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1.

A PR E S E N TAÇÃO
Este relatório foi elaborado pela Operação Amazônia Nativa (OPAN) e tem o objetivo de apresentar o

estado da arte da mineração no estado de Mato Grosso, com ênfase na sobreposição com terras indígenas
e na bacia hidrográfica do Rio Juruena. Para tanto, o relatório contém quatro seções. A primeira aborda
aspectos gerais da mineração, dados e possíveis impactos socioambientais decorrentes da atividade. A
segunda apresenta a metodologia utilizada no estudo. A terceira evidencia os resultados da pesquisa para
o estado de Mato Grosso, sobreposições com terras indígenas e para a bacia do Rio Juruena e, por fim, a
quarta seção apresenta as principais conclusões do estudo.
O documento pretende contribuir com informações para que as populações que habitam a bacia do
Juruena, a sociedade civil organizada e os movimentos sociais tenham subsídios para refletir estratégias
de incidência frente ao avanço da mineração sobre a região.
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2.

M I NE RAÇÃO
A mineração é uma atividade econômica que visa descobrir, avaliar e extrair os recursos minerais da

crosta terrestre. Sua importância é atribuída ao fato de alguns recursos minerais serem considerados
necessários para o desenvolvimento de nossa sociedade moderna. Eles estão presentes no cotidiano de
toda sociedade, nas construções, nos fertilizantes, nas estruturas e cores de equipamentos e utensílios,
nos meios de transporte e de comunicação, no papel etc. (CAVALCANTI, 1996).
Para o desenvolvimento da atividade são consideradas as etapas: a) a pesquisa e, b) a lavra, incluindo
nesta última o beneficiamento. Nos termos da Constituição Federal “as jazidas, em lavra ou não, e demais
recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para
efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade
do produto da lavra” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). No entanto, a legislação atual proíbe a exploração
mineral em Terras Indígenas (TIs) sem expressa autorização do Congresso Nacional (Artigo nº 176, § 1º,
e Artigo nº 225, § 3º da Constituição Federal). De forma semelhante, nos termos da Lei nº 9.985/2000,
que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), também é proibida a exploração
de recursos minerais em Unidades de Conservação (UCs) de proteção integral, reservas extrativistas
(Artigo 18, § 6º) ou reservas privadas do patrimônio natural (Artigo 21, § 2º).
Segundo a Agência Nacional de Mineração (ANM), o bloqueio de pedidos de pesquisa ou mesmo de
lavra já concedidos em Terras Indígenas e unidades de conservação é automático em seu banco de dados
(WWF, 2018). Porém, o estudo realizado pela WWF-Brasil3 identificou que esse bloqueio alcança apenas 24% dos títulos nas UCs de proteção integral federais, 46%, nas UCs estaduais e 76% dos títulos nas
Terras Indígenas. Ainda mais grave, existem requerimentos e até autorizações de pesquisa e concessões
de lavra ainda ativos no banco de dados da ANM.
Além disso, importante mencionar que um levantamento do projeto Amazônia Minada, do InfoAmazônia veiculada4, em novembro de 2020, alertava para o fato de que, apesar de ser inconstitucional, a
ANM mantém ativos mais de três mil pedidos para minerar em terras indígenas na Amazônia. Acrescenta
ainda que nem mesmo a pandemia foi capaz de esfriar o apetite do setor minerador, que em apenas dez
meses de 2020 já apresentava o maior volume de solicitações dos últimos 24 anos, com 145 registros.
Os dados acima foram confirmados em estudo realizado pela Federação Brasileira de Geólogos
(FEBRAGEO) em 2020, que também traz informações sobre os principais demandantes destes requerimentos minerários em sobreposição (ainda que se admita que o requerimento não signifique concessão).
“As quatro maiores demandantes são empresas como a Vale (chumbo e ferro), a Anglo
Américan (cobre), a Mineração Silvana Indústria e Comércio (ouro) e a Falcon Metais (potássio). Ainda que alguns desses requerimentos não venham a ser considerados pela ANM, as
empresas sabem do caráter ilegal desses processos.” (FEBRAGEO, 2020: 39) Grifos nossos.

3 Mineração na Amazônia Legal e Áreas Protegidas – Situação dos Direitos Minerários e Sobreposições. WWF-Brasil,
Relatório 2018. 76p.
4 Com estímulo de Bolsonaro pedidos para minerar em terras indígenas batem recorde. Disponível em: <https://amazonia.org.
br/com-estimulo-de-bolsonaro-pedidos-para-minerar-em-terras-indigenas-batem-recorde-em-2020/> Acesso em: 17/02/2021.
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Considerando o caráter ilegal desses processos, a sociedade civil organizada tem pressionado as empresas para que revejam suas políticas e coloquem como prioridade princípios ambientais em suas decisões.
Buscando ofuscar o rastro de destruição oriundo de suas atividades5, recentemente a Vale, primeira colocada entre as empresas maiores demandantes destes processos, resolveu desistir oficialmente de todos os
pedidos de pesquisa e lavra de direitos minerários em terras indígenas no Brasil6. Segundo nota divulgada
pela empresa, ela iria protocolar essa desistência junto à ANM, cabendo à agência decidir como e quando
retornará esses direitos ao mercado. Entretanto, denúncias apontaram que a Vale teria optado por investir
no entorno das áreas indígenas.7
Importante destacar que, desde 2013, os dados referentes a todo o território nacional sinalizavam
para redução de processos de pesquisa mineral em terras indígenas. No entanto, dados publicados em
reportagem8 realizada pela agência A Pública mostram que houve um aumento significativo de processos
de pesquisa mineral em terras indígenas em 2019, revertendo a tendência de queda dos últimos anos. O
levantamento feito com base nos dados da Fundação Nacional do Índio (Funai) e da ANM indica que esses
processos de exploração minerária em terras indígenas na Amazônia cresceram 91% em 2019.
Especialistas do Instituto Escolhas apontam dois pontos como os possíveis acontecimentos responsáveis por essa nova “corrida do ouro” observada em 2020 na Amazônia: a busca de ativos mais seguros em
tempos de crise financeira provocada pela pandemia do novo coronavírus e o movimento de legalização de
garimpos e de relaxamento da fiscalização ambiental sobre a atividade. Segundo recente estudo realizado
pelo Instituto9, oficialmente o Brasil produziu nos dois últimos anos 85 toneladas de ouro. Nos primeiros
quatro meses de 2020, o valor das exportações de ouro cresceu 14,9% em relação ao mesmo período de
2019, um aumento puxado pela alta dos preços do metal. Foram exportadas 28,95 toneladas de ouro,
segundo dados do comércio exterior fechados em maio de 2020.
Este cenário se torna ainda mais preocupante quando cruzados com inúmeros estudos que evidenciam
a diversidade de impactos socioambientais decorrentes da extração mineral (GUIMARÃES & MILANEZ,
2017). Para Bruno Milanez, os efeitos ambientais da mineração em larga escala são amplos no espaço,
permanentes no tempo e não podem ser evitados apenas com base na adoção de práticas de gestão
ambiental (MILANEZ, 2017). Entre os impactos citados na literatura estão: a mudança na paisagem, poluição
atmosférica por material particulado que pode causar efeitos negativos sobre a saúde das pessoas que
vivem próximas as áreas de exploração, elevado consumo de água, contaminação dos recursos hídricos,

5 O que está por trás da desistência temporária da Vale de minerar em terras indígenas. Disponível em: https://
observatoriodamineracao.com.br/o-que-esta-por-tras-da-desistencia-temporaria-da-vale-em-minerar-em-terrasindigenas/ . Acesso em 08/11/2021.
6 Vale desiste de todos os direitos de lavra em terras indígenas no Brasil. Disponível em: <https://www.capitalreset.
com/vale-desiste-de-todos-os-direitos-de-lavra-em-terras-indigenas-no-brasil/> Acesso em: 23/09/2021.
7 Disponível em: https://observatoriodamineracao.com.br/apos-anunciar-desistencia-vale-agora-quer-minerar-noentorno-da-terra-indigena-xikrin-no-para/. Acesso em 16/12/2021.
8 Disponível em: <https://apublica.org/2020/02/a-mineracao-em-terra-indigena-com-nome-sobrenome-e-cnpj/> Acesso
em: 25 de junho de 2020.
9 Instituto Escolhas. A nova corrida do ouro na Amazônia. Textos para discussão, 2020. Disponível em: < https://
escolhas.org/wp-content/uploads/2020/05/TD_04_GARIMPO_A-NOVA-CORRIDA-DO-OURO-NA-AMAZONIA_maio_2020.
pdf> Acesso em: 14/03/2021.
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rebaixamento do lençol freático e o comprometimento da recarga dos aquíferos, assim como efeitos diversos sobre povos e comunidades que vivem nas regiões próximas podendo provocar danos incalculáveis
e irreversíveis para milhares de pessoas (ROSA & WHEIHS, 2021; WANDERLEY, 2021; MILANEZ, 2017;
GUIMARÃES & MILANEZ, 2017; MILANEZ, 2014). Diante disso, evidencia-se a importância de um olhar
minucioso sobre as atividades extrativas minerais, como o apresentado neste relatório.
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3.

