaro e permitir que o país cumpra suas metas de redução de emissões, minimizando a emergência climática em curso. E a sociedade civil precisa ser fortalecida e se preparar para o
furacão que será 2022. É o futuro de todos nós que está sendo destruído.
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