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Questão Indígena – mineração, desmatamento e as leis que autorizam a
mineração
A questão da demarcação de terras indígenas no Brasil

No Brasil, após mais de quatro séculos de expropriação, esse povo alcançou o direito de habitar
áreas demarcadas e protegidas por lei, por meio de revoltas indígenas no período colonial. Assim, hoje
temos as chamadas Terras ou Reservas Indígenas.

Para o índio, a terra onde ele mora é mais do que simplesmente um meio de subsistência ou
recurso natural. Ela, de fato, representa um recurso sociocultural, sendo necessária para o suporte da
sua cultura e modo de vida.

É por esse motivo que a Constituição Federal, no artigo 231, coloca tais reservas como
Bens da União, ou seja, essas terras são inalienáveis e intransferíveis, além de serem de uso
exclusivo dessa etnia.

A Fundação Nacional do Índio (Funai) é uma instituição federal vinculada ao Ministério
da Agricultura responsável por gerenciar a política indigenista no Brasil. Ela demarca as terras,
estabelece as condições ideais de justiça e sustentabilidade social, além de impedir invasões.

A demarcação de terras, além de valorizar a cultura dos povos indígenas no Brasil,
também é importante por combater o desflorestamento e contribuir na preservação das
espécies da fauna e da flora local.
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Mineração na Amazônia
A mineração desmatou 405,36 km² da Amazônia

Legal nos últimos cinco anos, segundo dados do Sistema de
Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), do
Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), reunidos pelo G1. A
área derrubada equivale a cerca de 40,5 mil campos de
futebol. Ao longo de 2019 e 2020, esse desmatamento
causado pela atividade mineradora registrou recordes e
avançou sobre áreas de conservação.

A série histórica do Deter/Inpe, que compila dados
desde 2015, aponta que o mês com a maior devastação foi
maio de 2019, com 34,47 km² desmatados. Em seguida,
ficou julho de 2019 com 23,98 km². Além disso, 2020 teve
os piores junho (21,85 km²), agosto (15,93 km²) e
setembro (7,2 km²) da série.
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Projeto do governo autoriza mineração e 
hidrelétricas em terras indígenas

O projeto de lei (PL 191/2020), do Executivo, que dispõe sobre a autorização para a
exploração hídrica e de minérios em territórios indígenas chegou ao Congresso Nacional na
quinta-feira (6). Inicialmente, a proposta será analisada por uma comissão especial na
Câmara dos Deputados. O senador Humberto Costa (PT-PE) acredita que o projeto deve
enfrentar muita resistência. O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) ressalta que o desejo de
explorar o território parte, na maioria das vezes, dos próprios indígenas. Já o senador
Telmário Mota (Pros-RR) lembra que o texto garante aos indígenas o poder de veto em
relação ao garimpo realizado por não indígenas. E sobre as demais atividades, como a
construção de hidrelétricas, haverá uma consulta pública, como previsto na Constituição,
mas não será obrigatório o consentimento dos indígenas. A reportagem é de Marcella
Cunha, da Rádio Senado. Ouça o áudio com mais informações.

Fonte: Agência Senado
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Desmatamento Amazônia - situação atual

A Amazônia perdeu em abril 581 quilômetros quadrados de sua
cobertura vegetal (43% acima dos valores desmatados em 2020), o maior
índice de desmatamento no mês de abril desde 2016, quando foram
destruídos 440 quilômetros quadrados, de acordo com medições do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A área devastada nesse mês equivale
a, aproximadamente, 69 estádios de futebol. Trata-se do segundo mês
consecutivo de recordes históricos mensais, já que em março foram
desmatados 368 quilômetros quadrados de floresta (12% a mais que em
2020). Os especialistas alertam de que há “uma tendência de alta muito
preocupante”, tendo em vista a proximidade do período de seca, não só na
Amazônia, mas também no Cerrado, que corresponde aos meses de inverno.



6

Desmatamento Amazônia - situação atual

Incêndios no Pantanal 
Nos últimos anos, as queimadas no Pantanal vêm
aumentando significativamente por diversos motivos, dos
quais os mais comum são as causas humanas, sejam
acidentais, sejam criminosas. Pelo menos três fatores
provocam o avanço dessas práticas, são eles:

• o aumento das atividades agrícolas e pecuaristas;
• a ação humana ou antrópica;
• o clima tropical aliado ao tempo seco.