M ETO D OLOG IA
As análises apresentadas neste relatório foram realizadas em setembro de 2021 a partir de dados

obtidos junto à Funai, à Agência Nacional de Águas (ANA) e à ANM. No site da Funai foi possível fazer
o download do arquivo shapefile das Terras Indígenas do Brasil10. Os dados relacionados aos processos
minerários cadastrados na base da ANM foram obtidos fazendo o download do arquivo shapefile intitulado
“processos minerários ativos - MT”, do Sistema de Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE), no
site da Agência11.
Utilizando-se do software QGIS, de Sistema de Informação Geográfica (SIG), cruzou-se a localização da
bacia hidrográfica do Rio Juruena, no estado de Mato Grosso, das terras indígenas e dos processos minerários cadastrados na ANM, gerando diversas camadas. Além disso, foram realizadas análises espaciais
georreferenciadas a respeito do tamanho das áreas sobrepostas à bacia hidrográfica do Rio Juruena, do
entorno e sobrepostas às terras indígenas12.
Para a realização das análises sobre os diferentes processos minerários, seus proponentes, minerais
de extração e suas fases de regularização junto a ANM, consideraram-se os dados constantes nas tabelas
de atributos associadas aos arquivos shapefile baixados nos sites citados anteriormente.
A partir do número dos processos, obtidos na tabela de atributos e, a fim de ter um aprofundamento
maior acerca das informações relacionadas à determinados processos, buscou-se o site da ANM, na seção
de consulta processual13, onde obteve-se acesso a documentos que tramitam dentro da agência, relacionados aos requerimentos cadastrados.

10 Shape de Terras Indígenas do Brasil. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/index.php/shape> Acesso em: 18/09/2021.
11 Sistema de Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE). Disponível em: < https://dados.gov.br/dataset/sistemade-informacoes-geograficas-da-mineracao-sigmine/resource/d7f8c084-d3bb-48f6-abf6-e618d1e3a7b5 > Acesso em:
21/09/2021.
12 Para esta análise, convencionou-se chamar de áreas sobrepostas aquelas a partir de 10 hectares de sobreposição. (WWF,
2018; OPAN, 2021)
13 Disponível em: <Dados do Processo (anm.gov.br)>Acesso em 21/09/2021.
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4.

P R O C E SSOS M IN E RÁR I OS NO E STADO DE MATO GR OSSO
Os últimos anos evidenciam um aumento considerável no número de processos minerários registra-

dos na ANM, localizados em Mato Grosso. No ano de 2018 havia 7.526 processos, em março de 2020
esse número subiu para 8.788 e, em setembro de 2021, passaram a ser 10.543 processos. Se somadas
as áreas dos processos registrados na ANM, até setembro de 2021, totalizam-se 201.576,28 km2 (mais
de duas vezes o tamanho de Portugal), o que equivale a aproximadamente 21% de todo território do
estado (Figura 1).

Figura 1: Processos minerários em Mato Grosso.
Fonte: Dados da pesquisa (2021).

Ao observar o mapa, percebe-se que a maioria desses processos está concentrada nas regiões sudoeste,
meio norte e noroeste do estado. Com relação às substâncias, as principais encontradas nos requerimentos
são o minério de cobre e o ouro.
Na porção norte do estado destaca-se a província mineral de Alta Floresta, que corresponde a uma faixa
que se estende por mais de 500 quilômetros (Figura 1). Ela abrange desde as nascentes do Rio Peixoto
de Azevedo, a leste, ao Rio Juruena, a oeste. Estudos recentes indicam a extensão dessa província para
oeste. Especula-se existir ali um dos metais mais cobiçados do mercado mineral internacional: o cobre14.

14 Disponível em: <https://diplomatique.org.br/mineracao-no-rastro-das-hidreletricas-do-alto-tapajos/> Acesso em:
14/03/2021.
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A tendência é que o número de processos cresça nos próximos anos e, consequentemente, as áreas
de requerimentos. Isso pode ser confirmado a partir da recente declaração do presidente da Companhia
Mato-grossense de Mineração (Metamat), em entrevista publicada no site do governo do estado15. “Mato
Grosso é o 1º do país em requerimentos de áreas minerais, o que demonstra o grande potencial do setor
no Estado”, disse. Além disso, ele ressalta que, apesar da participação do setor mineral no Produto Interno
Bruto (PIB) estadual ainda ser pequena, atualmente o estado é o mais procurado por empresários do
setor mineral em relação a requerimentos de áreas minerais.
Sobre a produção mais recente, de acordo com dados de 2017 da Metamat, Mato Grosso é responsável
por 87,2% da produção nacional de diamantes ao ano, com 49 mil quilates, sendo que a produção nacional
é de 56 mil quilates. Em relação ao ouro, o estado conta com a produção de cerca de dez toneladas por
ano, enquanto o total produzido no Brasil é 81 toneladas no mesmo período.
As principais regiões produtoras de ouro podem ser divididas em baixada cuiabana, região sudoeste
e região norte do estado de Mato Grosso. Como mencionado anteriormente, o grande foco hoje está na
região norte, principalmente nas cidades de Peixoto de Azevedo, Matupá, Aripuanã e de Alta Floresta, que
fazem parte da província mineral de Alta Floresta, considerada uma das principais regiões da mineração
brasileira nos últimos anos.16
Os processos minerários registrados na base de dados da ANM, em Mato Grosso, encontram-se em
diversas fases de tramitação junto à esta agência (Anexo 1). Com relação aos Requerimentos de Lavra
Garimpeira (RLG) existem 1879 processos, sendo que 1006 são requeridos por cooperativas, representando 53% de todos os RLG do estado.
No total, existem 41 cooperativas com processos de requerimento de lavra garimpeira em Mato
Grosso. Entre elas, a que mais se destaca é a Cooperativa dos Mineradores do Vale do Guaporé, que,
sozinha, é responsável por um total de 276 requerimentos, representando28,7% do total e uma área
de aproximadamente um milhão e meio de hectares.
Uma reportagem publicada17, em outubro de 2021, pelo InfoAmazônia em parceria com a OPAN
denunciou que, apesar de fundada há pouco mais de um ano, a Cooperativa dos Mineradores do Vale do
Guaporé já é a quinta maior mineradora nacional em área requerida, disputando espaço com gigantes
multinacionais como a Nexa Resources e a Anglo American.
Recentemente (2021), o governo do estado realizou o Fórum das Cooperativas de Garimpeiros de Mato
Grosso para tratar do fortalecimento da atividade no estado e a articulação do setor18. Entre as principais

15 Disponível em: <http://www.mt.gov.br/-/16635580--mt-e-o-1-do-pais-em-requerimentos-de-areas-minerais-o-quedemonstra-o-grande-potencial-do-setor-no-estado-afirma-presidente-da-metamat?inheritRedirect=true> Acesso em:
11/03/2021.
16 Disponível em: <https://www.geoscan.com.br/blog/mineracao-no-estado-do-mato-grosso/> Acesso em: 15/02/2021.
17 Cooperativa de garimpo recém-criada se alça a uma das maiores mineradoras na Amazônia. Disponível em: <
https://infoamazonia.org/2021/10/22/cooperativa-garimpeira-maiores-mineradoras-amazonia/> Acesso em: 22/10/2021.
18 Governo do Estado debate organização do setor garimpeiro em Mato Grosso. Disponível em: <http://www.
sedec.mt.gov.br/-/16554559-governo-do-estado-debate-organizacao-do-setor-garimpeiro-em-mato-grosso> Acesso em:
16/08/2021.
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reivindicações estavam a criação das reservas garimpeiras do Cabeça, Zé Vermelho e Novo Astro e a autonomia para as agências regionais da ANM publicarem a Permissão de Lavra Garimpeira (PLG).
A questão da autonomia das agências regionais e permissão facilitada para lavras de garimpo parece
ser uma política adotada pela própria ANM. Isso pode ser confirmado pela publicação da Portaria n° 871,
de 12 de novembro de 201919, divulgando um plano de trabalho “que representaria uma solução ‘breve’
para o grave problema da ilegalidade dos garimpos no Brasil”, sobretudo na região do Tapajós. Depois
da edição da portaria com o plano de trabalho, a ANM acelerou as análises dos pedidos de permissão
de lavra garimpeira e liberou áreas a novos pedidos, ao rejeitar parte dos requerimentos”. (INSTITUTO
ESCOLHAS, 2020:8)
Além disso, destaca-se que, com relação aos processos minerários sobrepostos a terras indígenas no
território mato-grossense, em setembro de 2021 existiam 51 processos, somando uma área em torno de
23 mil hectares (Anexo 2). Em que pese que a maioria das áreas sobrepostas são pequenas parcelas dos
processos minerários, o somatório delas apresenta um número significativo de área em sobreposição.
Em Mato Grosso, quatro casos envolvendo terras indígenas chamam especial atenção: TI Kayabi
(localizada em Apiacás -MT e Jacareacanga – PA); a TI Paukalirajausu (localizada nos municipios de Conquista D´Oeste,Vila Bela da Santíssima Trindade e Nova Lacerda); as três TIs do povo Rikbaktsa, sendo a
TI Escondido (Cotriguaçu), a TI Erikpatsá (Brasnorte) e a TI Japuíra (Juara); e a TI Piripkura (Colniza).
A Terra Indígena Kayabi possui cinco processos minerários sobrepostos. As áreas desses processos
somam aproximadamente 3.771 hectares (Figura 2). Um processo está totalmente sobreposto e se
localiza no rio Teles Pires, na divisa estadual entre MT e PA. Ainda existem mais três processos ao longo
do leito do mesmo rio, que possuem parte de sua área sobreposta. Todos os cinco processos têm como
substância de interesse o minério de ouro e quatro deles são RLG.

19 Aprova o Plano de Trabalho para realizar estudos voltados ao ordenamento dos garimpos na Região do Sudoeste do
Pará; determina a fiscalização da produção de ouro nas Permissões de Lavra Garimpeira, seu comércio e o recolhimento da
CFEM; e dá outras providências. Disponível em: < https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-871-de-12-de-novembrode-2019-227985203>
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Figura 2: Processos minerários sobrepostos à TI Kayabi.
Fonte: Dados da pesquisa (2021).

