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SOBRE ESTE RELATÓRIO

En este informe se analiza la conexión entre la deforestación de la cuenca amazónica y una
gobernanza débil, la inseguridad y los conflictos, y la planificación inadecuada de la infraestructura en la región. Las conclusiones de este informe se basan en el examen de documentos, entrevistas de campo en tres países (Brasil, Colombia y Perú, que son las economías más grandes y
en conjunto comprenden más del 80% de la cuenca amazónica) y consultas realizadas en Washington. Nuestros hallazgos revelan que estos países tienen problemas estructurales que hacen
que prosperen quienes impulsan la deforestación. La deforestación de la Amazonía no puede
circunscribirse únicamente a un fenómeno ambiental: es el resultado inevitable de una confluencia de deficiencias de seguridad, económicas y de gobernanza. El desarrollo de infraestructura
en este complejo panorama puede aumentar los riesgos para el ecosistema y las poblaciones que
lo habitan.
Más allá de su riqueza en biodiversidad y recursos naturales, la Amazonía alberga de 30 a 35
millones de habitantes, la mayoría de los cuales viven en zonas urbanas que se han quedado
a la zaga de otras zonas en sus respectivos países en cuanto al desarrollo socioeconómico.
Esta combinación de una vasta dotación ecológica, recursos naturales y asentamientos humanos presenta retos y oportunidades para el desarrollo futuro de la región.
En general, deben tenerse en cuenta esos retos y oportunidades al diseñar una estrategia de
desarrollo sostenible para la cuenca, de manera que la infraestructura pueda desempeñar un
rol positivo en ese proceso. En este contexto, es necesario actuar desde ahora para preservar la
cuenca amazónica y evitar posibles conflictos sociales y crisis económicas. Podrían producirse
efectos regionales y mundiales nefastos si no se toman medidas para impedir una mayor deforestación. Dada la situación actual, la Amazonía se encuentra en una encrucijada para hacer
frente a la deforestación.
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SUMÁRIO EXECUTIVO

Este relatório analisa como o desmatamento na bacia

agir agora para garantir que a bacia amazônica seja preser-

amazônica está ligado à governança inadequada, à

vada, e que possíveis conflitos sociais e crises econômicas

insegurança, aos conflitos e ao planejamento inadequado

sejam evitadas. Se nada for feito para impedir o avanço do

da infraestrutura na região. As constatações deste relatório

desmatamento, os possíveis efeitos regionais e globais po-

têm base em análises documentais, entrevistas de campo

dem ser desastrosos. Dada a situação atual, a Amazônia está

em três países (Brasil, Colômbia e Peru, os quais são as

numa encruzilhada quanto a sua capacidade de responder

maiores economias e, juntos, compreendem mais de 80% da

ao desmatamento.

bacia amazônica) e consultas feitas em Washington. Nossas
constatações revelam que esses países enfrentam desafios
estruturais que permitem que os fatores impulsionadores
do desmatamento prosperem. Não é possível circunscrever

DESAFIOS ATUAIS NA BACIA
AMAZÔNICA
Uma série de desafios ambientais, econômicos, de

o desmatamento na Amazônia a apenas um fenômeno

governança e de segurança está afetando o futuro da

ambiental, pois é o resultado inevitável de uma confluência

Amazônia, com potencial para desestabilizar a região. Desde

de problemas de segurança, econômicos e de governança.

a década de 1970, a bacia amazônica tem sofrido perdas

A introdução do desenvolvimento de infraestrutura nesse

consideráveis de biodiversidade e cobertura florestal,

já complexo panorama pode aumentar o risco para o

além do aumento da contaminação da água. As principais

ecossistema e para as pessoas que o habitam.

atividades que contribuíram para o desmatamento variam de
acordo com o país e incluem empreendimentos econômicos

Além da rica biodiversidade e recursos naturais, a Amazônia

legais, tais como a pecuária comercial, produção de soja e

abriga de 30 a 35 milhões de habitantes, a maioria dos quais

desenvolvimento de infraestrutura, e atividades ilegais,

vive em áreas urbanas defasadas com relação a seus res-

como grilagem de terras, mineração ilegal de ouro, cultivo

pectivos países em termos de desenvolvimento socioeco-

da coca e produção de cocaína.

nômico.1 Essa combinação de dotes ambientais, recursos
naturais e assentamentos de pessoas apresenta desafios e

Além dos impactos ambientais, o desmatamento e as

oportunidades para o futuro do desenvolvimento da região.

atividades a ele associadas afetam a saúde física (por
exemplo, incêndios geram poluição e o mercúrio usado na

Em geral, esses desafios e oportunidades devem ser leva-

mineração de ouro contamina as fontes hídricas) e a saúde

dos em conta ao criar-se uma estratégia de desenvolvimen-

econômica das comunidades, já que muitas dependem da

to sustentável para a bacia que confira à infraestrutura um

floresta e dos cursos d’água para seus meios de subsistência.

papel positivo nesse processo. Nesse contexto, é necessário

As atividades ilegais que contribuem para o desmatamento
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também afetam a segurança humana básica e criam

infraestrutura, principalmente estradas e hidrelétricas, têm

conflitos com comunidades locais e indígenas.

sido realizados na Amazônia sem uma análise cuidadosa
das prioridades estratégicas, sem os melhores projetos de

As causas básicas do desmatamento podem ser associadas

engenharia ou alternativas viáveis, também ignorando as

a três fatores principais correlacionados. Primeiro, as

possíveis externalidades desses empreendimentos, além de

comunidades que vivem na região amazônica estão entre as

seus danos ou benefícios para todas as partes interessadas.

mais pobres da América Latina e sofrem com uma série de
problemas socioeconômicos específicos, incluindo a falta de
oportunidades econômicas significativas, a informalidade
no mercado de trabalho, disputas por recursos (por exemplo,

OPORTUNIDADES NA BACIA
AMAZÔNICA
Apesar dessas deficiências, os países têm o conhecimento e

terra) e insuficiência de serviços públicos básicos (por

as ferramentas para equilibrar as preocupações ambientais,

exemplo, saúde e educação, água e saneamento e segurança).

de segurança e econômicas na Amazônia. Nos últimos anos,

Em partes da região amazônica, grupos poderosos exploram

graças aos esforços de governos, empresas privadas e organi-

a falta de oportunidades econômicas legítimas, obrigando

zações sem fins lucrativos, mais de 80% da floresta ainda está

as pessoas a se envolverem em atividades informais (por

intacta, e a região tem potencial para produzir bens e serviços

exemplo, agricultura de subsistência) e outras ilegais por

de forma mais sustentável, com base numa “economia da flo-

natureza (por exemplo, exploração madeireira ou cultivo e

resta em pé”.2 Ao longo dos últimos 20 anos, alguns países da

tráfico de drogas) como meio de sobrevivência.

bacia amazônica fizeram avanços consideráveis na criação de
uma série de instituições, políticas e estruturas legais para

Em segundo lugar, a governança e a “presença do Estado” na

proteger a floresta tropical.

região são inadequadas, com implicações para a aplicação
das leis e a gestão de recursos. Em muitos casos, não há uma

Da mesma forma, foram desenvolvidas estruturas e pa-

definição adequada do processo de titulação e registro de

drões internacionais de “infraestrutura de qualidade” (ou

terras em nível subnacional, o que leva à grilagem de terras

infraestrutura sustentável), como as estabelecidas pelo

e confrontos com comunidades locais e povos indígenas.

Grupo dos 20 (G20), pela Organização para a Cooperação e

A governança inadequada cria oportunidades para a

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pelas instituições

invasão de terras públicas por colonos, gerando ainda mais

de Bretton Woods (Banco Mundial e Fundo Monetário In-

desmatamento. Muitas vezes, os governos regionais e locais

ternacional); estruturas que oferecem ferramentas impor-

da Amazônia não têm capacidade técnica, nem recursos

tantes para aprimorar o planejamento da infraestrutura

humanos e orçamentários para enfrentar efetivamente

na bacia amazônica. Essas estruturas se concentram em

os problemas da atividade ilegal e, ao mesmo tempo,

aspectos da governança, tais como o fortalecimento da

adequadamente proporcionar uma governança fundiária,

capacidade institucional (incluindo processos de planeja-

com serviços públicos e de aplicação das leis. Além disso, as

mento e compras pública), e o monitoramento de impac-

licenças ambientais não são devidamente administradas, e as

tos ambientais e sociais (inclusive por meio de consultas

áreas delimitadas para tribos indígenas e parques naturais não

às comunidades e promovendo a criação de empregos, a

são protegidas. O suborno e a corrupção também influenciam

capacitação, e a transferência de experiência e conheci-

o desempenho das autoridades. A corrupção entre setores e

mento para as comunidades locais).3

níveis do governo provoca o desperdiço de recursos públicos
valiosos e cria uma cultura geral de impunidade, passível de

Ao mesmo tempo, a crescente atenção mundial da mídia,

exploração por diversos agentes.

doadores, investidores e consumidores em torno da bacia
amazônica aumentou a pressão por uma mudança do para-

Enfim,

projetos

de

infraestrutura

inadequadamente

digma do desenvolvimento regional, baseado hoje na ex-

planejados e executados podem exacerbar o desmatamento

ploração de recursos, para outro mais sustentável em lon-

e criar ainda mais conflitos sociais. Os “megaprojetos” de

go prazo. Além disso, os próprios cidadãos desses países
Bandura & McKeown
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estão preocupados com o futuro da Amazônia e estão cada

uma visão viável em longo prazo para o desenvolvimento

vez mais dispostos a apoiar os esforços de conservação.

econômico da região amazônica.

