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Guerra serve de desculpa para
destruição da Amazônia
A invasão russa da Ucrânia está fornecendo uma nova desculpa para a destruição da
Amazônia. Em 2 de março (7 dias após o início da invasão), o presidente Jair Bolsonaro
pediu ao Congresso Nacional que dê urgência à aprovação do PL 191/2020 para abastecer o
agronegócio brasileiro com os fertilizantes que o país normalmente importa da Rússia (1).
Em 9 de março, os apoiadores de Bolsonaro no Congresso aprovaram uma moção
concedendo status “urgente” ao projeto, permitindo que ele contorne o processo normal do
comitê. A moção foi aprovada, mas não foi finalizada por medo de boicotes internacionais
aos minerais brasileiros.
O PL 191/2020 abriria as terras indígenas para mineração, hidrelétricas, extração de
madeira, pecuária e agricultura industrial por empresários e empresas não indígenas (2). Foi
submetido ao Congresso Nacional em fevereiro de 2020 pelo Presidente Bolsonaro e
ganhou prioridade em fevereiro de 2021 quando as duas casas do Congresso Nacional
foram capturadas pela coalizão de partidos que apoiam a agenda antiambiental de
Bolsonaro (3). No entanto, ele parou até a invasão da Ucrânia.
As terras indígenas são essenciais para a manutenção dos serviços ambientais da
floresta amazônica brasileira, uma vez que essas terras protegem mais florestas do que as
unidades de conservação federais (4). A justificativa alegada para aprovar o projeto de lei é
a suposta necessidade de extrair potássio, um componente-chave dos fertilizantes, da mina
de Autazes, no estado do Amazonas. No entanto, Autazes não está localizada em terras
indígenas oficialmente reconhecidas, tornando a aprovação do projeto irrelevante para esse
objetivo (5). Além disso, a Rússia não é a única fonte mundial de potássio: outros países,
liderados pelo Canadá, são grandes fornecedores internacionais (6). Mesmo dentro do
Brasil, a mineração da Amazônia não é necessária para obter potássio. Os maiores
depósitos de potássio estão no estado de Minas Gerais, e os depósitos do Brasil fora da
Amazônia poderiam fornecer potássio ao país até pelo menos 2100 (7).
A aprovação do PL 191/2020 não atingiria os objetivos articulados por seus
apoiadores. Mesmo que afetasse o status da mina planejada em Autazes, o projeto não seria
funcional a tempo de resolver a escassez de fertilizante prevista no Brasil para o próximo
ano. As importações terão de complementar a oferta. As principais mineradoras do Brasil
agora se opõem ao PL191/2020 (8). Atores internacionais, incluindo as empresas
canadenses investidas em Autazes (9), não devem concordar em iniciar este projeto devido
aos falsos pretextos sob os quais o projeto de lei está sendo avançado. Além disso, se o
projeto de lei entrar em vigor sem alterações, importadores de minerais devem seguir com
potenciais boicotes para deixar claro que as ações irresponsáveis do Brasil têm
consequências.
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