As queimadas e o desmatamento são práticas comumente interligadas, pois realiza-se o
desmatamento de áreas, para formação de pastagens, e faz-se a queimada, na tentativa de
adubagem e preparo do solo para formação dos pastos. Essas práticas geram resultados
nocivos à saúde humana e perda da biodiversidade animal e vegetal da Terra.
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Créditos de carbono 
Créditos de carbono ou Redução Certificada de Emissões (RCE) são

certificados emitidos para uma pessoa ou empresa que reduziu a sua emissão
de gases do efeito estufa (GEE). Os valores que giram em torno dessa atividade
econômica são 0,1% do mercado de títulos.

Créditos de carbono 
O que são créditos de carbono?

Os créditos de carbono podem ser entendidos no mundo das finanças como investimentos
alternativos, assim como os private equities e os fundos de incorporação. Um crédito de carbono é a
representação de uma tonelada de carbono que deixou de ser emitida para a atmosfera, contribuindo para a
diminuição do efeito estufa.

Nesse contexto, os créditos de carbono podem ser gerados de várias formas. Dentre as formas de
gerar créditos de carbono está a substituição de combustíveis em fábricas, onde as empresas deixam de usar
recursos poluentes e não renováveis e passam a usar biomassas renováveis. Essa mudança além de gerar um
menor impacto a natureza, ajuda na diminuição do desmatamento, caso as empresas deixem de utilizar o
carvão proveniente do desmatamento, por exemplo. Dessa forma, é calculado quanto de carbono deixou de
ser emitido com essa substituição, gerando assim os créditos de carbono.

O crédito de carbono é a moeda utilizada no mercado de carbono. Nesse mercado, empresas que
possuem um nível de emissão muito alto e poucas opções para a redução, podem comprar créditos de
carbono para compensar suas emissões. Assim, elas indiretamente ajudam a manutenção do projeto de
redução, além de equilibrar o nível de emissões de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera e contribuir para
o desenvolvimento sustentável.
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Principais desastres ambientais no Brasil 
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Vazamento de óleo nos Rios Barigui e Iguaçu, no Paraná (2000)
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Incêndio na Ultracargo, no Porto de Santos (2015)
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Rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais (2015)
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Rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais (2019)
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1. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019)

1. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) A campanha publicitária da ONG
alemã Bund - Amigos da Terra

a) alerta para a necessidade de zelar pelas condições de conservação dos
veículos circulantes.

b) critica o uso de carros individuais como principal meio de transporte nas
grandes cidades.

c) demonstra a ineficácia de iniciativas pessoais de preservação do meio-
ambiente.

d) denuncia a ação poluente dos carros e o impacto da emissão de gás
carbônico para o planeta.

e) estimula as pesquisas em busca de novas tecnologias em substituição aos
motores a combustão.
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2. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) A figura abaixo é parte de uma
campanha publicitária encomendada pelo Fundo Mundial para a Natureza
(WWF).

2. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) O conteúdo dessa campanha está
diretamente relacionado à seguinte questão:

a) a sustentabilidade é uma prioridade nas políticas públicas dos países sul-
americanos.

b) a conservação da biodiversidade no mundo depende da substituição do
plástico pelo papel.

c) o desmatamento para produzir celulose contribui para o efeito estufa e
agrava o aquecimento global.

d) a conscientização para evitar o desperdício de papel ajuda a preservar as
reservas florestais sul-americanas.

e) a produção de papel reciclado colabora para reduzir a poluição ambiental e
para poupar árvores.
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3. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2017) A Secretaria de Meio Ambiente do
Estado da Bahia criou um mapa das experiências socioambientais, com o
objetivo de divulgar e promover as ações voltadas à sustentabilidade
existentes no estado. Leia o relato do projeto "Barreiras mais verde", que
começou em 2015 no Município de Barreiras, no bioma Cerrado da Bahia.

O “Barreiras Mais Verde” é uma ação da Secretaria de Meio Ambiente de
Barreiras com o objetivo de realizar o reflorestamento do Parque do Humaitá
a partir do plantio de 13.600 mudas e disponibilizar mudas para a arborização
da cidade. Para atender a essa demanda, e também às demandas da
sociedade, foi implantado um viveiro onde são cultivadas espécies nativas. O
viveiro também funciona como um espaço educador, onde são realizadas
constantemente atividades de Educação ambiental durante as visitas das
escolas.

3. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2017) A experiência relatada promove
ações diretamente voltadas para

a) a descontaminação de lençol freático.

b) a conservação da biodiversidade.

c) o cooperativismo de base popular.

d) o beneficiamento econômico.

e) o consumo sustentável.
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4. (Prefeitura de Pedrão - BA/IDCAP/ 2021) A versão final do projeto de lei
que regulamenta o ensino domiciliar no Brasil deve ser votada em plenário na
Câmara dos Deputados até junho. No texto, há a exigência de que pelo menos
um dos responsáveis legais pelo aluno tenha diploma de ensino superior.
Além disso, os alunos que forem educados em casa devem estar associados a
uma escola regular, que fará o monitoramento da aprendizagem. Segundo o
projeto, as avaliações periódicas serão bimestrais (para educação infantil) ou
anuais (para ensino fundamental ou médio). Qual o nome dado para esse
ensino domiciliar?
a) Ensino a distância.
b) Educação a distância.
c) Tele ensino.
d) Homeschooling.

5. (Prefeitura de Vista Serrana - PB/CONTEMAX/2021) Considere o texto
abaixo e julgue as afirmativas abaixo:

Em outubro de 2020, o Corpo de Bombeiros de Goiás anunciou que o
incêndio na região da Chapada dos Veadeiros foi extinto. As queimadas
duraram cerca de duas semanas e também foram contidas por equipes de
brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) e voluntários. A chuva que atingiu a região também ajudou a conter
o fogo. A estimativa é de que 75 mil hectares tenham sido destruídos.
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5. (Prefeitura de Vista Serrana - PB/CONTEMAX/2021) São principais
consequências dos incêndios florestais:
I - expansão das oportunidades de trabalho relacionada com o manejo
florestal.
II - A morte de espécies da flora e fauna tem como consequência um sério e
importante equilíbrio ambiental.
III - redução da biodiversidade.
IV- facilitação dos processos erosivos.
Está(ão) correta(s)
a) Apenas as afirmativa I e II..
b) Apenas as afirmativas III e IV.
c) Apenas as afirmativas I, II e IV.
d) Apenas as afirmativas I, II e III.
e) Todas as afirmativas.

6. (Prefeitura de João Pessoa - PB/FGV/2014) De acordo com dados do Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), as
mudanças climáticas exercem uma pressão adicional sobre a perda da
biodiversidade. Esta pressão pode ser descrita, por exemplo, pela alteração da
estação de reprodução, pela migração, pela redistribuição e pela alteração do
tamanho da população de algumas espécies. Sobre os efeitos estimados das
mudanças climáticas na biodiversidade, assinale a afirmativa correta.

a) O habitat de muitas espécies se deslocará em direção às zonas tropicais ou
às áreas de menores altitudes.
b) O risco de extinção das espécies vulneráveis, como as montanhosas
endêmicas, insulares, peninsulares e costeiras, aumentará.
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6. (Prefeitura de João Pessoa - PB/FGV/2014)

c) Os ecossistemas costeiros do planeta sofrerão igualmente com a elevação
do nível do mar, independentemente de seus processos erosivos e de suas
cargas de sedimentação.
d) Grande parte da biota dos solos, intolerante a temperaturas mais altas, será
afetada pela simples elevação das temperaturas.
e) Os ecossistemas dominados por espécies longevas responderão mais
rapidamente às mudanças no clima.

7. (IBGE/FGV/2016) O estudo dos riscos constitui uma importante ferramenta
para a prevenção e a mitigação dos efeitos dos desastres. Esse estudo leva em
consideração duas dimensões: a existência de ameaças e a vulnerabilidade.

a) da abrangência espaço-temporal dos desastres no interior das zonas de 
risco;
b) dos danos potenciais de uma ameaça sobre pessoas, bens e ambientes;
c) dos efeitos multiplicadores decorrentes das formas de ocupação do solo;
d) da magnitude das perdas humanas que sucedem os eventos catastróficos;
e) da probabilidade de ocorrência de processos naturais não constantes.
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8. (IBGE/FGV/2016) A estimativa das emissões de origem antrópica dos gases
associados ao efeito estufa constitui um importante indicador do
desenvolvimento sustentável. Muitos especialistas consideram o aumento do
dióxido de carbono (CO2) na atmosfera como o principal responsável pela
intensificação do efeito estufa. Os padrões de emissão diferem entre os países
em termos dos setores responsáveis pelas emissões e de sua evolução. O
gráfico abaixo apresenta a evolução das estimativas anuais de emissão de
dióxido de carbono (CO2), segundo os três principais setores de emissão, no
Brasil.