INSEGURANÇA NA AMAZÔNIA

A

Em meados da década de 1960, a Amazônia iniciou um
processo de urbanização e crescimento populacional,
liderado pelo Brasil. No Peru e no Brasil, os governos militares
tentaram proteger e ligar a Amazônia ao restante de seus
respectivos países por meio de projetos de infraestrutura
em larga escala, incentivando o assentamento de migrantes
na região. A bacia amazônica era considerada um imperativo
de segurança devido ao seu tamanho e à vasta fronteira
desprotegida. Ao mesmo tempo, o potencial econômico
dos recursos naturais inexplorados era um atrativo para as
indústrias de mineração e para o agronegócio, ambos em
expansão. Para melhor proteger a fronteira contra agentes
internacionais “forasteiros”, os governos promoveram a
infraestrutura, ajudaram novas famílias a se estabelecerem
e destacaram recursos militares para a região.
No entanto, as preocupações de segurança das décadas
de 1960 e 1970 eram muito diferentes das enfrentadas
na Amazônia atual. Em vez das ameaças tradicionais
à segurança relacionadas a agentes estrangeiros, as
atividades ilegais, principalmente o tráfico de drogas, a
mineração ilegal e a exploração madeireira e as mudanças,
climáticas tornaram-se ameaças que mais desestabilizam
a região amazônica atualmente. Hoje, o Brasil é o segundo
maior consumidor de cocaína depois dos Estados Unidos,
enquanto os países vizinhos da Colômbia, Peru e Bolívia
são os principais produtores mundiais de cocaína,
responsáveis pela grande maioria da produção global
total. Além disso, o garimpo ilegal é uma das principais
causas da invasão de áreas protegidas na Amazônia.
Infelizmente, muitas dessas atividades ocorrem na selva,
gerando ainda mais danos ambientais à floresta, aos rios
e à fauna e afetando a segurança das comunidades que
habitam a bacia. Muitas vezes, os governos locais não
têm capacidade institucional nem recursos para controlar
essas atividades ilegais e aplicar a legislação, o que agrava
o desmatamento. Juntas, as atividades ilícitas não só
criam mais desmatamento, fragilizam o Estado de direito
e ameaçam a segurança humana, mas também impedem
4
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insegurança

na

Amazônia

assume

três

formas

correlacionadas. A primeira é a insegurança ambiental: o
desmatamento contribui para a perda da biodiversidade
e para as mudanças climáticas. A segunda é o fato de que
as atividades econômicas ilegais na região têm alimentado
a insegurança pessoal e comunitária e incitado casos
recorrentes de grilagem de terras, colonização e violência.
Em alguns casos, o desmatamento obrigou o deslocamento
das comunidades. Por fim, os habitantes da Amazônia
enfrentam inseguranças econômica e de saúde devido à
combinação dos seguintes fatores: falta de oportunidades
econômicas significativas, falta de serviços de saúde e
outros serviços públicos, contaminação por mercúrio
proveniente da mineração ilegal de ouro e a proliferação de
doenças transmitidas por vetores, tais como a malária e a
dengue, agravadas pela perda de cobertura florestal.
A maioria das atividades ilegais que ocorrem na Amazônia
tem alcance transnacional, afetando os países vizinhos na
região, e isso exige ações nacionais e regionais, incluindo:
fortalecimento das instituições, governança e fiscalização;
fomento de oportunidades econômicas alternativas para
os envolvidos em atividades ilegais; aprimoramento da
segurança das comunidades e aumento da segurança
nas fronteiras. Ainda assim, a oferta de segurança, o
fortalecimento da governança e o aumento da qualidade
de vida nessa região são empreendimentos consideráveis.
Para entender o dimensão desse empreendimento, é preciso
refletir sobre o tamanho da bacia amazônica e sua vasta
fronteira. A floresta tropical abrange cerca de 7 milhões de
quilômetros quadrados, aproximadamente o tamanho dos
Estados Unidos contíguos.
Para enfrentar esses desafios, os governos nacionais
lançaram várias iniciativas. O aumento do monitoramento
da Amazônia, tanto no solo quanto por imagens de satélite
e sensoriamento remoto, é necessário para policiar as
atividades ilegais e medir seus impactos com mais precisão.
As respectivas ações incluem incursões aleatórias do exército
e da polícia, bem como a fiscalização ambiental, interceptação
de comunicações de grupos ilegais, rastreamento de dinheiro,

destruição de máquinas e aprimoramento da capacidade de

empregos, melhorar as comunicações, viabilizar operações

vigilância local e por satélite. Além disso, em nível regional,

das forças de segurança para desarticular para as forças de

os governos da bacia amazônica assinaram acordos de

segurança desarticularem redes criminosas e aumentar o

cooperação para abordar o desmatamento, a insegurança

acesso a serviços de assistência médica, água potável e edu-

e o desenvolvimento econômico. A OTCA (Organização do

cação em áreas rurais.

Tratado de Cooperação Amazônica) e o Pacto de Letícia são
duas das iniciativas regionais mais relevantes em termos de

Na Amazônia, há lacunas perceptíveis na infraestrutura de

desmatamento e segurança.

serviços básicos, tais como água potável e saneamento e
educação e saúde, embora haja uma heterogeneidade sig-

GOVERNANÇA INADEQUADA

nificativa entre as diferentes nações que compõem a bacia.

Os desafios de segurança na Amazônia são ampliados por

Os países desenvolveram um cardápio de propostas de pro-

uma série de fragilidades nas estruturas de governança e no

jetos de infraestrutura com o objetivo de atender a essas

Estado de direito, as quais contribuem ainda mais para o

necessidades básicas e servir de apoio para o desenvolvi-

desmatamento na região e para o aumento da insegurança.

mento econômico, porém, muitos dos planos são “mega-

Em primeiro lugar, a governança fundiária na Amazônia é

projetos” (projetos de grande porte envolvendo mineração,

deficiente; em geral, os países amazônicos têm registros de

hidrelétricas e malhas viárias). Frequentemente, no caso da

terras inadequados e processos de titulação desordenados,

Amazônia, esses tipos de projetos, especificamente de cons-

além de sistemas obscuros para outorgar diferentes tipos

trução de estradas e barragens, não trouxeram os amplos

de concessões econômicas. Ao mesmo tempo, uma grande

benefícios prometidos, especialmente para as comunidades

quantidade de terra na Amazônia permanece sem demarcação

próximas, além de terem contribuído para a degradação

e é insuficientemente monitorada. Isso cria oportunidades

ambiental e provocado conflitos sociais. Embora as estradas

para a invasão de colonos e consequente expansão de suas

possam estimular o desenvolvimento econômico facilitan-

atividades, causando ainda mais desmatamento e conflitos

do o transporte de mercadorias e a mobilidade das pessoas,

sociais. Em segundo lugar, os governos locais muitas

muitas das estradas construídas na Amazônia apresentam

vezes carecem de recursos orçamentários e humanos,

poucos benefícios econômicos. Da mesma forma, a con-

capacidade técnica e, muitas vezes vontade política para

strução de barragens pode trazer benefícios econômicos por

abordar problemas conflitantes. Um terceiro desafio de

meio da produção de energia e da criação de centenas de

governança diz respeito à transparência geral de práticas

empregos temporários, no entanto, também pode resultar

governamentais, e ao uso indevido do poder e de fundos

num aumento do desmatamento e de inundações em áreas

públicos. A corrupção entre setores e níveis de governo

da redondeza e causar danos à indústria pesqueira local.

provoca o desperdiço de recursos públicos valiosos e cria
uma cultura geral de impunidade. Juntos, esses desafios de
governança abrem caminho para a exploração ambiental e
permitem a proliferação de atividades ilegais.

DEFICIÊNCIAS NO PLANEJAMENTO
DE INFRAESTRUTURA

O desafio é que o processo de planejamento de infraestrutura tem sido deficiente, ou seja, os projetos são promovidos
sem uma análise cuidadosa das estratégias de crescimento
em longo prazo, dos designs de infraestrutura ou das alternativas disponíveis. Os políticos têm usado o desenvolvimento de megaprojetos como uma “estratégia vencedora”

Apesar dessas vulnerabilidades, os governos continuam a

para se reelegerem, frequentemente desconsiderando os

desenvolver projetos de infraestrutura na Amazônia com

possíveis efeitos negativos que esses projetos criam num

o objetivo de proporcionar segurança à bacia, aumentar a

ecossistema complexo como o da Amazônia. Os investi-

conectividade e incentivar o crescimento econômico. O

mentos em infraestrutura têm atraído mais pessoas para

desenvolvimento da infraestrutura tem o potencial para

a região, acelerando suas abordagens à infraestrutura e a

gerar ganhos econômicos e sociais, podendo facilitar a mo-

urbanização, mas os governos locais não têm capacidade

bilidade humana, conectar produtos aos mercados, gerar
Bandura & McKeown
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para prestar serviços públicos e atender às demandas de

consideração pelas externalidades ambientais, sociais e

populações crescentes. Como resultado, esses projetos

econômicas, ao mesmo tempo em que promove benefícios

costumam trazer desvantagens para todas as partes, isto é,

sociais e o engajamento da comunidade. A comunidade in-

não aumentam o crescimento econômico e prejudicam o

ternacional desenvolveu uma série de princípios para orien-

meio ambiente e as comunidades locais. Ao mesmo tempo,

tar os investimentos em projetos de infraestrutura. Muitos

o tamanho, a peculiaridade e a complexidade dos grandes

desses princípios enfatizam com veemência o planejamento

projetos de obras públicas aumentam as oportunidades de

e a governança ascendentes, e as condições de viabilização.