O processo que está totalmente sobreposto à terra indígena infelizmente não possui nenhum documento disponível na consulta processual na página da ANM20 que possa fornecer mais detalhes sobre a
sua situação. Apenas é possível observar que ele protocolou a Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) em
março de 2020. Esta informação evidencia o caráter inconstitucional desses atos e destoa da informação
da ANM de que o bloqueio de pedidos de pesquisa ou mesmo de lavra já concedidos em Terras Indígenas
e UCs é automático em seu banco de dados.
A prática ilegal de extração mineral na região já existe há vários anos e se relaciona diretamente às
PLGs ativas na ANM. Em 2012, a Polícia Federal deflagrou a Operação Eldorado com objetivo de desarticular organização criminosa dedicada à extração ilegal de ouro na TI Kayabi e garimpos ilegais na região
do rio Teles Pires. O minério obtido de forma ilegal era adquirido por Distribuidoras de Títulos de Valores
Mobiliários (DTVMs), que “esquentavam” o ouro ao atribuir sua origem a uma PLG ativa.21 Segundo nota à

20 Disponível em: <SEI - Pesquisa Processual :: (anm.gov.br)> Acesso em: 22/09/2021.
21 Mais informações sobre a prática do esquentamento do ouro podem ser obtidas no relatório “Legalidade da produção
de ouro no Brasil”, de autoria da UFMG e MPF. Disponível em: <http://www.lagesa.org/wp-content/uploads/documents/
Manzolli_Rajao_21_Ilegalidade%20cadeia%20do%20Ouro.pdf>
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imprensa publicada pela Polícia Federal (PF), o ouro extraído seria utilizado para posterior comercialização
no Sistema Financeiro Nacional (SFN)22.
Com relação a Terra Indígena Paukalirajausu, o que impressiona é a porcentagem da área com processos minerários em sobreposição. São exatamente 91% de toda a terra indígena, somando uma área de
aproximadamente 7.600 hectares (Figura 3).

Figura 3: Processos minerários sobrepostos à TI Paukalirajasu.
Fonte: Dados da pesquisa (2021).

Ao todo são cinco processos em sobreposição a essa terra indígena. O maior deles é um requerimento
de lavra de titânio que possui uma área de 3.811 hectares sobrepostos. Entre os processos também existe
um que está em fase de concessão de lavra para exploração de minério de ouro. Ele está em nome da
Mineração Apoena S.A, empresa de Mato Grosso que está no ramo desde 2010 e também atua nas regiões
dos municípios mato-grossenses de Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda e Porto Esperidião.
Outro caso que chama atenção, nem tanto pelo número de processos minerários sobrepostos, mas
sim pelo número de processos no entorno das terras indígenas, é o que envolve as três terras indígenas

22 Disponível em: <http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2012/novembro/nota-a-imprensa-operacao-eldorado> Acesso
em: 22/09/2021.
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do povo Rikbaktsa. Com relação à TI Escondido, praticamente toda a sua área está rodeada por processos
minerários. Além disso, existe um processo com uma área sobreposta de aproximadamente 766 hectares
localizado na porção sudoeste da terra indígena (Figura 4).

Figura 4: Processos minerários sobrepostos e no entorno da TI Escondido.
Fonte: Dados da pesquisa (2021).

Se forem considerados os limites que constam no anexo I da Portaria Interministerial n°6023 e com um
buffer de 10 Km, identificam-se em torno de 74 processos minerários registrados na ANM. Juntos, eles
somam uma área de aproximadamente 209 mil hectares.
Em sua maioria (44%), esses requerimentos estão em nome da Anglo American Níquel Brasil Ltda., filial
da gigante mundial da mineração Anglo American, fundada na África do Sul e atualmente com seu escritório central em Londres, com atuação na Austrália, China, Peru, Chile, Finlândia, Brasil, África do Sul etc.
No entorno das TIs Erikpatsa e Japuíra também encontram-se diversos processos minerários, ocupando
praticamente todos os limites dessas duas áreas (Figura 5).

23 Portaria Interministerial (PI) nº 060, de 24 de março de 2015. Disciplina a atuação dos órgãos e entidades da
administração pública federal em processos de licenciamento ambiental de competência do Ibama.
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Figura 5: Processos minerários no entorno das TIs Erikpatsá e Japuíra.
Fonte: Dados da pesquisa (2021).

No entorno dessas terras indígenas identificam-se 38 processos minerários registrados na ANM, totalizando uma área de aproximadamente 119 mil hectares. Oito desses processos, quando somados, estão
requerendo uma área de cerca de 31.600 ha para garimpagem no leito dos principais rios que fazem limite
com essas terras indígenas (Rio Juruena, do Sangue e Arinos), sendo que muitos desses processos estão
localizados à montante de diversas aldeias do povo Rikbaktsa.
Uma das áreas requeridas para garimpo, localizada no leito do baixo curso do rio Arinos, se concedida,
impactará de maneira crucial uma região de importância histórica e de reprodução cultural para o povo
Rikbaktsa. Segundo Athila (2019), o rio Arinos e sua barra são destinos imemoriais e obrigatórios para os

Processos minerários em Mato Grosso
com ênfase na sobreposição e entorno
das Terras Indígenas na bacia do Juruena

14

Rikbaktsa. A região é também aquela de origem e residência de várias parentelas, espalhadas pelas diversas
aldeias das três terras indígenas do povo Rikbaktsa.
Além disso, é a única região em que os Rikbaktsa coletam as conchas de um molusco bivalve (Paxyodon
syrmatophorus) (Bivalvia: Hyriidae) (CALLIL, 2019), principal matéria prima utilizada na confecção do colar
Tutãra. Trata-se de um belo artefato utilizado pelas mulheres em cerimônias e feito essencialmente sob
sua coordenação. Por toda a sua importância e amplo conjunto de saberes e fazeres dos diversos grupos
do povo Rikbaktsa, o colar Tutãra pode ser considerado um bem de natureza material e imaterial para esse
povo (ATHILA, 2020).
Ainda com relação aos processos minerários observados no entorno de terras indígenas, é importante
ressaltar o aumento da pressão minerária sobre esses territórios com registros confirmados da presença
de índios isolados em Mato Grosso. Para exemplificar essa situação, destaca-se o caso da TI Piripkura, que
recentemente teve sua portaria de restrição de uso renovada por apenas seis meses, destoando de outras
portarias já publicadas anteriormente pela Funai, que determinavam prazo superior24.

Figura 6. Levantamento de processos minerários no entorno da TI Piripkura, existentes na ANM em agosto de 2021.
Fonte: Dados da pesquisa (2021).

A partir dos dados dos processos minerários obtidos na ANM em agosto de 2021 observa-se que existem 44 processos somando uma área de aproximadamente 146 mil hectares requeridos para mineração no
24 Único dispositivo que protege terra indígena Piripkura é renovado por apenas 6 meses. Disponível em: <
https://amazonianativa.org.br/2021/09/17/unico-dispositivo-que-protege-terra-indigena-piripkura-e-renovado-por-apenas6-meses/> Acesso em: 24/09/2021.
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entorno da TI Piripkura (Figura 6). No mapa, nota-se que existem processos minerários cuja área requerida
faz limite imediato com a TI Piripkura, principalmente os localizados nas fronteiras noroeste, sul e sudeste.
Mais da metade dos 44 processos (23 processos) são de RLG, 11 são de Requerimentos de pesquisa e
sete processos já se encontram na fase de autorização de pesquisa. Inclusive, um deles recentemente teve
publicado o alvará de pesquisa no dia 12 de agosto de 2021. A empresa L.M.X Mineração recebeu alvará
para realizar pesquisas por três anos no entorno da terra indígena. Segundo consta nos documentos da
ANM, o plano de pesquisa foi orçado em R$ 1.305.000,00.
Os 23 RLG observados nesse entorno somam uma área de aproximadamente 60 mil hectares requeridos para garimpagem. A maior parte dessa área (41.321 ha) foi requerida por apenas uma cooperativa:
a Cooperativa dos Mineradores do Vale do Guaporé. Alguns deles (10 RLG) estão localizados à montante
da terra indígena, no leito dos principais rios que a drenam (Rio Madeirinha, Rio das Rosas e Rio Branco).
Recente reportagem publicada no site InfoAmazônia feita em parceria com a OPAN25 denuncia que os
pedidos de exploração disparam no entorno da TI Piripkura, possivelmente causados por informações,
disponibilizadas pelo governo federal, que apontam os locais onde há mais chances de se encontrar metais
preciosos em todo o norte do Mato Grosso.
Entre os processos minerários sobrepostos às terras indígenas, foi possível encontrar em torno de 11
processos que já passaram por algum tipo de análise da agência de mineração e, ainda assim, continuam
sua tramitação no órgão regulador. Esses processos já estão na fase de autorização de pesquisa.
Segundo o Código de Mineração (Decreto-lei nº 227/1967), a partir da publicação do Alvará de pesquisa
no Diário Oficial da União (DOU), seu titular está autorizado a realizar num prazo de 2 ou 3 anos (art. 22)
os trabalhos de pesquisa, que têm como meta definir uma jazida, ou seja, qualificar, quantificar e localizar
espacialmente a substância mineral de interesse.

4.1 MINERAÇÃO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO JURUENA
A bacia hidrográfica do Juruena ocupa uma área de 19,1 milhões de hectares. Seu principal rio, o Juruena,
tem 1.080 km de extensão e está inteiramente localizado no estado de Mato Grosso. No rio Juruena deságuam cursos menores como o Camararé, Juína, Papagaio, Sangue e Arinos. Há muitos outros rios e córregos formando essa bacia, que, juntamente com a bacia do rio Teles Pires, origina uma das maiores e mais
importantes bacias hidrográficas da Amazônia, a do rio Tapajós (SANTOS, 2020).
Atualmente (2021), as terras indígenas demarcadas nessa região são responsáveis pela conservação de
quatro milhões de hectares do Juruena. Somando com outras áreas públicas, 32% da região encontram-se
legalmente protegidas. Além disso, existem também 25 projetos de assentamentos rurais, onde vivem
centenas de agricultores familiares (EPE, 2010). Para a região, segundo os dados da ANM, considerando
o período de 2010 a 2020, observa-se um grande salto no número de processos entre os anos de 2016

25 Guiados por mapa do ouro, garimpeiros cercam os últimos Piripkura. Disponível em: https://infoamazonia.
org/2021/09/14/guiados-por-mapa-do-ouro-garimpeiros-cercam-os-ultimos-piripkura/ Acesso em: 21/09/2021.
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e 2017, com um aumento de 100%. Além disso, o maior número de requerimentos aconteceu em 2020,
com 165 processos (Figura 7).
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Figura 7: Número de processos minerários na sub bacia do Juruena de 2010 a 2020. Fonte: Dados da pesquisa (2021).

