Carta aberta
A quem interessar possa
Nós, arqueólogas e arqueólogos brasileiros abaixo assinantes, tomando conhecimento
da possibilidade de instalação de uma fábrica de cerveja, da empresa Heineken, na
localidade de Pedro Leopoldo, berço da Paleontologia e da Arqueologia brasileiras,
pronunciamo-nos contra qualquer implementação desse projeto econômico sem que
sejam feitas as devidas consultas aos órgãos competentes de proteção do ambiente
natural (ICMBio, Instituo Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; IEF, Instituo
Estadual de Floresta) e da conservação do patrimônio arqueológico (IPHAN, Instituo do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Mas, muito especialmente, sem a aprovação
das comunidades de moradores que vivem em torno dessa área e que serão os principais
afetados.
Cabe dizer que a comunidade de Confins é atualmente dependente da água subterrânea
da região e seria uma das principais atingidas com o empreendimento. Por outro lado,
o consumo de água previsto pela empresa Heineken (360 mil litros por hora) não poderá
durar indefinidamente. Trata-se de uma região cárstica, muito sensível às modificações
abruptas como esta. Os maciços carstificados da região sustentam uma fitofisionomia
significativamente ameaçada pelo desmatamento, a Mata Seca, a qual apresenta uma
riqueza tanto em biodiversidade, quanto em ambientes. O passivo que o
empreendimento deixará muito rapidamente, trará consequências graves para as
comunidades próximas e para o meio ambiente.
No que se refere ao patrimônio cultural, o empreendimento está previsto para ser
instalado à aproximadamente 1 km de um dos sítios arqueológicos mais importantes do
Brasil, o qual contribui de maneira significativa com a discussão da chegada dos grupos
humanos na América, a Lapa Vermelha IV, no qual foi encontrado o crânio de uma
mulher, datado de aproximadamente 11 000 BP. O sítio, se encontra dentro de uma área
de preservação e foi escavado pela Missão Francesa nos anos 1970, sob a coordenação
da arqueóloga francesa Annette Laming-Emperaire. A retirada da grande quantidade de
água prevista pelo empreendimento, pode atingir diretamente o conjunto de sítios
arqueológicos do setor (existe na região, uma centena de sítios arqueológicos
catalogados e registrados no órgão responsável).

Com esses dados, entendemos que os membros das comunidades de Pedro Leopoldo e
de Confins têm o direito de saber que a instalação de uma indústria de cerveja nessa
localidade acarretará graves e irreversíveis prejuízos ao ambiente e que ademais poderá
provocar a destruição de sítios arqueológicos de extrema relevância para compreensão
da ocupação humana do continente americano.
Por último, alertamos aos administradores municipais que deverão estar cientes de que
a destruição de ambos os patrimônios (natural e cultural) é passível de ser criminalizada
e que, consequentemente, tem sua correspondência na penalização. Desta forma,
instamos a que o staff administrativo municipal divulgue as informações corretas,
discuta e reflita sobre essa iniciativa econômica privada junto com especialistas e com
os membros das comunidades para evitar erros irremediáveis e, por que não, para
proporcionar alternativas sócio econômicas não destrutivas, em que os verdadeiros
beneficiários sejam os moradores da região. Entendemos que a implantação desse
empreendimento, em todo caso da maneira como está sendo realizado, vai na
contramão do que acontece atualmente no mundo, inclusive das discussões presentes
na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26),
em Glasgow, na Escócia.
Finalmente, decidimos enviar esta carta diretamente às sedes nacional e internacional
da Heineken, para que tomem conhecimento dos problemas que podem acarretar a
implantação de uma cervejaria nas proximidades de Parques e Áreas de Proteção
Ambiental sem os devidos cuidados, respeito e discussões.
Brasil, 20 de outubro de 2021
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