corrupção. A corrupção afeta a produtividade e a competitivi-

Esses mesmos elementos devem também impactar positiva-

dade das economias e, no caso da infraestrutura, tem con-

mente os resultados ambientais, sociais e econômicos.

sequências negativas, especialmente para os consumidores,
pois resulta na seleção de projetos inadequados, podendo

Embora essa seja uma tendência bem-vinda, a natureza frag-

criar despesas não planejadas e períodos de construção

mentada desses padrões revela duas questões: ainda não está

mais longos, além de, em última análise, estar associada a

claro qual conjunto de princípios os países devem seguir e

serviços de má qualidade e poucos retornos econômicos.

como eles podem realmente colocá-los em prática. Os BMDs
devem chegar a um consenso sobre um conjunto comum de

No contexto amazônico, os projetos de infraestrutura não
podem ser considerados como uma solução simples para
questões de segurança nem como uma maneira fácil de
estimular o desenvolvimento econômico na região. Na
bacia amazônica, se não forem devidamente planejados e

indicadores para os padrões sustentáveis de infraestrutura.
Além disso, novos agentes estão desenvolvendo projetos
na Amazônia, o que complica ainda mais o panorama. Com
esses novos planos de projeto, especialmente os originários
da China, é imperativo que os novos investidores também

gerenciados, os projetos de infraestrutura em larga escala

sigam padrões de infraestrutura de qualidade.

podem criar mais pressão para o desmatamento e exacerbar

CONCLUSÃO: DESENVOLVIMENTO DE
INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL NA
AMAZÔNIA

as vulnerabilidades de segurança existentes. É necessário
que haja um debate mais aprofundado e abrangente sobre
o papel que a infraestrutura pode desempenhar na viabilização ou obstrução do desenvolvimento sustentável na
Amazônia. Isso inclui processos de planejamento mais adequados e estruturas sólidas de governança de infraestrutura
para garantir que os projetos selecionados proporcionem o
máximo de benefícios econômicos para a região, minimizando os custos ambientais e sociais.
Diante desses riscos, por meio de organizações tais como
a OCDE, as Nações Unidas, bancos multilaterais de desenvolvimento (BMDs), instituições financeiras de desenvolvimento (IFD) e fóruns intergovernamentais, como o G7 e o
G20, a comunidade internacional vem envolvendo os governos nacionais e agentes privados num esforço para repensar juntamente com as questões econômicas, de governança e de segurança, há, atualmente, uma falta de infraestrutura de qualidade na Amazônia. Ao longo dos anos,
o desenvolvimento sustentável da infraestrutura ganhou
importância como conceito e processo. Em sua forma básica, a infraestrutura sustentável é desenvolvida com maior
6
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Apesar da necessidade de investimentos em infraestrutura para apoiar o crescimento econômico e o desenvolvimento social na bacia amazônica, as deficiências de segurança e governança devem ser abordadas; caso contrário,
os investimentos em infraestrutura serão desperdiçados,
o crescimento econômico não ocorrerá, e os custos sociais
e ambientais aumentarão. É necessário gerenciar melhor o
desenvolvimento da infraestrutura, desde o planejamento
até a execução e manutenção, e o processo deve se concentrar tanto na qualidade dos serviços de infraestrutura
quanto nos possíveis impactos dos projetos. Não há uma
solução milagrosa; todos esses elementos são necessários
como parte de uma estratégia integrada e uma abordagem
multissetorial com contribuições de todos os envolvidos.
Nesse contexto, os doadores internacionais podem firmar
parcerias com países da região para lograr uma abordagem
mais equilibrada para o desenvolvimento na Amazônia, que
leve em conta os seguintes princípios:

1.

Aumento do foco em boas iniciativas de governança,
transparência e anticorrupção Os problemas da
Amazônia, tais como insegurança, corrupção e governança fundiária inadequada, juntamente com a capacidade institucional insuficiente dos governos regionais,
devem ser abordados. Os países da Amazônia podem
estabelecer parcerias com agências de desenvolvimento dos Estados Unidos e da Europa, instituições intergovernamentais e multinacionais, tais como as Nações
Unidas, o Banco Mundial e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), e com o setor privado (principalmente o setor de tecnologia), a fim de desenvolver programas e plataformas que possam ajudar
a superar algumas dessas fragilidades institucionais.

2. Renovação do papel das forças de segurança na Amazônia Para combater as atividades ilegais e fornecer
proteção adequada às comunidades, os países precisarão investir em recursos humanos, disponibilizando
orçamentos para aumentar a presença da segurança.
As forças de segurança locais e nacionais têm um papel muito importante a desempenhar, dado o crime
desenfreado e as máfias ilegais que operam impunemente na Amazônia. O setor de segurança não está
usando plenamente seu mandato e poderes de aplicação das leis para enfrentar atividades como o cultivo de coca e a mineração ilegal. Frequentemente, as
autoridades policiais acabam visando pequenos agricultores ou mineradores informais, enquanto os grupos criminosos mais organizados são negligenciados
devido à corrupção e ao oportunismo político. O aumento da coordenação entre os ministérios setoriais
e os níveis mais baixos do governo terá efeitos benéficos. Parcerias com comunidades e tribos indígenas,
a fim de provê-las de tecnologia, treinamento e novas ferramentas para facilitar a denúncia de crimes,
também são elementos importantes dessa resposta.
3. Associação

da

segurança

com

oportunidades

econômicas Os esforços de segurança também precisam
estar associados a planos econômicos. O aumento de
agentes de aplicação da lei e de unidades militares não
é a única resposta para combater o desmatamento, a
violência e a criminalidade na região. A segurança deve

ser complementada pela presença cada vez maior do
Estado em outras áreas, por exemplo, pela criação de
oportunidades econômicas significativas e a prestação
de serviços públicos básicos para as comunidades. Caso
contrário, não será uma resposta abrangente ou uma
solução sustentável para o futuro. Esse é o conceito
de “segurança multidimensional” que a Colômbia está
liderando por meio de iniciativas como o programa Zonas
Futuro. O aumento da segurança deve ser combinado
com um esforço mais integrado entre todos os setores.
É necessário fazer esforços mais coordenados para
envolver o setor privado na criação de cadeias de
suprimentos de valor que possam manter a floresta
viva e fornecer alternativas econômicas às pessoas,
incluindo

empregos

na

área

de

bioeconomia,

agregando valor a produtos florestais madeireiros e
não madeireiros, e ao ecoturismo. Substituir a equação
econômica da produção ilícita por atividades lícitas é
uma tarefa monumental. Como parte disso, os países
se beneficiariam do valor agregado a commodities, tais
como café, cacau, nozes e superfrutas tropicais (ex.: açaí).
Programas financiados internacionalmente, os quais
recompensam financeiramente os países que reduzem
o desmatamento (conhecidos como REDD ou Redução
das Emissões por Desmatamento e Degradação), e
esquemas de compensação de carbono, juntamente com
investimentos em financiamento direcionado, acesso
facilitado ao crédito e modelagem e fortalecimento
de pequenas empresas e indústrias baseadas em
tecnologias que independem de recursos naturais
contribuiriam para um uso mais sustentável da floresta.
Os investimentos devem garantir a conservação de áreas
protegidas e a gestão eficiente dos recursos naturais.
O setor privado tem a oportunidade de desempenhar
um papel importante por meio de parcerias com
agentes estatais na criação de uma dinâmica para
produtos sustentáveis, enquanto os consumidores
podem preconizar produtos não provenientes de
terras desmatadas. É importante que os consumidores
se mantenham constantemente informados sobre
as consequências ambientais e sociais da compra de
produtos não sustentáveis.
Bandura & McKeown
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4. Um processo de planejamento mais robusto que in-

convencer novos investidores, como os da China, a

corpora princípios de infraestrutura sustentável Jun-

cumprirem esses padrões mais elevados em termos de

tamente com as questões econômicas, de governança e

planejamento de projetos e políticas de salvaguarda.

de segurança, há, atualmente, uma falta de infraestru-

Vários especialistas propuseram o desenvolvimento de

tura de qualidade na Amazônia. Nos últimos 50 anos,

padrões de governança que se aplicariam a projetos em

grande parte do desenvolvimento de infraestrutura na

toda a bacia amazônica, a fim de garantir a sustentabi-

região se concentrou em megaprojetos de transporte e

lidade socioeconômica da região. BMDs, como o Banco

de energia, os quais, frequentemente, beneficiam ape-

Mundial, Corporacion Andina de Fomento (Corpora-

nas algumas indústrias. A região permanece bastante

ção Andina de Fomento ou CAF) ou o BID, poderiam

subdesenvolvida socialmente, apresentando lacunas

desenvolver e promover tais padrões regionais. Sem

substanciais nos serviços básicos, incluindo no acesso

essas salvaguardas, há o risco de uma corrida ao fundo

à água potável e ao saneamento, atendimento à saúde,

do poço, levando ao financiamento de projetos de in-

energia renovável, instituições educacionais (em to-

fraestrutura com padrões ambientais e sociais frouxos.

dos os níveis) e comunicações (sinal de rádio, acesso à
internet e cobertura móvel). Diante dessas lacunas, os

5. Fortalecimento de iniciativas de cooperação regional

investimentos em infraestrutura social poderiam ele-

Esses padrões aplicáveis a toda a bacia devem ser

var a qualidade de vida das pessoas da região. Mas isso

incorporados em iniciativas de cooperação regional

não significa necessariamente que deve haver um pro-

existentes para incentivar sua adoção. O principal

cesso seletivo excludente entre os setores na seleção

problema é que os três países sob consideração não

dos projetos, (ou seja, escolher projetos de saúde em

compartilham uma visão unificada sobre o desenvol-

vez de projetos de transporte ou de saneamento em

vimento da bacia, especialmente em termos de pro-

detrimento dos de energia, já que esses projetos po-

jetos de infraestrutura. Outra forma de melhorar a

dem oferecer efeitos complementares significativos).

