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Sumário
Nos últimos quatro anos, o Brasil experimentou uma deterioração na proteção do direito a um ambiente saudável,
limpo e sustentável. Esse retrocesso está ligado à forte relação entre projetos extrativos e comunidades vulneráveis;
particularmente em relação às atividades de negócios de mineração. O setor de mineração também está ligado a
outras violações de direitos humanos de populações, incluindo povos indígenas, quilombolas e outros grupos.
Há cinco áreas principais onde essas consequências negativas são observadas, e onde as autoridades do Brasil devem
implementar mudanças para melhorar as condições de vida.
1. Legislação ambiental regressiva e outras relacionadas no Brasil.
O país vive um processo legislativo sem ampla participação pública, que resultou em leis e projetos de lei (PL) que
beneficiam a indústria extrativa. Alguns exemplos são o Projeto de Lei sobre Licenciamento ambiental (PL 3729), PL
2159/2021, PL 3729/2004, e PL 2644/2020. Essas legislações carecem de transparência e participação das
comunidades, facilitando a mineração. Por exemplo, o PL 3729 cria cenários possíveis em que a exigência de realização
de avaliação ambiental ou de direitos humanos ao conceder licenças não será necessária em terras indígenas e
tradicionais1. Da mesma forma, o PL 2644, que está atualmente no Senado, permitiria a ampliação da regularização
fundiária para territórios de até 660 hectares que atendam a determinados critérios. Isso colocará em risco mais 16
mil quilômetros quadrados de terra desmatada até 20272.
Por essas razões, o Brasil deveria:
i) Abster-se de adotar leis ambientais regressivas contrárias ao direito internacional de direitos humanos;
ii) Tomar todas as medidas adequadas para garantir que as políticas que apoiam procedimentos de licenciamento
ambiental frouxo relacionados ao monitoramento ambiental sejam revertidas; e
iii) Estabelecer procedimentos claros para garantir a consulta e a participação dos povos indígenas, quilombolas e
atingidos, incluindo as populações urbanas e rurais, em todas as medidas legislativas.
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2. Consentimento livre, prévio e informado, e os direitos à terra, territórios e recursos.
Durante o terceiro ciclo da RPU foram feitas recomendações em relação à proteção dos direitos dos povos quilombolas
e indígenas. Embora o Brasil os tenha aceitado, não só a falta de implementação tem sido vista, mas, em muitos casos,
uma regressão. Entre 2017 e 2020, áreas legalmente e ilegalmente mineradas expandiram pelo menos 66% em terras
indígenas. Além disso, estima-se que cerca de 38 mil hectares sob concessões de mineração para exploração mineral
se enquadram nos territórios quilombolas, afetando pelo menos 20.800 quilombolas em sete estados brasileiros.3 O
principal problema para eles é a falta de consentimento livre, prévio e informado. Esse contexto se repete em outras
comunidades indígenas e quilombolas, muitas vezes deslocadas à força ou realocadas de seus territórios devido a
projetos extrativos. De fato, outras populações estão sendo forçadas a deslocamentos internos, por exemplo, em
2020, cerca de 57.662 pessoas foram deslocadas internamente em 26 conflitos identificados.4
Por essas razões, o Brasil deveria:
i) Ratificar o Acordo de Escazu;
ii) Abster-se de assinar a lei PL 490/2007 sobre o "marco temporal" e o PL 191/2020 sobre mineração em terras
indígenas;
iii) Estabelecer e implementar procedimentos claros para garantir e respeitar o princípio do consentimento livre,
prévio e informado para os povos indígenas, quilombo e direitos relacionados de outras comunidades, de acordo
com as normas internacionais de direitos humanos.