Destaca-se que, atualmente, os processos minerários sobrepostos à bacia do Rio Juruena representam
11,78% (2,25 milhões de hectares) da sua área total. A maioria dos 1034 processos está localizada nas
regiões do médio e baixo curso dessa bacia (Figura 8). Desses, os RLG somam 180 processos (454.681
ha). Em 2020, eles representaram aproximadamente 44% (72 processos) de todos os sobrepostos na bacia
do Juruena que deram entrada na ANM. Além disso, a maior porção desses requerimentos para garimpo
situa-se ao longo dos principais rios que compõem a bacia do Juruena: Arinos, do Sangue, dos Peixes, Alegre,
Cravari, Ponte de Pedra, Buriti, Tomé de França, etc.
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Figura 8: Processos minerários na bacia do Juruena.
Fonte: Dados da pesquisa (2021).

Dos pedidos de RLG para a bacia do Juruena feitos em 2020, 94% deles foram realizados por cooperativas. Entre elas, a Cooperativa dos Mineradores do Vale do Guaporé novamente se destaca, responsável
por 76% dos protocolos. Esses requerimentos somam uma área de aproximadamente 155 mil hectares. No
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entanto, é importante dizer que essa cooperativa não possuía nenhum RLG na bacia do Juruena até maio
de 2020 e, portanto, o interesse nesta região se mostra relativamente recente.
Atualmente, existem 14 cooperativas com processos de RLG na bacia hidrográfica do Rio Juruena, as
áreas requeridas para garimpagem somam um total de 452.825 ha (Tabela 1). Apenas seis dessas cooperativas são responsáveis por 97% (439.738 ha) de toda essa área.
TABELA 1

Principais cooperativas com Requerimentos de Lavra Garimpeira (RLG)
na bacia do Juruena.
NOME

RLG
(Nº)

ÁREA DOS
RLG (HA)

Cooperativa Mista dos Garimpeiros de Peixoto de Azevedo

12

56.226

Cooperativa dos Mineradores do Vale do Guaporé

55

155.292

Cooperativa de Pequenos Mineradores de Ouro e Pedras Preciosas de Alta Floresta

19

78.217

Coop. dos Pequenos Mineradores de Pedras Preciosas de Nova Bandeirantes e Outros Municípios

24

83.517

Cooprodil Cooperativa de Produtores de Diamantes Ltda.

9

16.123

Cooperativa dos Garimpeiros de Juruena

11

50.363

TOTAL

439.738

Fonte: Dados da pesquisa (2021).

Como pode ser visto, três cooperativas se destacam pelas grandes áreas solicitadas para garimpagem:
a) a Cooperativa dos mineradores do Vale do Guaporé, com 155.292 ha requeridos, b) a Cooperativa de
pequenos mineradores de ouro e pedras preciosas de Nova Bandeirantes e outros municípios, com 83.517
ha requeridos e, c) a Cooperativa de pequenos mineradores de ouro e pedras preciosas Alta Floresta, com
78.217 ha de RLG.
Entre os RLG observados, grande parte deles é de requerimentos contíguos solicitados pela mesma
organização. Isso evidencia uma prática usual das cooperativas garimpeiras, adotada para driblar a Portaria
do Ministério de Minas e Energia/Departamento Nacional de Produção Mineral nº 155, de 12 de maio de
201626, que limita as lavras garimpeiras a áreas de até 10 mil hectares quando localizadas na Amazônia
Legal (Art. 44). Esta prática também foi observada e descrita recentemente em relatório que traça um
panorama do interesse minerário no estado do Amazonas27. Nesse documento foram identificados casos
como de uma única cooperativa, cuja área requerida em uma única sub bacia ultrapassa os 288 mil hectares.

26 A PORTARIA MME/DNPM Nº 155, de 12 de maio de 2016 aponta em seu artigo 44 que a Permissão de Lavra
Garimpeira deve se limitar a uma área de 50 (cinquenta) hectares para pessoa física ou firma individual e 10.000 (dez mil)
hectares na Amazônia Legal e 1.000 (mil) hectares para as demais regiões para cooperativa de garimpeiros. Disponível em:
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&data=17/05/2016&pagina=34
27 Panorama do interesse minerário no Amazonas. Disponível em: <https://amazonianativa.org.br/2021/08/04/
processos-minerarios-ja-ocupam-8-do-amazonas/> Acesso em: 09/08/2021.
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Para efeito de análise acerca do número de processos de RLG sobre uma microrregião hidrográfica
específica, convencionou-se que a bacia do Rio Juruena tem seis sub bacias: Arinos, Sangue, Rio dos Peixes,
Papagaio, Juruena (Alto, Médio e Baixo) e Matrinxã. As informações mais detalhadas com relação as áreas
sobrepostas a cada sub bacia estão na Figura 9.
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Figura 9: Área (ha) dos Requerimentos de Lavra Garimpeira sobrepostos a cada sub bacia do Juruena.
Fonte: Dados da pesquisa (2021).

Como pode ser observado, dos quase 455 mil hectares de RLG na bacia do Juruena, aproximadamente
242 mil ha (53%) está localizada na sub bacia do Juruena (Alto, Médio e Baixo), sendo que as sub bacias do
Arinos (104 mil ha) e do Matrinxã (58 mil ha) estão em segundo e terceiro lugares, respectivamente.
Na sub bacia do Juruena (Alto, Médio e Baixo), apenas 11 cooperativas são responsáveis por 91,5% da
área dos RLG sobrepostos. Em destaque, podemos citar a Cooperativa de pequenos mineradores de ouro
e pedras preciosas de Nova Bandeirantes e outros municípios e a Cooperativa dos mineradores do Vale
do Guaporé, que, juntas, são responsáveis por cerca de 56% (134.947 ha) de toda área dos RLG nessa sub
bacia hidrográfica.
Com relação aos RLG contíguos e também aos que fazem fronteira com terras indígenas, podemos
destacar dois casos, entre vários outros semelhantes detectados na mesma região. O primeiro é notado
na sub bacia do rio do Sangue. Nele observamos dois RLG que juntos somam uma área de aproximadamente 17 mil hectares de RLG protocolados em nome de uma única cooperativa: a Cooperativa dos
Mineradores do Vale do Guaporé. Além disso, os RLG também fazem fronteira imediata com duas terras
indígenas – um deles tem 8.040 ha no limite sul da TI Erikpatsa e o outro, de 9.212 ha, com o limite norte
da TI Manoki (Figura 10).
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Figura 10: Requerimentos de Lavras Garimpeiras com o limite sul da TI Erikpatsa e na fronteira com o limite norte da TI Manoki.
Fonte: Dados da pesquisa (2021).
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Como mencionado anteriormente, a prática de entrar com pedidos de RLG contíguos é muito utilizada
pelas cooperativas a fim de burlar dispositivos da Portaria MME/DNPM n° 155, de 12 de maio de 2016.
Os RLG vizinhos a terras indígenas podem trazer consequências desastrosas com relação aos impactos
ambientais, sociais e econômicos às comunidades indígenas, pois já é de conhecimento geral que os impactos das atividades de garimpagem extrapolam os limites de sua área de lavra (MPF/ PR-AM, 2017; WWF,
2020) e a população local fica exposta à impactos ao longo do tempo (ROSA & WHEIHS, 2021).
O segundo caso está localizado na sub bacia do Juruena (Alto, Médio e Baixo). São três RLG ao longo
do leito do Rio Juruena, no alto curso: a) um deles (487 hectares) faz limite com as TIs Paresi e Juininha; b)
outro (432 hectares) situa-se no limite oeste da TI Paresi e; c) o terceiro, de 2.713 hectares, localiza-se no
limite noroeste da mesma terra indígena (Figura 10).
Os três RLG somam uma área de aproximadamente 3.632 hectares sob titularidade da mesma cooperativa do caso anterior, a Cooperativa dos Mineradores do Vale do Guaporé. Fica evidente que as áreas em
questão fazem parte de um mesmo empreendimento e seria necessário que esses RLG fossem unificados
em um único processo de licenciamento para que houvesse análises acerca dos impactos causados pelas
atividades de garimpagem dessa cooperativa na região.
Com relação às lavras garimpeiras, segundo os dados obtidos observamos nove na bacia do Juruena,
sendo que, juntas, elas somam uma área de aproximadamente 232 hectares. Quatro estão em nome de
pessoas físicas e cinco em nome de cooperativas de garimpeiros. As principais substâncias requeridas para
lavra nos garimpos são o diamante e o minério de ouro. Entre as lavras mais próximas a terras indígenas,
está a lavra garimpeira registrada em nome da Cooperativa dos Garimpeiros do Novo Astro Cooperastro,
que se encontra no entorno da TI Apiaká do Pontal e Isolados.

4.2 PROCESSOS MINERÁRIOS E AS TERRAS INDÍGENAS NA BACIA DO RIO JURUENA
A bacia do rio Juruena apresenta 22 terras indígenas, o que representa 25% desses territórios no estado
de Mato Grosso. Considerando que a bacia do Rio Juruena abarca, 190.931 km², As terras indígenas por ela
banhadas perfazem aproximadamente 27% de sua área total. A diversidade étnica da região também é significativa, uma vez que lá vivem 12 dos 43 povos de Mato Grosso28 (Volume II. P. 57 ECI- UHE Castanheira).
Segundo dados de setembro de 2021, existem oito processos minerários com áreas sobrepostas a terras
indígenas29 na bacia do Juruena (Figura 11). Juntos eles superam 10 mil hectares.