coordenação entre os países seria nomear um “czar”
amazônico: um dirigente que enfrentaria o desmata-

O processo de seleção de projetos de infraestrutura

mento por meio de uma abordagem multidimensional

precisa ser reforçado para que: (a) os investimentos

e pangovernamental, e que seja bem recebido entre os

façam sentido econômico, e minimizem os riscos

signatários do Pacto de Letícia. Na medida do necessá-

ambientais e sociais; (b) os projetos sejam avaliados

rio, os Estados Unidos e outros países doadores pode-

como parte de uma estrutura mais ampla de desenvol-

riam facilitar o estabelecimento desse czar, alavancan-

vimento estratégico em conjunto com outros projetos

do recursos e ferramentas de assistência estrangeira.

apresentados na região; (c) as comunidades sejam in-

Ao mesmo tempo, a profissionalização das agências de

cluídas no início da discussão; e (d) diversas alterna-

aplicação das leis, sob a tutela do czar, pode minimizar

tivas de projeto sejam apresentadas antecipadamente

a corrupção sistêmica, aumentar a capacidade do go-

para que os melhores projetos sejam realizados. Os

verno de fazer cumprir a lei, visando grupos crimino-

impactos ambientais e sociais também precisam ser

sos maiores, e criar maior impacto no enfrentamento

abordados não apenas como riscos a serem mitiga-

do desmatamento.

dos, mas também como oportunidades para novos
negócios e geração de riqueza local (por exemplo,
por meio da emissão de títulos verdes ou sustentáveis para o financiamento de projetos na Amazônia).
Ao planejarem futuras infraestruturas, um dos principais desafios para os países da Amazônia será desenvolver um cardápio de projetos de qualidade e
8
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INTRODUÇÃO

A bacia amazônica abrange oito países (Bolívia, Brasil,
Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela)

MAPA 1: TAMANHO DA BACIA AMAZÔNICA EM
RELAÇÃO AOS ESTADOS UNIDOS

e um território (Guiana Francesa), e contém a maior
floresta tropical do mundo, aproximadamente do tamanho
dos Estados Unidos contíguos (Mapa 1).4 O Brasil detém
60% do território da Amazônia, enquanto o Peru e a
Colômbia cobrem 13% e 10%, respectivamente. Está
bem documentado que a bacia amazônica tem a maior
biodiversidade do mundo, detendo 20% dos recursos de
água doce do mundo e funcionando como o “ar condicionado
da Terra”, armazenando carbono e regulando as chuvas
e os padrões climáticos, tanto na região quanto no resto
do mundo.5 Ao mesmo tempo, a Amazônia tem recursos
econômicos significativos, tais como hidrovias naturais
e áreas de pesca, depósitos minerais abundantes (como
ouro, cobre e níquel), reservas de petróleo e gás, produtos
florestais e plantas medicinais.

Fonte: Juha V. Siikamaki et al., “International Willingness to Pay for
the Protection of the Amazon Rainforest,” Policy Research Working
Paper 8775 (março de 2019), World Bank Group Development Economics, Development Research Group, http://documents1.worldbank.org/curated/en/334711552333303292/pdf/WPS8775.pdf.

Além da rica biodiversidade e da abundância em recursos
naturais, a Amazônia abriga de 30 a 35 milhões de habitantes,
dos quais aproximadamente 3 milhões fazem parte de mais
de 350 tribos indígenas.6 Um fato menos conhecido é que
a população da região, em sua maioria, é urbanizada (com
cerca de 72% da população concentrada em áreas urbanas,
Bandura & McKeown
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principalmente capitais regionais e cidades de médio porte)

de produzir chuva em volume suficiente para se manter,

e, mesmo assim, costuma ficar atrás de outros estados

resultando em sua degradação até se transformar em uma

em desenvolvimento socioeconômico.

A confluência

savana.10 Uma Amazônia mais seca liberaria bilhões de

dos dotes ambientais, recursos naturais e assentamentos

toneladas de carbono na atmosfera, agravaria o aquecimento

humanos apresenta desafios e oportunidades para o futuro

global e perturbaria os padrões climáticos na América do Sul

desenvolvimento da região.

e no exterior.

O debate atual sobre o desenvolvimento da Amazônia

Além do impacto ambiental, o desmatamento também tem

envolve principalmente os danos ambientais ocorridos na

repercussões sociais significativas. Todos os anos, centenas

bacia, incluindo desmatamento, perda de biodiversidade

de mortes precoces ocorrem na Amazônia devido à poluição

e poluição da água. No entanto, essa degradação do

gerada pelos incêndios, contaminação por mercúrio na água

ecossistema não é apenas um problema ambiental, mas,

decorrente da mineração de ouro e outras causas.11 Além

também, um sintoma de outras vulnerabilidades na região,

disso, o desmatamento prejudica os meios de subsistência

incluindo altos níveis de pobreza, insegurança humana,

das comunidades, já que muitos dependem da floresta

governança inadequada e planejamento ineficaz de

e das hidrovias para seu sustento. As atividades ilegais

infraestrutura. Esses problemas recebem menos destaque

que contribuem para o desmatamento também afetam

no discurso sobre a Amazônia. Se essas questões não forem

a segurança humana básica e criam conflitos com as

incluídas nos debates, deixaremos literalmente de enxergar

comunidades locais e indígenas.12

7

o panorama geral.

AS MÁS NOTÍCIAS SOBRE A
AMAZÔNIA: DESAFIOS ATUAIS

MAPA 2: PANORAMA DO DESMATAMENTO NA
AMAZÔNIA, 2018-2019

Uma série de desafios ambientais, econômicos, de
governança e de segurança está afetando o futuro da
Amazônia, com o potencial para desestabilizar a região.
Desde a década de 1970, a bacia amazônica tem sofrido
perdas consideráveis de biodiversidade e cobertura florestal,
além do aumento da contaminação da água. As principais
atividades que contribuíram para o desmatamento variam de
acordo com o país e incluem empreendimentos econômicos
legais, tais como a pecuária comercial, a produção de soja
e o desenvolvimento de infraestrutura, e atividades ilegais,
como grilagem de terras, mineração ilegal de ouro e o
cultivo de coca e produção de cocaína (Mapa 2).8 De 1970 a
2018, cerca de 20% da Amazônia brasileira foi destruída e,
desde então, os índices de desmatamento têm se mantido

Fonte: “Síntese do MAAP: 2019 Amazon Deforestation Trends and
Hotspots,” Projeto de Monitoramento da Amazônia Andina, 7 de
fevereiro de 2020, https://maaproject.org/2020/synthesis-2019/.

altos no Peru, Colômbia, Equador e Bolívia.9 Recentemente,
os índices de desmatamento voltaram a subir no Brasil,
após um período de declínio entre 2004 e 2012. Também
recentemente, níveis sem precedentes de desmatamento
aproximaram perigosamente a bacia amazônica do que
alguns cientistas descrevem como o “ponto de inflexão”
– o nível de desmatamento após o qual ela será incapaz
10
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As causas básicas do desmatamento podem ser associadas a
três fatores principais correlacionados. Primeiro, as comunidades que vivem na região amazônica estão entre as mais
pobres da América Latina e sofrem com um conjunto específico de problemas socioeconômicos, incluindo a falta de

oportunidades econômicas significativas, a informalidade
no mercado de trabalho, disputas por recursos, tais como a
terra, e serviços públicos básicos insuficientes, como saúde
e educação, água e saneamento e segurança) (Tabela 1).
Hoje, apesar dos avanços econômicos consideráveis desde
a década de 1970, as comunidades na Amazônia permanecem atrás de seus pares nacionais em termos de desenvolvimento humano. Em partes da região amazônica, grupos
poderosos exploram a falta de oportunidades econômicas
legítimas, obrigando as pessoas a se envolverem em atividades informais (por exemplo, agricultura de subsistência)
e ilegais (por exemplo, exploração madeireira ou, em casos
extremos, cultivo e tráfico de drogas) como meio de sobrevivência. Quando negligenciadas, essas atividades levam ao
corte e à queima descontrolada da floresta amazônica.