3. Direito a água e a um ambiente limpo, saudável e sustentável.
O Brasil não implementou nenhuma recomendação feita durante o terceiro ciclo da RPU relacionado à água e ao meio
ambiente, na verdade, o governo tem tentado enfraquecer algumas de suas instituições que poderiam fiscalizar
efetivamente a implementação de regulamentações ambientais. Os principais conflitos envolvendo as indústrias
mineradoras estão relacionados à obstrução do acesso à água causada pela contaminação dos cursos d’água, à
privatização de fontes de água pelas empresas e ao completo esgotamento e poluição das fontes hídricas. Esses tipos
de conflitos têm crescido ultimamente e estão relacionados a diferentes causas5. Por exemplo, o colapso das barragens
de rejeitos que afetam o rio Doce e o rio Paraopeba6, um vazamento que provocou altos níveis de alumínio na área de
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Barcarena7 e os rios Mucurupí e Pará8, contaminação por mercúrio por "garimpos"9 afetando as terras dos Munduruku
e Yanomami, cursos d’água e populações,10 o transbordamento e o rompimento de uma barragem de mineração de
ouro em Godofredo Viana, Maranhão contaminando três lagos e impedindo a população de acessar fontes de água;11
contaminação por cianeto do Rio Amapari na Pedra Branda do Amapari, Amapá; entre outros, incluindo o risco de
alguns outros projetos que ainda estão em processo de licenciamento, como em Minas Gerais e na Bahia.12
Por essas razões, o Brasil deveria:
i) Tomar as ações legais e políticas necessárias para respeitar e proteger o direito à água potável e ao saneamento.
ii) Realizar avaliações independentes de direitos humanos e impactos ambientais, com base em evidências
científicas.
iii) Tomar todas as medidas para prevenir direitos humanos adversos e impactos ambientais e garantir que as
indústrias extrativas sejam responsabilizadas.
iv) Fortalecer instituições ambientais públicas como o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
4. Direito ao trabalho e a condições justas e favoráveis de trabalho
O setor de mineração tem o maior número de acidentes de trabalho no Brasil, cerca de três vezes mais do que outros
setores. Entre 2012 e 2018, ocorreram 37.478 acidentes de trabalho em locais operados por mineradoras13, sendo os
casos de Mariana e Brumadinho alguns desses exemplos. Brumadinho foi uma das mais catastróficas, com a morte de
cerca de 272 pessoas.14 As regulamentações trabalhistas são parte do problema, permitindo condições de trabalho
inseguras.15 Por exemplo, em 2017, foi aprovada a Lei 13.467, alterando regulamentos que permitem a ampliação do
dia útil para 12 horas16, em vez de 8 horas, seguido por 36 horas de descanso. Além disso, essas condições precárias
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foram exacerbadas durante a pandemia Covid-19, quando as atividades de mineração foram declaradas atividade
essencial por decreto federal.17
Por essas razões, o Brasil deveria:
i) Estabelecer direitos humanos abrangentes e proteção ao trabalho aos trabalhadores, particularmente para
aqueles que trabalham na indústria de mineração e em tempos de COVID-19; e
ii) Garantir o funcionamento efetivo de uma fiscalização trabalhista e o monitoramento independente das
condições de trabalho no setor de mineração.
5. Direito a uma remediação eficaz, incluindo reparação.
Muitas comunidades atingidas por desastres de mineração ainda não tiveram reparações completas pelos impactos
que sofreram. Um grande número delas ainda não são reconhecidas como vítimas, seja pelo governo ou pelas
empresas, e permanecem excluídas de programas de ajuda emergencial e compensação. Assim, o processo de
reparação em si traz mais violações dos direitos humanos. Desastres que mostram isso podem ser encontrados no
rompimento da barragem de Mariana, onde 344 famílias ainda aguardam a reconstrução de suas casas.; a Fundação
Renova, que não realizou as medidas de reparação planejadas18; e o não reconhecimento do status das vítimas da
barragem Córrego do Feijão em Brumadinho para comunidades ao longo do rio Paraopeba.
Particularmente, os casos de Mariana, Brumadinho e a exploração de rochas em Alagoas, comunidades afetadas e o
público em geral, incluindo especialistas independentes, não participaram significativamente do processo de tomada
de decisão. Pelo contrário, sua participação foi reduzida, na melhor das hipóteses, à mera consulta, e/ou as vítimas
não tinham meios psicológicos ou materiais para continuar com o processo legal19.
Por essas razões, o Brasil deveria:
i) Assegurar que as vítimas que tiveram seus direitos violados como resultado das atividades empresariais tenham
garantidos seu direito ao acesso à justiça, à justa compensação, remediação e reparação de danos.
ii) Elaborar planos de preparação de emergência sob o controle do governo e das comunidades, especialmente em
alto risco; e
iii) Combater a impunidade e responsabilizar as empresas por irregularidades ao estabelecer processos penais,
civis e administrativos independentes e imparciais.
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