28 Dados oficiais sobre a Fepoimt em https://coiab.org.br/mato-grosso
29 Nesta análise tomamos como referência áreas sobrepostas acima de 10 hectares, por interpretar que as sobreposições
com áreas menores que esse valor pode ter ocorrido por erro de georreferenciamento.
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Figura 11: Terras indígenas e processos minerários na sub bacia do Juruena.
Fonte: Dados da pesquisa (2021).

Como pode ser visto, as Terras Indígenas diretamente atingidas (que têm a área desses processos se
sobrepondo à sua), são: Apiaká do Pontal e Isolados, Batelão, Escondido, Paresi, Tirecatinga e Utiariti. Sete
desses processos têm como substância requerida o minério de ouro e apenas um a argila (Tabela 2).
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TABELA 2

Processos minerários sobrepostos a terras indígenas na bacia do Juruena.
PROCESSO NA ANM

ANO

ÁREA
(HA)

FASE

NOME DO PROPONENTE

SUBSTÂNCIA

TERRA INDÍGENA

ÁREA
SOBREPOSTA
(HA)

866561/2020

2020

487

Requerimento de Lavra
Garimpeira

Cooperativa dos Mineradores do Vale do
Guaporé

Minério de Ouro

Paresi

10

866007/2014

2014

393

Requerimento de Pesquisa

Atiaia Energia S.a.

Argila

Tirecatinga

14

866567/2020

2020

431

Requerimento de Lavra
Garimpeira

Cooperativa dos Mineradores do Vale do
Guaporé

Minério de Ouro

Paresi

15

866487/2019

2019

1.628

Autorização de Pesquisa

Otavio Mezzomo Giacomet

Minério de Ouro

Utiariti

18

866622/2020

2020

830

Requerimento de Lavra
Garimpeira

Cooperativa dos Mineradores do Vale do
Guaporé

Minério de Ouro

Utiariti e Tirecatinga

234

866386/2020

2020

1.483

Requerimento de Lavra
Garimpeira

Cooperativa de Pequenos Mineradores de
Ouro e Pedras Preciosas de Alta Floresta

Minério de Ouro

Batelão

30

867183/2020

2020

2.461

Autorização de Pesquisa

Carlos Gabriel Olyntho de Arruda Villaça

Minério de Ouro

Batelão

54

866944/1996

1996

10.000

Disponibilidade

Rio Doce Geologia e Mineração S.A. DOCEGEO

Minério de Ouro

Apiaká do Pontal e Isolados

8538

866441/2008

2008

10.000

Requerimento de Pesquisa

Raquel Correia da Silva

Minério de Ouro

Escondido

766

TOTAL

1.1072

Fonte: Dados da pesquisa (2021).
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A terra indígena com a maior área sobreposta é a TI Apiaká do Pontal e Isolados (Figura 12). Trata-se de
um processo com uma área de 8.538 hectares de sobreposição que foi cadastrado em nome da empresa
Rio Doce Geologia e Mineração (Docegeo), incorporada pela Companhia Vale do Rio Doce em 200330. A outra
parte da área desse processo minerário (1.393 ha) está sobreposta à TI Kayabi.

Figura 12: Processos minerários sobrepostos à TI Apiaká do Pontal e Isolados.
Fonte: Dados da pesquisa (2021).

30 CVRD Incorpora Docegeo, MSS, Aluvale e MVC. Disponível em: < http://www.vale.com/brasil/pt/investors/
information-market/press-releases/paginas/cvrd-incorpora-docegeo-mss-aluvale-e-mvc.aspx >
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Esse processo está na fase de Disponibilidade, ou seja, é um processo que, por algum motivo, foi desonerado ou desvinculado de um direito minerário anterior, nos regimes de autorização de pesquisa, concessão
de lavra e permissão de lavra garimpeira. Assim, passou a ficar disponível para novos interessados em
realizar a atividade mineral naquele local.
Conforme explicação do sócio fundador do Instituto Socioambiental (ISA), Márcio Santilli, publicada em
reportagem31, quando algum processo incide em terra indígena, ele tem sua tramitação sustada. Apesar
da inconstitucionalidade da mineração em terras indígenas, seus requerimentos não são indeferidos, mas
também não tramitam, ficam parados. Segundo ele, há casos de títulos concedidos antes da homologação
de terras indígenas ou antes da Constituição de 1988. Provavelmente, esse pode ser um desses casos, no
entanto, merece um olhar rigoroso para verificar a real situação.
A segunda terra indígena a ser destacada é a TI Escondido, que possui uma área sobreposta de aproximadamente 766 hectares de um processo minerário com área total de 10 mil hectares (Figura 13). Ele
tem como proponente uma pessoa física com o nome de Raquel Correia da Silva.

Figura 13: Processos minerários sobrepostos à TI Escondido.
Fonte: Dados da pesquisa (2021).

31 A mineração em terra indígena com nome, sobrenome e CNPJ. Disponível em: https://apublica.org/2020/02/amineracao-em-terra-indigena-com-nome-sobrenome-e-cnpj/ Acesso em: 10 de agosto de 2021.
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Ao consultar informações sobre este processo na página da ANM32, observamos que o requerimento de
pesquisa foi protocolado na agência em maio de 2008 e, no mesmo ano, o pedido de autorização de pesquisa foi indeferido. O sistema da ANM não disponibiliza nenhum documento relacionado a esse processo
em sua página. Portanto, não é possível afirmar o verdadeiro motivo do indeferimento.
Ainda assim, com a tramitação e a poligonal do processo nº 866.441/2008 ainda são possíveis obter
informações na ANM. Em pesquisa na internet, relacionada ao nome da proponente desse processo, verifica-se que aparecem outros resultados relacionando-a a outros indeferimentos33,34. Um dos casos foi
decorrente de uma recomendação feita pelo MPF/AM, em 2017, por estar em sobreposição a unidade de
conservação neste estado35.
A terceira terra indígena que apresenta parte de suas áreas em sobreposição é a TI Batelão. Nesse caso,
os processos minerários estão localizados ao longo do leito do rio dos Peixes, e boa parte deles fazem limite
imediato com a terra indígena (Figura 14), tanto à montante quanto à jusante.

a)
b)

Figura 14: Processos minerários sobrepostos à TI Batelão.
Fonte: Dados da pesquisa (2021).

32
33
34
35

Disponível em: <Dados do Processo (anm.gov.br)> Acesso em: 17/09/2021.
Disponível em: DOU 17/03/2009 - Pg. 61 - Seção 1 | Diário Oficial da União | Diários Jusbrasil Acesso em: 17/09/2021.
Disponível em: DOU 9/02/2009 - Pg. 71 - Seção 1 | Diário Oficial da União | Diários Jusbrasil Acesso em: 17/09/2021.
Disponível em: < 001-dnpm-indefere-pedidos-mineracao-ucs-sul-do-am.pdf (mpf.mp.br)> Acesso em: 17/09/2021.
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As áreas que se sobrepõem somam um total de 84 hectares e estão sob a titularidade de dois proponentes diferentes. O processo localizado mais à montante da terra indígena (letra “a” da Figura 14), é um
RLG protocolado em nome da Cooperativa de Pequenos Mineradores de Ouro e Pedras Preciosas de Alta
Floresta e solicita uma área de aproximadamente 1.484 hectares (sendo 30 ha sobrepostos a terra indígena)
para garimpagem no leito do rio dos Peixes.
A área original requerida era muito maior (24.601 ha), e só foi reduzida porque em pareceres da ANM
foi identificada a interferência com a TI Batelão. Porém, apesar do parecer, a área que permaneceu sob RLG
no rio dos Peixes ainda é muito próxima do limite imediato da terra indígena. O que é mais grave, segundo
consta no processo, é o fato de que ela teve sua minuta de Permissão de Lavra Garimpeira (PLG), com
área de 1.480 ha, emitida em 27/01/2021.
O processo localizado mais à jusante da terra indígena (letra “b” da Figura 14), foi protocolado em nome
de Carlos Gabriel Olyntho de Arruda Villaça e solicita uma área 2.461 ha (sendo 54 ha sobrepostos à terra
indígena) para explorar minério de ouro no rio dos Peixes. Em pesquisa sobre os detalhes do processo
é possível observar que foi publicado, no DOU de 14/06/2021, alvará de pesquisa com duração de 3
anos na área solicitada. O plano de pesquisa apresentado tem a previsão orçamentária de R$ 142.000,00.
Se for levada em conta a data de início da solicitação (11/11/2020) até a data de publicação do alvará
de pesquisa (14/06/2021), o processo teve apenas sete meses de tramitação na ANM, apesar de boa parte
de sua área fazer limite imediato com a TI Batelão.
Na mesma linha, foram identificados processos sobrepostos às TIs Utiariti e Tirecatinga. Dos quatro
processos minerários, dois são na TI Tirecatinga (183 ha) e dois na TI Utiariti (83 ha). Dos processos sobrepostos à TI Tirecatinga, um deles está localizado no rio Buriti, que marca o limite oeste da TI (Figura 15 a). O
processo é um requerimento de pesquisa, que tem como substância a argila. Segundo os dados da ANM, o
processo é de 2014 e, em 2017, teve sua desistência homologada e publicada no dia 14 de agosto. Apesar
disso, seu polígono ainda consta na base de dados da agência.
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Figura 15: Processos minerários sobrepostos às TIs Tirecatinga e Utiariti..
Fonte: Dados da pesquisa (2021).