TABELA 1: INDICADORES SOCIOECONÔMICOS SELECIONADOS – PERU, COLÔMBIA E BRASIL
MÉDIA NACIONAL PERUANA

MÉDIA DA AMAZÔNIA PERUANA

Emprego informal (%) (2018)

73,013

84,514

Pobreza (%) (2017)

20,515

42,116

Índice de alfabetização (%)* (2018)

94,417

93,818

Mortalidade infantil** (2018)

19

20,98

22,7620

PIB per capita (USD) (2017)

6.73021

5.34022

Acesso à infraestrutura hídrica (%) (2017)

67,423

43,624

Acesso ao sistema de saneamento (%) (2017)

72,825

46,626

* Pessoas com 15 anos ou mais
** Óbitos infantis por mil nascidos vivos

MÉDIA NACIONAL DA COLÔMBIA

MÉDIA DA AMAZÔNIA
COLOMBIANA

Emprego informal (%) (2018)27

72,3

87,5

Pobreza (%) (2018)28

27,0

não calculado para departamentos
na Amazônia colombiana

95

93,5

Índice de alfabetização (%)* (2018)29
Cobertura do ensino médio (%) (2019)30

72,1

Mortalidade infantil** (2016)

55,2

13,356

35,3332

5.096

3.016

86,4

47,6

92,4

44,1

31

PIB per capita (USD) (2018)33
Acesso à infraestrutura hídrica (%) (2018)

34

Acesso ao sistema de saneamento (%) (2018)

35

* Pessoas com 15 anos ou mais
** Óbitos infantis por mil nascidos vivos
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MÉDIA NACIONAL DO BRASIL

MÉDIA DA AMAZÔNIA BRASILEIRA

Emprego informal (%) (2019)

41,136

52,337

Pobreza (%) (menos de US$ 5,5 por dia) (2012)

25,3 38

3739

Índice de alfabetização (%)* (2017/2018)

93,240

91,341

Mortalidade infantil (2018)

14,0

17,743

$9.87644

$6.85545

Acesso à infraestrutura hídrica (%) (2018)

83,546

6047

Acesso ao sistema de saneamento (%) (2018)

52,448

16,649

42

(1 ano de idade e menos) **
PIB per capita (USD)*** (2017)

* Pessoas com 15 anos ou mais
** Óbitos infantis por mil nascidos vivos

Em segundo lugar, a governança e a “presença do Estado”

A migração para a região amazônica e a consequente urba-

inadequadas têm impacto no desmatamento. Em muitos

nização dessa área aumentou rapidamente como resultado

casos, não há uma definição adequada do processo de

de projetos de infraestrutura, mas os governos locais não

titulação e registro de terras em nível subnacional, o que

têm conseguido fornecer serviços públicos adequados para

leva à grilagem de terras e confrontos com comunidades

atender ao aumento da demanda dessas populações.

locais e povos indígenas. A governança fundiária ineficaz
cria oportunidades para a invasão de terras públicas por
colonos, gerando um desmatamento maior. Muitas vezes,
os governos regionais e locais da Amazônia não têm
capacidade técnica, nem recursos humanos e orçamentários
para enfrentar efetivamente os problemas da atividade
ilegal e, ao mesmo tempo, adequadamente proporcionar
uma governança fundiária, com serviços públicos e de
aplicação das leis. Além disso, as licenças ambientais não
são devidamente administradas, e as áreas delimitadas para
tribos indígenas e parques naturais não são protegidas. O
suborno e a corrupção também influenciam o desempenho
para o desempenho das autoridades. A corrupção entre
setores e níveis do governo provoca o desperdiço de recursos
públicos valiosos e cria uma cultura geral de impunidade
passível de exploração por diversos agentes.
Enfim, projetos de infraestrutura planejados e executados
inadequadamente podem exacerbar o desmatamento e
criar ainda mais conflitos sociais. Os megaprojetos de infraestrutura, principalmente estradas e hidrelétricas, têm
sido realizados na Amazônia sem uma análise cuidadosa
das prioridades estratégicas, sem os melhores projetos de
engenharia ou alternativas viáveis, também ignorando as
possíveis externalidades desses empreendimentos, além de
seus danos ou benefícios para todas as partes interessadas.
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AS BOAS NOTÍCIAS SOBRE A
AMAZÔNIA: OPORTUNIDADES
FUTURAS
Apesar dessas deficiências, a boa notícia é que os países têm
o conhecimento e as ferramentas necessários para equilibrar as preocupações ambientais, de segurança e econômicas na Amazônia.50 Nos últimos anos, graças aos esforços
de governos, empresas privadas e organizações sem fins
lucrativos, mais de 80% da floresta ainda está intacta, e a
região tem potencial para produzir bens e serviços de forma
mais sustentável com base numa “economia da floresta em
pé.”51 No Brasil, o Instituto Escolhas e o renomado cientista Carlos Nobre propuseram iniciativas positivas para criar
um novo caminho econômico para a Amazônia com base
na bioeconomia. Estima-se que até o segundo semestre
de 2020, três comunidades do estado do Pará receberão o
primeiro dos laboratórios criativos propostos por Nobre.52
Além disso, desde 2000, a Natura , maior empresa brasileira
de cosméticos, vem atuando na Pan-Amazônia com a missão de contribuir para o desenvolvimento econômico, social
e ambiental da região.53 Até agora, o programa da Natura,
Amazônia Viva, beneficiou 4.636 famílias pan-amazônicas e
gerou mais de US$ 260 milhões (R$ 1,5 bilhão) em atividades econômicas. A região amazônica é muito heterogênea,
abrigando 10% de todas as espécies do mundo, pelo menos

80.000 espécies de plantas e 350 grupos indígenas que pos-

Ao mesmo tempo, a crescente atenção mundial da mídia,

suem um conhecimento imenso do uso dos recursos natu-

doadores, investidores e consumidores em torno da bacia

rais da floresta. Se essa heterogeneidade for explorada de

amazônica aumentou a pressão por uma mudança do para-

forma sustentável, poderá trazer muitos benefícios à popu-

digma do desenvolvimento regional, baseado hoje na ex-

lação e melhorar o status socioeconômico da região.

ploração de recursos, para outro mais sustentável em longo

54

55

prazo. Por exemplo, Alemanha e Noruega anunciaram que
Ao longo dos últimos 20 anos, alguns países da bacia

suspenderiam os pagamentos planejados ao Fundo da Ama-

amazônica fizeram avanços consideráveis na criação de

zônia, os quais totalizavam mais de US$ 60 milhões, após

uma série de instituições, políticas e estruturas legais para

o presidente Bolsonaro fechar o comitê gestor do fundo.62

proteger a floresta tropical. Por exemplo, uma ampla gama

O ex-ministro norueguês do meio ambiente comentou: “O

de leis, políticas e planos de desenvolvimento conferem à

Brasil mostrou que não quer mais impedir o desmatamen-

Amazônia o status de recurso vital para a Colômbia. O Con-

to”.63 Além disso, o acordo comercial UE-Mercosul perma-

selho Nacional da Amazônia foi reativado recentemente e

nece ameaçado devido à percepção de carência de esforços

será responsável por coordenar “diversas ações dentro de

brasileiros contra o desmatamento.64 O presidente do Ways

cada ministério com foco na proteção, defesa e desenvolvi-

and Means Committee (Comissão de Finanças e Tribu-

mento sustentável da Amazônia”. Além disso, cada país

tação) da Câmara dos EUA, Richard E. Neal (D-MA – Par-

tem envidado esforços consideráveis para controlar o des-

tido Democrata de Massachussets), e outros outros correli-

matamento na Amazônia em nível federal mediante o uso

gionários na comissão expressaram recentemente uma forte

de suas forças armadas, incluindo a Operação Brasil Verde,

oposição ao plano do governo Trump de fortalecer os laços

a Operação Mercúrio no Peru e a Operação Artemisa na

econômicos com o Brasil e com o presidente Bolsonaro.65 Os

Colômbia.58 Em seu primeiro ano, a Operação Artemisa

parlamentares citaram o desrespeito do governo Bolsonaro

preservou 136 mil hectares de floresta tropical no Parque

pelos direitos humanos, pelos direitos dos trabalhadores e

Chiribiquete, prendeu e processou mais de 120 pessoas e

pela integridade da bacia amazônica, bem como a promoção

descomissionou máquinas e veículos armados na Amazônia

de práticas anticompetitivas como evidência de que o Brasil

colombiana. Além das iniciativas internas, a cooperação

é um parceiro inadequado para a manutenção das normas e

regional na Amazônia inclui a convocação de plataformas

proteções trabalhistas e ambientais estabelecidas no Acor-

como a OTCA e o Pacto de Letícia.

do EUA-México-Canadá.

Paralelamente, houve o desenvolvimento de estruturas e

Da mesma forma, consumidores e investidores de peso es-

padrões internacionais mais robustos para uma infraestru-

tão pressionando centenas de empresas que adquirem com-

tura de qualidade (ou infraestrutura sustentável), como

modities na bacia amazônica a satisfazerem seus compro-

os estabelecidos pelas instituições G20, OCDE e Bretton

missos contra o desmatamento e mostrarem sensibilidade

Woods, propiciando outras ferramentas importantes para

ambiental.66 A pressão internacional de governos e da so-

melhorar o planejamento de infraestrutura na bacia ama-

ciedade civil, a certificação de empresas para uma produção

zônica.

Essas estruturas se concentram em aspectos de

sem desmatamento, a ação de compradores de commodi-

governança, tais como o fortalecimento da sustentabilida-

ties, a opinião pública dos cidadãos dos países em questão e

de institucional (incluindo processos de planejamento e

as práticas de provedores de infraestrutura e financiadores

compras), bem como a avaliação de impactos ambientais e

são algumas das forças que vêm pressionando os governos

sociais (tais como a consulta às comunidades e a promo-

por uma mudança de curso. Recentemente, um projeto

ção da criação de empregos, capacitação e transferência de

de lei proposto por Bolsonaro foi rejeitado depois que um

experiência e conhecimento para as comunidades locais).

grupo de 40 empresas, a maioria da Europa, assinou uma

As diretrizes estabelecidas por essas organizações podem se

carta ameaçando boicotar as exportações brasileiras se a lei

tornar ainda mais eficazes se forem reproduzidas em estru-

fosse aprovada. Indo mais além, um grupo de sete grandes

turas jurídicas nacionais.

gestores de ativos europeus, detentores de mais de US$ 5

56

57

59

60

61
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bilhões em investimentos ligados ao Brasil, disse que vai

devido ao aumento do desmatamento na bacia amazônica.68

deixar de investir no país a menos que haja uma melhora na

Ao mesmo tempo, os próprios cidadãos desses países es-

abordagem do governo com relação ao aumento do desmat-

tão preocupados com o futuro da Amazônia. De acordo

amento. Além disso, desde 8 de julho de 2020, o Ministério

com uma pesquisa recente da Gallup, a maioria das pessoas

do Meio Ambiente brasileiro estava elaborando um decre-

pesquisadas no Brasil, Venezuela, Colômbia e Peru expressa

to que proíbe os incêndios na Amazônia por quatro meses

insatisfação com as ações de seus governos para preservar

por orientação do presidente Bolsonaro. No início de julho,

o meio ambiente (Tabela 2).69 No Brasil, a insatisfação pi-

um grupo de empresas, incluindo Suzano SA, Mafrig Global

orou desde 2013, ano em que os índices de desmatamento

Foods SA e a gigante de alimentos norte-americana Cargill

voltaram a crescer, e hoje alcança níveis ainda mais altos

Inc., enviaram uma carta às autoridades brasileiras alertan-

(Figura 2).