8. (IBGE/FGV/2016) O setor que mais contribuiu para a emissão de CO2 no
período e um fator responsável pela queda de sua participação a partir de
2004 são, respectivamente:

a) processos industriais; decréscimo da produção do minério de ferro;

b) processos industriais; extinção da produção e do uso de barrilha;

c) energia; incentivo ao desenvolvimento de fontes de energia alternativa;

d) mudanças no uso da terra e florestas; redução das taxas de desmatamento
na amazônia;

e) tratamento de resíduos; diminuição da prática de queima de lixo domiciliar
nas áreas rurais.
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9. (IBGE/FGV/2016) “O Pantanal Mato-Grossense é uma planície de inundação
periódica reconhecida nacional e internacionalmente pela exuberância de sua
biodiversidade como uma das áreas úmidas de maior importância do globo”.

a) a influência da massa de ar equatorial atlântica no regime pluviométrico; o 
assoreamento dos canais fluviais pela pecuária intensiva;

b) o predomínio da vegetação de cerrado nas áreas ciclicamente alagadas; a 
incidência de chuvas ácidas pela expansão industrial;

c) a preponderância de uma floresta tropical pluvial homogênea; a poluição 
dos canais fluviais pelo uso de pesticidas nas áreas agrícolas;

d) a ocorrência de duas estações climáticas bem definidas; a contaminação das 
bacias com dejetos de atividades mineradoras;

e) a escassez de nutrientes em função do ciclo de inundações; o aumento do 
desmatamento pela expansão da sojicultura nas terras baixas.

10. (IBGE/FGV/2016) Após mais de duas décadas de discussão e do fracasso
do Protocolo de Kyoto, as nações do mundo conseguiram construir um acordo
de consenso global para adotar medidas que reduzam as consequências
negativas sobre o clima e a vida no planeta. Trata-se do Acordo de Paris (COP
– 21), assinado por 195 países-membros da Convenção das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima, realizada em dezembro de 2015. Apesar do
aparente sucesso da conferência, o acordo não foi imune a críticas de
ambientalistas e de parte da comunidade científica. Com relação às discussões
e desdobramentos da COP-21, assinale a alternativa

a) O acordo de Paris prevê o apoio financeiro aos países em desenvolvimento
para frear suas emissões de gases estufa, mas condicionou a liberação dos
recursos ao cumprimento de uma agenda de modernização e liberalização dos
estados nestes países.
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10. (IBGE/FGV/2016)

b) Os relatórios dos cientistas vinculados à ONU, originalmente destinados a
orientar os formuladores de políticas públicas para o estabelecimento de
estratégias de contenção das emissões de gases, foram omissos quanto à
vulnerabilidade dos ambientes costeiros.

c) A principal crítica ao Acordo de Paris é que o conjunto das metas nacionais
somadas para a redução de emissões de gases estufa, além de consideradas
insuficientes para barrar o sobreaquecimento médio de em até 2ºC, são
voluntárias.

d) O Protocolo de Kyoto tinha caráter impositivo, definindo rígidas metas para
os países signatários e criando grandes óbices ao crescimento econômico dos
países desenvolvidos. Apesar do apoio incondicional dos EUA, Kyoto pouco
contribuiu para a redução das emissões.

10. (IBGE/FGV/2016)

e) Para atingir os objetivos previstos pelo Acordo de Paris e evitar terríveis
consequências, será preciso promover uma reviravolta energética, diminuindo
nossa dependência dos combustíveis fósseis, principalmente nas nações
subdesenvolvidas, as maiores poluidoras.
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GABARITO

1 - D

2 - D

3 - B

4 - D

5 - B

6 - B

7 - B

8 - D

9 - D

10 - C
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Estuda que a vida muda!