O outro processo sobreposto à TI Tirecatinga (169 ha), também apresenta parte de sua área sobreposta
à TI Utiariti (65 ha). Ele está localizado ao longo do rio Papagaio, próximo ao encontro com o rio Buriti
(Figura 15 b). Trata-se de um RLG que possui área total de 830 hectares e está em nome da Cooperativa
dos Mineradores do Vale do Guaporé. O RLG deu entrada na agência em 27 de julho de 2020.
O segundo processo minerário que apresenta sobreposição à TI Utiariti (18 ha), tem uma área total de
1628 ha e está situado no rio Papagaio, à montante do local descrito anteriormente. É um requerimento
de pesquisa que está em nome de Otavio Mezzomo Giacomet.
Uma vez constatados os resultados indicados neste relatório, importante destacar que, no estado do
Amazonas, a Ação Civil Pública nº 1000580-84.2019.4.01.3200, iniciada pelo Ministério Público Federal
e que tramita na 9ª Vara Federal Cível da SJAM requer nos pedidos: i) o indeferimento de todos os requerimentos de pesquisa ou de lavra minerais, inclusive de permissão de lavra garimpeira, que incidam sobre
terras indígenas homologadas no Amazonas e em estado de sobrestamento36; ii) condenação da ANM a
analisar e indeferir todos os requerimentos citados no item i e; iii) condenação da ANM em não sobrestar
quaisquer novos requerimentos de pesquisa ou lavra minerais, inclusive de permissão de lavra garimpeira,
incidentes sobre terras indígenas homologadas no estado do Amazonas. Em decisão do dia 21 de julho de

36 A prática de sobrestamento se configura pela manutenção de processos minerários em áreas bloqueadas para a
exploração mineral, como as terras indígenas, até que a exploração seja regulamentada.
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2021, os pedidos destacados foram acolhidos, o que gerou o indeferimento de 1072 processos na ANM
que se encontravam sobrestados e com sobreposição em área de terras indígenas, por inexistência de
legislação que eivasse de legalidade os atos da ANM em relação a essa temática.
No caso das áreas no entorno de terra indígena, o judiciário se deparou com a questão das lavras
de mineração através de situação vivenciada pelo povo Cinta Larga, em Rondônia. A apelação nº
2005.41.00.003417-2/RO, analisada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tratava da insurgência
contra o indeferimento da proibição de exploração no entorno da terra indígena. A decisão em sede de
apelação foi favorável à reforma da sentença de primeiro grau. In verbis:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MINERAÇÃO EM TERRA INDÍGENA. REQUERIMENTO
DE PESQUISA E LAVRA NA ÁREA DA TRIBO CINTA LARGA E SEU ENTORNO. INGRESSO NA
LIDE DE COOPERATIVA DE POVOS INDÍGENAS COMO TERCEIRA INTERESSADA INDEFERIDO. AGRAVO RETIDO COM MESMO OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.
CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS DEMONSTRANDO QUE AS PESQUISAS E LAVRAS NO
INTERNO DA TI CINTA LARGA TEM SERVIDO PARA INCREMENTO DA CRIMINALIDADE NA
ÁREA. 1. Não é facultado a terceiro ingressar na lide com propósito de inovar a demanda
com pedido não deduzido pelo autor na petição inicial. 2. O agravo retido interposto contra
a decisão que indeferiu a antecipação da tutela na parte que excluiu o entorno da terra indígena da proibição de concessão e cancelamento de títulos de lavra e pesquisa mineraria é
bis in idem ao objeto do recurso de apelação, razão pela qual não se conhece o agravo. 3.
As terras indígenas constituem área de proteção ambiental e tem como finalidade proteger
a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar o uso de recursos naturais (art. 15 da lei 9.985/2000). 4. O art. 42 do Código de Mineração dispõe que a
autorização de lavra será recusada se a lavra for considerada prejudicial ao bem público ou
comprometer interesses que superem a utilidade da exploração industrial. 5. Examinando o
conjunto probatório dos autos a r. sentença reconheceu que “as supostas pesquisas e lavras
incidentes nas áreas próximas das terras indígenas extraídos da reserva, incrementando a
criminalidade na região”. 6. A solução de apenas determinar a intervenção da FUNAI nos
requerimentos de lavra e pesquisa mineral sobre o entorno de terras indígenas não garante
à comunidade Cinta Larga a proteção para afastar a criminalidade que a cerca. 7. Segundo
apuração da Polícia Federal em Rondônia, relatado em parecer da douta PRR “a vida dos
contrabandistas tem sido facilitada ainda pela concessão de licenças de pesquisas minerais
próximas às áreas indígenas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, órgão do
Ministério das Minas e Energia” e que “a presença de mineradoras nas áreas circunvizinhas
às terras indígenas fomenta o contrabando e o crime organizado que atua contrariamente
aos interesses indígenas. 8. A r. sentença recorrida na apuração de acervo probatório reportou-se ao relatório da Polícia Federal na chamada Operação Roosevelt, em 21.05.2005, que
assinala os conflitos gerados no entorno da TI Cinta Larga entre garimpeiros, minerados e
indígenas: Na mesma esteira, à fl. 152, consta Relatório da Operação Roosevelt, produzido
pelo Delegado Mauro Sposito, em 11.05.2005, onde destaca a atuação das multinacionais
na região, abastecida em grande parte pela concretização da “expectativa” gerada pela dúbia
posição do DNPM: “é em Rondônia que se fazem presentes as empresas multinacionais que
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dominam o mercado mundial de diamantes, as quais, aproveitando-se de lacunas legais,
agem por intermédio de empresas brasileiras que abrigam em seus respectivos contratos
sociais a real identidade de seus proprietários. Diante da perspectiva de liberação da área
para a lavra de diamantes, as empresas mineradoras multinacionais promovem ações para
demonstrar que a exploração por parte de garimpeiros e suas cooperativas é predatória e
ineficaz, utilizando para tanto ações de desinformação por meio da imprensa, bem como
fomentando conflitos, no interesse de manterem a situação sob domínio e com isto regular
o preço do diamante a nível mundial (...) a potencialidade criminal da situação expressa pode
ser avaliada por estudos realizados pelas próprias empresas multinacionais, que afirmam
ser a produção do Garimpo Roosevelt em torno de US$20.000.000,00 (vinte milhões de
dólares) mensais, sendo que deste montante, nos últimos quatro anos, não há registro de
comercialização lícita dos diamantes extraídos nas terras ocupadas pelos silvícolas Cinta
Larga”. Assim, uma maior proteção do entorno das terras indígenas, com imposição de firmes
restrições e fiscalizações, tendem a minimizar os focos de tensão na região do Povo Cinta
Larga, reduzindo a criminalidade e os conflitos entre mineradores, garimpeiros e indígenas,
eis que, além de se extinguir a expectativa das mineradoras em legalizar o extrativismo
mineral nessas áreas, os grandes explorados passariam a ter dificuldades em simular pesquisa e lavra nas proximidades para “lavar” diamante extraído do interior da unidade de
conservação. 9. Inexistem direitos absolutos no ordenamento jurídico brasileiro. Constatada
a incompatibilidade da atividade mineraria e a ordem pública no entorno da TI Cinta Larga,
resta superada a utilidade do aproveitamento mineral na área sub judice. 10. O interesse
na proteção do meio ambiente, as condições de vida da população indígena local e a neutralização da criminalidade faz emergir os motivos para a revogação da lavra. 11. Apelação
do Ministério Público Federal provida. 12. Recurso de apelação do DNPM prejudicado. (AC
0003392-26.2005.4.01.4100 / RO, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE
ALMEIDA, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.341 de 30/04/2013).

A apelação, portanto, foi provida, já que inconteste quando a ocupação da zona de amortecimento de terra
indígena por atividade garimpeira causa danos e subverte a ordem pública que instituiu aquela área como uma
área de proteção especial, inexiste razão para a manutenção da lavra, devendo esta ser revogada de pronto.

4.3 O LICENCIAMENTO AMBIENTAL
O art. 225, § 1°, inciso IV, da Constituição Federal exige a elaboração de Estudos de Impacto Ambiental e
de Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (EIA/Rima) de toda atividade considerada potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente.
No Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), desde antes da Constituição Federal, a Resolução
nº 01/1986 definiu o que se entende por Estudo de Impacto Ambiental, relacionando os casos nos quais
se vislumbra ser essa modalidade de avaliação prévia necessária. Na década de 1990, novas resoluções
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foram formuladas, sendo a Resolução nº 09/1990 aplicada, de maneira geral, a empreendimentos minerários, excetuado o caso de lavra garimpeira e de minerais classificados, pela antiga redação do Código
de Mineração, como de “Classe II” – destinados à construção civil. Assim como a Resolução nº 10/1990,
cuidando do licenciamento ambiental de empreendimentos minerários de lavra de materiais destinados
à construção civil (argila, areia, brita etc.), ela estipula ser possível a dispensa de EIA/Rima em situações
especiais e a critério do órgão competente, substituindo-se a avaliação por Relatório de Controle Ambiental.
Além dessas, merece destaque a Resolução n° 237/1997, que determina a realização de Estudo de Impacto
Ambiental para aqueles empreendimentos que possam causar significativo impacto ambiental (Art. 3º).
Especificamente, no caso de Mato Grosso, de acordo com a Resolução Consema 26/07, de 24 de julho de
200737, projetos públicos ou privados que incidam direta ou indiretamente em terras de ocupação indígena,
ou ao longo do seu entorno perimétrico num raio de 10 (dez) km de largura e passível de causar impacto
ambiental, deveriam ter tido a exigência da prévia elaboração do EIA/Rima. No entanto, o mesmo normativo
abriu a possibilidade de o Consema recomendar a dispensa da elaboração do EIA/Rima, o que tem sido sistematicamente realizado pelo Conselho para esses projetos. De acordo com dados preliminares que estão
sendo analisados pela OPAN, processos que envolvem alguma forma de extração mineral que passaram pelo
Consema no período de 2011 a agosto de 2021 somam 45 empreendimentos, sendo 35 referentes à extração
de cascalho e areia, dos quais 33 estão no entorno de terras indígenas (10 km). As terras indígenas com maior
número de empreendimentos nessa faixa de entorno são as TIs Umutina (07), Vale do Guaporé (05), Areões
(04). Além disso, foram identificados quatro processos que se referem a metais preciosos, distribuídos no
entorno de TI Areões, TI Aripuanã, TI Merure, TI Enawenê-Nawê. Como evidenciado ao longo deste relatório,
a elevada quantidade de processos minerários concentrados, com potencial de provocar impactos ambientais
cumulativos e sinérgicos, requer cautela e análise rigorosa dos órgãos intervenientes e do órgão licenciador.
Além disso, e ainda mais grave, é a clara inconstitucionalidade desses processos, uma vez que, como mencionado, a legislação atual proíbe a exploração mineral em Terras Indígenas (TIs) sem expressa autorização do
Congresso Nacional (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). Ao mesmo tempo, esses não foram sequer consultados
quanto a tais empreendimentos, o que infringe o Direito à Consulta e Consentimento Livre, Prévio e Informado
(DCCPLI) assegurado na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Tem-se, também, que a pressão do setor minerário sobre os povos indígenas se manifesta na proposição
de flexibilização de normas federais no Congresso Nacional, entre eles o Projeto de Lei 3729/2014 que afrouxa
o licenciamento ambiental e Projeto de Lei 191/2020 que visa “estabelecer as condições específicas para a
realização da pesquisa e da lavra de recursos minerais e hidrocarbonetos e para o aproveitamento de recursos
hídricos para geração de energia elétrica em terras indígenas[...]”. Isso sinalizando para um possível cenário
futuro ainda mais nebuloso que o atualmente existente.