67

do para os efeitos negativos na reputação e nos negócios

TABELA 2: SATISFAÇÃO COM OS ESFORÇOS PARA PRESERVAR O MEIO AMBIENTE EM TODOS
OS PAÍSES AMAZÔNICOS
SATISFAÇÃO

INSATISFAÇÃO

%

%

Equador

58

38

Bolívia

53

43

Peru

45

50

Colômbia

41

55

Venezuela

34

64

Brasil
30
SATISFACTION WITH EFFORTS TO PRESERVE
THE ENVIRONMENT
Fonte: Archer e Ray, “Brasileiros são os mais insatisfeitos com o meio ambiente na Amazônia”.

66

IN BRAZIL, 2007–2018

El nivel de satisfacción de los brasileños sobre el medio

ambiente
alcanzóCOM
su punto
más bajo
FIGURA
2: SATISFAÇÃO
OS ESFORÇOS
PARA PRESERVAR O MEIO AMBIENTE NO BRASIL, 2007-2018
70
60

En su país, ¿está usted satisfecho o insatisfecho con los esfuerzos para preservar el medioambiente?
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48
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61

41
34

30

38
33

30

Gallup World Poll

% Satisfecho

Source: Archer and Ray, “Brazilians Least Satisfied in Amazon with Environment.”

% Insatisfecho

Fonte: Archer e Ray, “Brasileiros são os mais insatisfeitos com o meio ambiente na Amazônia”.
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Em geral, esses desafios e oportunidades devem ser levados
em conta na hora de elaborar uma estratégia de desenvolvimento sustentável para a bacia. No futuro Brasil, Colômbia
e Peru têm uma oportunidade significativa para desenvolver a região de uma maneira mais sustentável e permitir que
a infraestrutura tenha um papel positivo nesse processo.
Nesse contexto, é necessário agir agora para garantir que
a bacia amazônica seja preservada, e que possíveis conflitos sociais e crises econômicas sejam evitadas. Se nada for
feito para impedir o avanço do desmatamento, os possíveis
efeitos regionais e globais podem ser desastrosos. Dada a
situação atual, o mundo enfrenta uma encruzilhada na resposta ao desmatamento na Amazônia.

Photo by: CRIS BOURONCLE/POOL/AFP via Getty Images

Soldados do exército peruano
participam de operação na
região nordeste da floresta
amazônica para destruir pista
de pouso improvisada utilizada por narcotraficantes.
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DESAFIOS DE
SEGURANÇA NA
BACIA AMAZÔNICA
Atualmente, a região amazônica enfrenta uma onda de

quadrados, aproximadamente o tamanho dos Estados Uni-

atividades ilegais, incluindo produção e tráfico de cocaína,

dos contíguos. Só o Brasil, país que abriga a maior parte da

mineração ilegal de ouro e exploração madeireira, entre

floresta tropical, tem uma fronteira terrestre com o dobro

outras. Juntas, as atividades ilícitas não só instigam mais

do comprimento das fronteiras que os Estados Unidos con-

desmatamento, fragilizam o Estado de direito e ameaçam

tíguos compartilham com o Canadá e o México (Caixa 1).71

a segurança humana, mas também impedem uma visão
viável para o desenvolvimento econômico da região
locais muitas vezes não têm capacidade institucional nem

QUADRO 1: ESFORÇO BRASILEIRO PARA
CONTROLAR SUA FRONTEIRA

recursos para controlar as atividades ilícitas e aplicar as leis,

A fronteira de 16.000 km do Brasil abrange 10

o que agrava o desmatamento.

países diferentes e tem se mostrado difícil de con-

amazônica, em longo prazo. Ao mesmo tempo, os governos

trolar e monitorar. No entanto, nas últimas três
Grande parte da atividade ilegal na Amazônia tem alcance

décadas, o Brasil conseguiu restabelecer a confi-

transnacional, afetando todos os países da região e exig-

ança dos líderes civis por meio de várias técnicas,

indo medidas nacionais e regionais, tais como o fortaleci-

tais como reposicionamento de suas forças, uma

mento das instituições, da governança e da fiscalização; o

melhor cooperação entre, investimento em tec-

fomento de oportunidades econômicas alternativas para os

nologias para obter futuras vantagens e publicação

envolvidos em atividades ilegais; a melhoria da segurança

de documentos estratégicos com apoio das autori-

nas comunidades e o aumento da segurança nas frontei-

dades civis e militares.72

ras.70 Ainda assim, a oferta de segurança, o fortalecimento da governança e o aumento da qualidade de vida nessa
região são empreendimentos consideráveis. Para entender

Em meados da década de 1960, a bacia amazônica iniciou

a dimensão desse empreendimento, é preciso refletir sobre

um processo de urbanização e crescimento populacional,

o tamanho do bioma amazônico e sua vasta fronteira. A flo-

liderado pelo Brasil.73 Os líderes militares que governavam

resta tropical abrange cerca de sete milhões de quilômetros

o país traçaram uma política para ligar a Amazônia ao
Bandura & McKeown
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resto do país por meio de projetos de infraestrutura em
larga escala e incentivaram a colonização de migrantes
na região. a Amazônia ao restante do país por meio de
projetos de infraestrutura de larga escala, encorajando
o assentamento de migrantes na região. Os militares
brasileiros consideravam a bacia amazônica como uma
necessidade de segurança, tendo em vista sua dimensão
absoluta e a amplitude das linhas de fronteira desprotegidas
(Quadro 2). Ao mesmo tempo, o potencial econômico
de seus recursos naturais intocados era atraente para
os setores de mineração e do agronegócio em franca
expansão. Para proteger melhor a fronteira de agentes
estrangeiros, o governo militar brasileiro estimulou a
construção de infraestruturas, ajudou a assentar novas
famílias e enviou contingentes militares para a região. Os
projetos de grande escala, inclusive a infraestrutura de
transportes (tais como as rodovias Transamazônica, em
1972 e a Belém-Brasília), tiveram por objetivo ampliar
a conectividade regional, os assentamentos humanos e
o desenvolvimento econômico.74 Essa agenda foi uma
estratégia de construção da nação, batizada de “integrar
para não entregar”, no sentido de integrar (ou conectar) a
Amazônia para proteger sua riqueza em recursos naturais
de agentes internacionais (literalmente, “para evitar a
rendição”). O assentamento de famílias na Amazônia
também objetivava oferecer soluções às pressões dos
problemas sociais que surgiram em outras partes
do Brasil. Uma distribuição desigual de terra entre
fazendeiros, aliada às secas que ocorriam no nordeste
do país, levou os militares a assentar “terra sem homens
para homens sem-terra!”, ou seja, a Bacia Amazônica.75 A
produção de energia também foi um ponto fundamental
e era vista como um modo de elevar o Brasil à categoria
de potência mundial. Considerando a rica dotação de
recursos hídricos da bacia, o Estado começou a investir e
a desenvolver a energia hidroelétrica em escala massiva
entre os anos de 1960 e 1980. Consequentemente, por
volta do ano 2003, havia 139 usinas hidroelétricas médias
e grandes em operação no país, totalizando 12,7% da
capacidade instalada na Amazônia.76
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QUADRO 2: DEFINIÇÃO DA SEGURANÇA

central e a segurança nacional antecede todas as

Há diferentes definições de segurança e, ao analisar a

demais necessidades críticas dos seres humanos como

Amazônia, vemos que termos distintos são empregados.

centro, incluindo a alimentação, o meio ambiente e a

Tradicionalmente, podemos definir segurança como

energia.82 Por outro lado, os defensores da segurança

segurança nacional, ou seja, “a capacidade que o

humana sustentam que o Estado não age fora do

Estado tem de proporcionar a proteção e a defesa de

escopo das pessoas e, assim, os seres humanos devem

seus cidadãos”. Esta visão de segurança se concentra

ser o referencial principal. Os fundamentos básicos da

nas ameaças externas ao Estado, tais como as

segurança humana estão assegurados ao se atender

originadas de extremismos, terrorismo, conflitos entre

as necessidades que as pessoas mais valorizam, o que

estados, tráfico de drogas e cibersegurança. Trata-se de

inclui, alimentação, habitação, boa saúde, educação,

ameaças à soberania da nação e às suas fronteiras, com

proteção contra a violência e a liberdade de viver sem

78

base na integridade de sua conformação geográfica.

medo. Nessa situação a relação Estado-sociedade é

A definição inclui, ainda, a proteção dos interesses

separada das relações internacionais” e o cenário

geopolíticos e econômicos do Estado.

nacional torna-se mais importante e exclusivo para

77

a segurança humana. Os proponentes da visão sobre
Outra definição de segurança que está ligada à se-

segurança humana argumentam que esses elementos

gurança nacional é a da “segurança humana”, a

não tradicionais da segurança são os que determinam

qual se refere à proteção do âmago vital de toda

o estado da segurança de um país, seguidos pela

vida humana, de modo a aprimorar a liberdade e a

segurança nacional.

realização humanas “.

79

Uma Resolução da Assem-

bleia Geral da ONU define segurança humana como

Na prática, há uma linha tênue entre as duas noções

““uma abordagem para auxiliar os Estados-Membros

de segurança. No mundo complexo de hoje, essas

a identificarem e lidarem com desafios frequentes

duas concepções distintas de segurança estão in-

e convergentes relacionados à sobrevivência, meios

terligadas. Problemas localizados podem ameaçar a

de subsistência e à dignidade do povo”. A ideia ex-

desestabilização das regiões e da segurança nacional

pande-se sobre quatro princípios: ela é concentrada

de um país como um todo. Da mesma forma, ameaças

nas pessoas, abrangente, específica para o contexto

externas (não convencionais) podem afetar a segu-

e voltada para a prevenção. As Nações Unidas elen-

rança individual e comunitária. As perguntas que os

cam sete tipos de desafios de segurança: segurança

formuladores de políticas precisam fazer são: as fron-

econômica, segurança alimentar, segurança da saúde,

teiras nacionais protegem a segurança de quem e em

segurança ambiental, segurança pessoal, segurança

que ponto a insegurança individual (e comunitária) e

da comunidade e segurança política. A promoção da

a insegurança nacional se encontram?83

80

81

segurança humana exige a colaboração entre os Estados, organizações internacionais e a sociedade civil,

Assim como no Brasil, no caso da Amazônia peruana, os

mas não inclui o uso da força.

projetos de infraestrutura (principalmente construção rodoviária) foram desenvolvidos durante as décadas de 1960

Qual é a relação entre essas duas abordagens? Tra-

e 1970 para ampliar a presença do Estado nessa região re-

tam-se de questões separadas ou estão interligadas?

mota. Governos sucessivos tentaram colonizar e integrar a

Qual é a ordem de prioridade, ou seja, qual vem

região e suas tribos indígenas com o resto do país (Quadro

primeiro: a segurança nacional ou a segurança

3).84 No caso da Amazônia colombiana, o território carecia,

humana? De acordo com Lama (2018), na visão de

em grande parte, da presença estatal, criando um vácuo

segurança nacional, o Estado se encontra na posição

preenchido por grupos insurgentes como as FARC, os quais
muitas vezes construíam estradas ilegais na região.
Bandura & McKeown
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QUADRO 3: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO PERU E NA COLÔMBIA

reabilitação de obras nos principais aeroportos da

O desenvolvimento de infraestrutura na Amazônia

e as regiões de Ucayali e Loreto receberam investi-

peruana contou com vários ciclos de investimentos

mentos para a construção de suas primeiras usinas

substanciais no sistema de transporte da região. No

hidrelétricas em 2001 e 2005, respectivamente.

85

Amazônia, incluindo as cidades de Iquitos e Pucallpa,

primeiro período (1955–1965), estima-se que a rede

20

de transporte da Amazônia foi expandida em mais de

A Amazônia colombiana foi negligenciada por mui-

440%, crescendo de forma contínua até os primeiros

tos anos.86 Devido à baixa densidade populacional

anos do governo militar peruano, em 1968. Os in-

do local, houve falta de interesse político em investir

vestimentos nacionais em transporte estagnaram

no desenvolvimento da região. Em 1959, uma lei es-

após 1975 devido a uma crise econômica e social.

tabeleceu alguns territórios amazônicos como “Re-

Durante a década de 1980, o governo peruano preci-

servas Florestais” (ou seja, áreas protegidas), embora

sou combater uma insurreição terrorista violenta de-

houvesse pouca presença do Estado na região.87 No

satada por Sendero Luminoso (“Sendeiro Luminoso”),

início da década de 1990, as FARC expandiram suas

um grupo comunista que visava derrubar o Estado, e

atividades na Amazônia colombiana, ocupando os

por um movimento rival, o Movimiento Revoluciona-

departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas,

rio Túpac Amaru (MRTA). Apesar de períodos curtos

Guainía e Vaupés. O grupo ganhou influência direta

de desenvolvimento da infraestrutura na década de

sobre essas áreas, tornando-se difícil para o Estado

1980 (por exemplo, a expansão da Rodovia Margin-

acessar a região e implementar projetos de desen-

al), o setor só voltou a atrair investimentos maciços

volvimento de infraestrutura. Durante esse perío-

no final da década de 1990 e no início do século XXI.

do, várias estradas ilegais foram pavimentadas na

O governo de Alberto Fujimori (1990-2000) liderou

Amazônia. Estima-se que só as FARC construíram

esse processo, implementando vários programas de

mais de 3 mil km de estradas, dos quais pelo menos

desenvolvimento de infraestrutura financiados pelo

490 km estavam dentro de áreas protegidas.88 No fi-

Banco Mundial. Além disso, em 2005, o Ministério

nal do século XX, a Colômbia havia construído uma

dos Transportes e Comunicações incluiu o conceito

malha viária que cobria a maior parte do oeste do

de “transporte intermodal” no Plano Intermodal de

país, conectando as principais cidades da Colômbia

Transportes (2004–2023) do país, enfatizando a ne-

às fronteiras internacionais e aos portos do Pacífico

cessidade de investir em projetos de infraestrutura

e do Caribe, deixando a fronteira amazônica intoca-

que pudessem se conectar a redes existentes. Ao lon-

da.89 Hoje, no entanto, o contexto é bem diferente

go desse período, os investimentos se concentraram

de 30 anos atrás. O recente acordo de paz entre a

principalmente na construção de rodovias e não em

Colômbia e as FARC incentivou os órgãos governa-

hidrovias ou barragens. Os principais projetos in-

mentais a trabalhar para o desenvolvimento de áreas

cluíram IIRSA Norte (Paita Yurimaguas), IIRSA Sur

isoladas na região.90 Os projetos de desenvolvimento

(também conhecida como Rodovia Interoceânica)

de infraestrutura se concentrarão numa abordagem

e IIRSA Centro (Lima-Tingo Maria-Pucallpa). À me-

intermodal que leve em consideração as característi-

dida em que o governo peruano começou a imple-

cas biogeográficas da Amazônia. Nos últimos anos,

mentar esses projetos, os gastos públicos totais em

também foram anunciados planos para construir as

infraestrutura rapidamente atingiram níveis impres-

primeiras usinas hidrelétricas (UHEs) na Amazônia

sionantes. Em 2011, a Amazônia peruana tinha 12

colombiana91; no entanto, até agora, a Colômbia se

mil km de estradas, o dobro do que em 1998. Além

destaca como o único país amazônico que não con-

disso, nesse período, foram realizados projetos de

struiu UHEs em seu território florestal.

Infraestructura Sostenible en la Amazonía

As preocupações de segurança das décadas de 1960 e 1970

perda da cobertura da floresta tropical, contribuiu para uma

eram muito diferentes das enfrentadas na Amazônia atual.

“estação chuvosa de inverno” curta e quente.98 Estimativas

Atualmente, as atividades ilegais — principalmente o tráfico

indicam que a temperatura na Amazônia pode aumentar

de drogas, a mineração e a exploração madeireira — e as mu-

em dois a três graus Celsius até 2050.99 Embora a Amazônia

danças climáticas são as ameaças que mais desestabilizam

produza aproximadamente metade de suas próprias chuvas,

a região amazônica. O Brasil é hoje o segundo maior consu-

as mudanças climáticas podem reduzir significativamente

midor de cocaína depois dos Estados Unidos. Países vizin-

essa quantidade. Uma Amazônia mais seca aumenta a

hos como Colômbia, Peru e Bolívia são os principais produ-

probabilidade de incêndios cada vez mais frequentes, os quais

tores de cocaína, responsáveis pela grande maioria da pro-

liberariam bilhões de toneladas de carbono na atmosfera,

dução global. Além disso, o garimpo ilegal é a maior causa

agravariam o aquecimento global e interromperiam os

da invasão de áreas protegidas na Amazônia. Infelizmente,

padrões climáticos na América do Sul e no exterior.
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muitas dessas atividades ocorrem na selva amazônica, gerando mais danos ambientais à floresta, aos rios e à fauna, e

O aumento das temperaturas contribuiria ainda mais para

afetando a segurança das comunidades que habitam a bacia.

a diminuição dos níveis pluviométricos e aumentaria a
possibilidade de secas. A Amazônia já passou por três se-

DESAFIOS ATUAIS DE SEGURANÇA NA
BACIA AMAZÔNICA

cas: em 2005, 2010 e 2015. O desmatamento e os efeitos
das mudanças climáticas também poderiam alterar dras-

formas

ticamente o ecossistema amazônico, secando a floresta e

correlacionadas. A primeira é a insegurança ambiental,

transformando-a em uma savana.100 Essas mudanças têm o

sendo que o desmatamento contribui para a perda de

potencial para devastar os recursos naturais e as espécies

biodiversidade e para as mudanças climáticas. A segunda é

da Amazônia. O agronegócio na Amazônia também pode

o fato de que as atividades econômicas ilegais na região têm

sofrer com essas mudanças ecológicas, causando efeitos

alimentado a insegurança pessoal e comunitária, e incitado

econômicos imprevisíveis. Sem dúvida, os piores efeitos das

casos recorrentes de grilagem de terras, colonização e

mudanças climáticas são os que afetarão o mundo inteiro.

violência. Em alguns casos, o desmatamento obrigou o

Uma Amazônia mais seca reduziria sua importância como

deslocamento das comunidades. Por fim, os habitantes da

dissipadora de carbono e liberaria grandes quantidades de

Amazônia enfrentam inseguranças econômica e de saúde

gases de efeito estufa na atmosfera.