37 Art. 2º - Que seja exigida a prévia elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA) para os projetos públicos ou privados que incidam direta ou indiretamente em terras de ocupação indígena, ou ao
longo do seu entorno perimétrico num raio de 10 (dez) KM de largura e passível de causar impacto ambiental.
Parágrafo único – A SEMA, desde que em exame prévio constate em parecer técnico que a obra ou atividade tem baixo
potencial de causar significativa degradação ambiental, poderá recomendar ao CONSEMA a dispensa da elaboração do
Estudo de Impacto Ambiental -EIA, para fins de licenciamento de atividades nos termos do inciso XVI do artigo 24 da Lei
Complementar 232, de 21 de dezembro 2005. (RESOLUÇÃO CONSEMA 26/2007).
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5.

CO N C LU SÕE S
No estado de Mato Grosso, nos últimos anos, a pesquisa evidenciou que houve aumento no número

processos minerários registrados na Agência Nacional de Mineração (ANM). Conforme o relatório mostra,
em 2018 havia 7.526 processos registrados e, em 2021 (até o mês de setembro), este número saltou
para 10.543, representando um aumento de 40% neste período. Nos próximos anos, deve-se manter a
tendência de crescimento, uma vez que, conforme os dados indicam, há um incremento na procura em
relação a requerimentos de áreas minerais. Aliado a isso, observa-se direcionamento político do estado,
notadamente da Metamat, para explorar o “potencial mineral” em Mato Grosso, aumentando a arrecadação
e, por consequência, o PIB estadual.
Conforme evidenciado, os processos estão concentrados nas regiões sudoeste, meio norte e noroeste do
estado, e os principais minerais encontrados nos requerimentos são cobre e ouro. Nessas regiões, chama
atenção o aumento no número de processos minerários na bacia do Rio Juruena, que teve 20 requerimentos
no ano de 2010, imprimindo tendência de aumento nos anos seguintes a ponto de chegar ao maior número
de requerimentos em 2020: 165 processos. Conforme a pesquisa mostra, esses processos minerários
representam 11,78% (2,25 milhões de hectares) da área total da bacia do Juruena. Entre eles, destacam-se
que os Requerimentos de Lavra Garimpeira (RLG) representam aproximadamente 44% (72 processos) de
todos os processos existentes na bacia que deram entrada na ANM em 2020.
Esta situação reflete o que está acontecendo em todo o estado de Mato Grosso e na Amazônia Legal.
No entanto, a importância da bacia do Juruena acende um alerta para esse movimento minerário acelerado.
Como mostra no relatório, nesta região se encontram 20 terras indígenas demarcadas, responsáveis pela
conservação de quatro milhões de hectares no território. Somando com outras áreas públicas, 32% da região
encontram-se legalmente protegidas. Além disso, há 25 projetos de assentamentos rurais, onde vivem
centenas de agricultores familiares. Portanto, é uma região de alta relevância para a proteção ambiental,
sociocultural, produção e reprodução socioeconômica dos povos que ali vivem.
Na pesquisa, ao analisar a localização dos requerimentos de processos minerários e das terras indígenas na bacia do Rio Juruena, evidencia-se proximidade e, em alguns casos, a sobreposição com área de
terras indígenas. No caso de proximidade, os dois casos mais graves verificados são: a) a área 8.040 ha no
limite sul da TI Erikpatsa e, b) a área de 9.212 ha no limite norte da TI Manoki. Já a sobreposição de áreas
foi identificada nas terras indígenas Apiaká do Pontal e Isolados (9.931 ha em sobreposição), Batelão (84
ha) e Escondido (766 ha). Além destes, quando considerado o território do estado de Mato Grosso, outros
quatro casos envolvendo terras indígenas chamam especial atenção: TI Kayabi (com 3.771 hectares em
sobreposição requeridos junto à ANM), TI Paukalirajausu (aproximadamente 7.600 hectares) e as três TIs
do povo Rikbaktsa: a TI Escondido (aproximadamente 766 hectares dentro e 209 mil hectares com até 10
km no entorno), e as TIs Erikpatsá e Japuíra (119 mil hectares com até 10 km no entorno).
Há também o caso envolvendo a TI Piripkura (146 mil hectares com até 10 km no entorno), exemplificando a situação pela qual passam as terras indígenas que possuem registros de povos indígenas isolados
em Mato Grosso. A ampliação do número de cadastros de processos minerários no entorno, notadamente
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os de RLG, evidencia uma tendência de aumento da pressão minerária sobre um dos territórios que possuem presença confirmada de povo(s) e/ou grupo(s) de isolados.
A sobreposição de processos minerários dentro e na fronteira com terras indígenas merece especial
atenção, tendo em vista a inconstitucionalidade do desenvolvimento da atividade nestes territórios, infringindo a legislação vigente no país.
Na bacia do Juruena, conforme atestado neste relatório, foi identificado que, entre os Requerimentos de
Lavra Garimpeira, 99,6% foram realizados por cooperativas. As áreas requeridas para garimpagem somam
um total de 452.825 ha. Apenas seis dessas cooperativas são responsáveis por 97% (439.738 ha) de toda
área. O espantoso é que tais áreas estão localizadas ao longo do leito dos principais rios que drenam a
bacia do Juruena.
Desses, identificaram-se casos em que o pedido foi “fatiado” em áreas menores, com a mesma titularidade, a fim de burlar dispositivos da Portaria MME/DNPM n° 155, de 12 de maio de 2016, que limita as
lavras garimpeiras a áreas de até 10.000 hectares quando localizadas na Amazônia Legal.
Associado a isso, a flexibilização da legislação ambiental é preocupante. Neste sentido, pode-se mencionar a sistemática dispensa da elaboração de EIA/Rima realizada pelo Consema/MT para projetos de
empreendimentos e atividades localizados no raio de até 10 km das terras indígenas, bem como a violação
do Direito à Consulta e Consentimento Livre, Prévio e Informado (DCCPLI) dos povos indígenas, assegurado
na Convenção 169 da OIT.
A falta de dimensionamento adequado sobre os verdadeiros impactos socioambientais desse tipo de
atividade preocupa, pois ela vem aliada à falta de informações sobre os processos, de transparência, de
participação da sociedade civil no planejamento e decisão sobre os empreendimentos minerários que
possam afetar seus modos de vida.
O cenário apresentado nos acende um sinal de alerta sobre os planos futuros para exploração mineral
na bacia do Juruena, principalmente os relacionados às áreas requeridas para garimpagem nos principais
rios dessa bacia hidrográfica e que afetam diretamente toda a população. É necessário que os povos indígenas, a sociedade civil e os movimentos sociais estejam apropriados e informados sobre esses processos.
Dessa forma, os potenciais impactados, juntamente com os movimentos sociais e Ministérios Públicos,
terão possibilidade de se articular e incidir de forma adequada na defesa dos seus direitos, identificando as
tentativas de burlagem das leis ambientais, minerais e o desrespeito aos direitos indígenas.
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A NEXOS
Processos minerários requeridos para substâncias em que é necessária
uma avaliação prévia através da pesquisa mineral. Nessa fase de pesquisa,
objetiva-se caracterizar a jazida e, por consequência, dimensionar o
processo de extração industrial, sendo esse mais complexo e automatizado
que nos regimes anteriores. Inicialmente, sob o regime de Autorização de
Pesquisa e, após o relatório final de pesquisa positivo comprovando a
existência e delimitando a jazida, esses processos alcançam o regime de
Concessão de Lavra.

REGIME DE
AUTORIZAÇÃO

Requerimento de Pesquisa

REGIME DE
CONCESSÃO

Requerimento de Lavra

Processos minerários requeridos por pessoas físicas e jurídicas com
intuito de realizar apenas a extração de substâncias minerais de uso
imediato na construção civil, como areia, brita e cascalho, em pequenas
áreas de até 50 hectares

REGIME DE
LICENCIAMENTO

Processos minerários requeridos por prefeituras e governos estaduais
para a extração de substância mineral, como areia e cascalho, visando o
uso direto na construção de obras públicas.

REGIME DE
EXTRAÇÃO

Processos minerários autorizativos de lavras em áreas de pequenas
dimensões, cujos polígonos sejam inferiores a 50 hectares, com exceção
daqueles processos titularizados por cooperativa de garimpeiros, que
poderão abranger até 10 mil hectares quando instalados na Amazônia Legal.

REGIME DE PLG

Autorização de Pesquisa

Todas as
substâncias
passíveis de
Mineração

Concessão de Lavra

Requerimento de Licença
Concessão de Lavra
Requerimento de Extração

Substâncias
ligadas a
construção civil1

Registro de Extração

Requerimento de
Lavra Garimpeira
Permissão de
Lavra Garimpeira

Somente
substâncias
garimpáveis2

1) As substâncias que se encaixam nesse Regime são: argilas para indústrias diversas; rochas ornamentais e de revestimento; carbonatos de cálcio e de magnésio empregados em indústrias diversas. Ressalta-se que até fevereiro de 2020
somente as argilas ne enquadravam neste regime, sendo as demais incluídas através da LEI Nº 13.975, DE 7 DE JANEIRO DE 2020.
2) De acordo com a ANM, os minerais garimpáveis são o ouro, diamante, cassiterita, columbita, tantalita, volframita, nas formas aluvionar, eluvional e coluvial, scheelita, demais gemas, rutilo, quartzo, berilo, moscovita, espodu`mênio,
lepidolita, feldspato, mica. (RODRIGUES ROCHA, 2021)

Anexo 1: Fases dos processos minerários na ANM. Fonte: Adaptado de WWF, 2018.
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PROCESSO NA
ANM

ANO

ÁREA
(HA)

FASE

NOME DO PROPONENTE

SUBSTÂNCIA

866561/2020

2020

487

Requerimento de Lavra Garimpeira

Cooperativa dos Mineradores do Vale do Guaporé

Minério de Ouro

866567/2020

2020

431

Requerimento de Lavra Garimpeira

Cooperativa dos Mineradores do Vale do Guaporé

Minério de Ouro

866007/2014

2014

393

Requerimento de Pesquisa

Atiaia Energia S.a.

Argila

Tirecatinga

14

866487/2019

2019

1.628

Autorização de Pesquisa

Otavio Mezzomo Giacomet

Minério de Ouro

Utiariti

18

866622/2020

2020

830

Requerimento de Lavra Garimpeira

Cooperativa dos Mineradores do Vale do Guaporé

Minério de Ouro

Utiariti e Tirecatinga

234

866386/2020

2020

1.483

Requerimento de Lavra Garimpeira

Cooperativa de Pequenos Mineradores de Ouro e
Pedras Preciosas de Alta Floresta

Minério de Ouro

867183/2020

2020

2.461

Autorização de Pesquisa

Carlos Gabriel Olyntho de Arruda Villaça

Minério de Ouro

866944/1996

1996

10.000

Disponibilidade

Rio Doce Geologia e Mineração S.A. - DOCEGEO

Minério de Ouro

Apiaká do Pontal e Isolados

8538

866441/2008

2008

10.000

Requerimento de Pesquisa

Raquel Correia da Silva

Minério de Ouro

Escondido

766

860937/1982

1982

7239.18

Requerimento de Lavra

Mineração Santa Elina Industria e Comercio S A

Titânio

3812

860938/1982

1982

9129.16

Concessão de Lavra

Mineração Apoena S A

Minério de Ouro

748

866963/2016

2016

3954.56

Requerimento de Pesquisa

Mineração Rio Areia LTDA

Minério de Ouro

866538/2020

2020

285.91

Requerimento de Pesquisa

Maria Cristina Margonato da Rocha

Minério de Ouro

286

866363/2021

2021

690.73

Requerimento de Pesquisa

Filadelfo dos Reis Dias

Minério de Ouro

691

867146/1993

1993

2597.97

Requerimento de Pesquisa

Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda

Ouro

117

866698/2006

2006

9275.65

Requerimento de Pesquisa

Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.a

Minério de Ouro

17

867144/1993

1993

9725.84

Requerimento de Pesquisa

Mineração Silvana Industria e Comercio Ltda

Ouro

866538/2020

2020

285.91

Requerimento de Pesquisa

Maria Cristina Margonato da Rocha

Minério de Ouro

867010/2020

2020

16.99

Requerimento de Lavra Garimpeira

José Alves de Lima

Minério de Ouro

10

866539/2020

2020

14.34

Requerimento de Pesquisa

Maria Cristina Margonato da Rocha

Minério de Ouro

14

880677/1994

1994

4701.8

Disponibilidade

Mineração Itamaracá Ltda.

Ouro

73

866230/2017

2017

7449.11

Requerimento de Pesquisa

Mineração Dardanelos LTDA.

Minério de Zinco

867471/2010

2010

8343.43

Autorização de Pesquisa

Votorantim Metais S.a

Minério de Níquel

866685/2012

2012

7407.21

Autorização de Pesquisa

Integrer Sistemas Integrados Ltda

Diamante

880677/1994

1994

4701.8

Disponibilidade

Mineração Itamaracá Ltda.

Ouro
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TERRA INDÍGENA
Paresi

Batelão

ÁREA SOBREPOSTA
(HA)
10
15

30
54

Paukalintesu

Sararé

Zoró

2694

24
286

31
10
52

7 de Setembro

73
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PROCESSO NA
ANM

ANO

ÁREA
(HA)

FASE

NOME DO PROPONENTE

SUBSTÂNCIA

866552/2006

2006

386.84

Disponibilidade

Adriano Cabral de Moraes

Minério de Ouro

866551/2010

2010

8938.73

Disponibilidade

Pai a TI LTDA

Minério de Ferro

866097/2020

2020

29.86

Requerimento de Pesquisa

Nilson Luiz Becker

Minério de Ouro

15

866876/2008

2008

47.22

Requerimento de Lavra

Demeneck Mineradora Ltda

Minério de Ouro

16

866875/2008

2008

47.71

Direito de Requerer Lavra

Demeneck Mineradora Ltda

Areia

26

866981/2014

2014

9820.09

Requerimento de Pesquisa

A7 Assessoria Empresarial e Tributaria Ltda Me

Minério de Ferro

252

867065/2020

2020

936.73

Requerimento de Pesquisa

Kawane Santos Silva

Minério de Ouro

370

866482/2021

2021

8671.87

Requerimento de Lavra Garimpeira

Cooperativa dos Mineradores do Vale do Guaporé

Minério de Ouro

866480/2021

2021

8676.18

Requerimento de Lavra Garimpeira

Cooperativa dos Mineradores do Vale do Guaporé

Minério de Ouro

18

866479/2021

2021

8685.98

Requerimento de Lavra Garimpeira

Cooperativa dos Mineradores do Vale do Guaporé

Minério de Ouro

56

866481/2021

2021

8672.94

Requerimento de Lavra Garimpeira

Cooperativa dos Mineradores do Vale do Guaporé

Minério de Ouro

25

866483/2021

2021

8642.25

Requerimento de Lavra Garimpeira

Cooperativa dos Mineradores do Vale do Guaporé

Minério de Ouro

80

867076/2021

2021

8091.6

Requerimento de Lavra Garimpeira

Cooperativa dos Garimpeiros de Apiacás

Minério de Ouro

Kawahiva do Rio Pardo

152

867068/2021

2021

717.25

Requerimento de Pesquisa

Alexandre Thiago Simas

Minério de Ouro

Tahantesu

31

866259/2020

2020

90.48

Requerimento de Pesquisa

Mineração Conquista LTDA

Minério de Ouro

Pequizal

49

866293/2010

2010

8812.03

Disponibilidade

Mineração Monte Azul LTDA

Minério de
Manganês

Jarudore

46

866566/2011

2011

6861.69

Autorização de Pesquisa

Mineração Batovi Ltda

Diamante Industrial

14

866564/2011

2011

3511.58

Autorização de Pesquisa

Mineração Batovi Ltda

Diamante Industrial

36

866567/2011

2011

3569.48

Autorização de Pesquisa

Mineração Batovi Ltda

Diamante

866574/2011

2011

5776.71

Autorização de Pesquisa

Mineração Batovi Ltda

Diamante Industrial

21

866563/2011

2011

7112.3

Autorização de Pesquisa

Mineração Batovi Ltda

Diamante Industrial

31

867065/2020

2020

936.73

Requerimento de Pesquisa

Kawane Santos Silva

Minério de Ouro

Arara do Rio Branco

370

866052/2015

2015

2868.03

Autorização de Pesquisa

Marcio Sandim Gonçalves

Minério de Ouro

Wedezé

34

866052/2016

2016

2868.04

Autorização de Pesquisa

Marcio Sandim Gonçalves

Minério de Ouro

Pimentel Barbosa

34
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TERRA INDÍGENA

ÁREA SOBREPOSTA
(HA)
23

Tadarimana

Aripuanã

Marechal Rondon

12

18

21
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PROCESSO NA
ANM

ANO

ÁREA
(HA)

FASE

NOME DO PROPONENTE

SUBSTÂNCIA

TERRA INDÍGENA

ÁREA SOBREPOSTA
(HA)

866202/2012

2012

1522.35

Autorização de Pesquisa

Mineradora Eireli SL

Minério de
Manganês

Serra Morena

32

867405/2008

2008

84.37

Disponibilidade

Cooperativa dos Garimpeiros da Amazônia - COOGAM

Minério de Ouro

867401/2008

2008

563.52

Requerimento de Lavra Garimpeira

Cooperativa dos Garimpeiros da Amazônia - COOGAM

Minério de Ouro

866354/2014

2014

2154.81

Requerimento de Lavra Garimpeira

Cooperativa de Pequenos Mineradores de Ouro e
Pedras Preciosas de Alta Floresta

Minério de Ouro

17
Kayabi

174
2153

Anexo 2: Tabela com os processos minerários sobrepostos as terras indígenas em Mato Grosso. Fonte: Dados da Pesquisa (2021).
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