A

insegurança

na

Amazônia

assume

três

à combinação dos seguintes fatores: falta de oportunidades
econômicas significativas, falta de serviços de saúde e outros

Insegurança pessoal e comunitária

serviços públicos, contaminação por mercúrio proveniente

Atividades econômicas ilícitas, relacionadas à insegurança

da mineração ilegal de ouro e a proliferação de doenças

ambiental,

transmitidas por vetores, tais como a malária e a dengue,

ameaçando a segurança das comunidades na bacia. Entre

agravadas pela perda de cobertura florestal.95

essas atividades estão a produção de cocaína, exploração

estão

estimulando

o

desmatamento

e

ilegal de madeira, mineração ilícita de ouro, grilagem de

Insegurança ambiental

terras para especulação, tráfico humano e de vida selvagem,

Desde a década de 1970, a floresta tropical tem sofrido

trabalho forçado e exploração sexual. Todas têm o potencial

perdas consideráveis de biodiversidade e cobertura florestal,

de desestabilizar ainda mais a região e incitar mais violência

além do aumento da contaminação da água. Pesquisadores

contra tribos indígenas e comunidades locais. As redes

descobriram que o desmatamento contribuiu para a extinção

criminosas operam na bacia e têm capacidade logística para

de espécies na Amazônia e o declínio da biodiversidade.96

coordenar a extração e processar e vender seus produtos em

Segundo dados do governo brasileiro, desde o início de

larga escala, mobilizando homens armados para proteger

2019, pelo menos 80 mil incêndios foram registrados na

seus interesses.101 Esses grupos criminosos geram conflitos

Amazônia, um aumento de quase 30% desde 2018.97 O

com as comunidades existentes referentes ao uso de terras

aumento do carbono atmosférico, proveniente também da

e recursos. Muitas vezes, os membros das comunidades
Bandura & McKeown
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indígenas, agentes de fiscalização ambiental e moradores

de áreas protegidas e do deslocamento de grupos indígenas

da floresta que denunciam atividades ilegais ou tentam

na Amazônia. Das 453 minas ilegais identificadas na

fazer cumprir as leis ambientais são mortos. Porém, os

Amazônia brasileira, pelo menos 18 estão dentro de

responsáveis raramente são levados à justiça e a polícia

territórios indígenas e unidades de conservação.108 A

costuma não investigar adequadamente os crimes.102

região de Madre de Dios, no Peru, é a mais afetada pelas
atividades de mineração de ouro.109 Na Colômbia, o garimpo

Exploração madeireira ilegal: A extração ilegal de madeira

ilegal de ouro ocorre na bacia dos rios amazônicos.110 Em

sem uma gestão adequada estimula a degradação florestal

muitas partes da Amazônia, incluindo no Peru e no Brasil,

e o desmatamento. Na Amazônia, a atividade madeireira

os governos locais não estão bem equipados para combater

costuma ficar concentrada ao longo de rodovias e gran-

a mineração ilegal de ouro. Os indígenas têm recorrido à

des cursos fluviais.

No Peru, a atividade ocorre perto

defesa própria e à patrulha dos territórios para impedir a

do porto fluvial de Pucallpa (Ucayali) e ao longo da Ro-

entrada de intrusos, resultando em confrontos. A mineração

dovia Interoceânica em Madre de Dios. No Brasil, as áreas

de ouro produziu sérios efeitos ambientais e sociais,

mais afetadas pela exploração madeireira estão localizadas

incluindo envenenamento por mercúrio (da água e do ar),

próximas ao porto fluvial de Santarém (Pará) e ao longo

desmatamento, tráfico sexual, escravidão infantil, tráfico

das rodovias Transamazônica, no norte, e BR-163. Além

infantil e trabalho forçado. O Trafficking in Persons Report

disso, forasteiros costumam realizar atividades madeirei-

(Relatório de Tráfico de Pessoas) do Departamento de Estado

ras ilegais dentro dos territórios indígenas. Na Colômbia,

dos EUA documentou amplamente essa tendência.111

103

a exploração madeireira ilegal é responsável por 10% do
desmatamento. Os departamentos de Caquetá, Putumayo

Produção e tráfico de drogas: ao mesmo tempo, a produ-

e Amazonas informaram a extração de 359.223 m de ma-

ção e o tráfico de cocaína estão associados ao aumento da

deira no período entre 2012 e 2017.

violência na região, com facções criminosas lutando por

3
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rotas de tráfico.112 Os três principais produtores globais de
Mineração ilegal: Devido à queda de rentabilidade da pro-

cocaína (Colômbia, Peru e Bolívia) compartilham fronteiras

dução de cocaína, os grupos criminosos que controlavam o

com o Brasil, sendo que as drogas são enviadas para cidades

tráfico de drogas passaram para a mineração de ouro. O au-

próximas de cada lado da fronteira.113 No Peru, por exemplo,

mento do preço do ouro desde 2018 e a natureza fragmen-

a cidade de Caballococha, no norte, tornou-se um centro re-

tada da mineração artesanal de ouro facilitaram a entrada

gional de tráfico de drogas. Do lado brasileiro, as cidades de

do crime organizado nessa atividade.

De acordo com um

Tabatinga e Benjamin Constant também fazem parte da rota

relatório de 2016 da Global Initiative against Transnational

do tráfico. De lá, as drogas geralmente vão para Manaus, a

Organized Crime (Iniciativa Global contra o Crime Organi-

principal zona de transição da região, e são destinados a

zado Transnacional), a mineração ilegal de ouro representa

mercados nacionais e internacionais.114 No lado colombiano

cerca de 28% do ouro extraído no Peru, 30% do ouro ex-

da fronteira, as drogas são normalmente transportadas para

traído na Bolívia, 77% do ouro extraído no Equador, 80%

a cidade de Letícia.115

105

do ouro extraído na Colômbia, e entre 80% e 90% do ouro
extraído na Venezuela. O valor das exportações de ouro no

Tráfico de animais selvagens: A biodiversidade da

Peru e na Colômbia supera o da cocaína.

Parte do ouro é

Amazônia e suas fronteiras remotas atraem para a região

produzido por garimpeiros artesanais como forma de sub-

uma quantidade significativa de traficantes de animais

sistência, e a grande maioria trabalha na economia informal.

selvagens.116 Entre 1992 e 2000, 31% (81.901) de todos

Na região de Madre de Dios (Peru), no sudeste da Amazônia,

os animais apreendidos no Brasil eram da região Norte, a

estima-se que 90% da produção de ouro ocorre ilegalmente

qual inclui sete dos nove estados da Amazônia brasileira.117

ou por canais informais, sendo que 90% da população de-

A cidade de Belém, no estado do Pará, é um dos centros

pende direta ou indiretamente do setor de mineração.

do comércio de animais selvagens.118 O tráfico de animais

A mineração ilegal é uma das principais causas da invasão

selvagens ocorre também predominante no Peru. Conforme

106

107

22

Infraestructura Sostenible en la Amazonía

a Wildlife Conservation Society (WCS), 383 espécies foram

De acordo com o Departamento da Polícia Rodoviária

traficadas no Peru, nos últimos 10 anos.

Geralmente, são

Federal, o Pará é um dos estados com maior número de

vendidas como animais de estimação ou usadas em rituais

pontos de prostituição infantil ao longo de rodovias como

xamânicos. Na Colômbia, em 2018, mais de 34.600 animais

a BR-230 (Transamazônica).128 Além disso, a prostituição

foram apreendidos.120 O número representa um aumento de

é predominante em áreas onde há obras de construção de

44% em relação a 2017, principalmente devido a uma ação

usinas hidrelétricas. A região de Madre de Dios é o principal

mais enérgica das autoridades colombianas no controle do

centro de prostituição no Peru.129 Há centenas de pontos

tráfico de animais selvagens.121

de prostituição ao longo da Rodovia Interoceânica que

119

liga o Brasil ao Peru, cruzando a região de Madre de Dios.
O tráfico de animais selvagens, além da movimentação de

A exploração sexual de meninos, meninas, adolescentes e

animais vivos, também inclui a morte de animais para que

mulheres indígenas também é comum no lado colombiano

suas partes sejam usadas em medicamentos homeopáticos

da fronteira, principalmente no estado do Amazonas.130

e outros produtos. Relatórios de 2015 da Defenders of Wildlife indicam que, entre 2004 e 2013, mais de 7 mil animais

Insegurança sanitária

e quase 50 mil produtos da América Latina foram apreen-

Além de contribuir para a degradação ambiental e a

didos nas fronteiras dos EUA.

A Humane Society Inter-

insegurança pessoal, algumas das atividades econômicas

national observa que é difícil determinar precisamente a

que ocorrem na bacia amazônica também afetam a saúde

quantidade de animais e produtos de origem animal ilícitos

e o bem-estar das comunidades. A mineração informal

movimentados anualmente dentro e fora da América Lati-

e ilegal de ouro que ocorre em grandes faixas dos países

na, mas a organização estima que os números estão na casa

amazônicos não só gera desmatamento e degradação de

dos milhões; informação essa que foi corroborada por um

solos e rios, mas também afeta a saúde das comunidades

relatório do Programa de Meio Ambiente da ONU, elabora-

que vivem perto das minas. A contaminação por mercúrio

do em 2014, o qual estimou o valor desse comércio global

na Amazônia está associada principalmente à mineração

entre US$ 50 e US$ 150 bilhões a cada ano.

informal e ilegal de ouro, atividades não regulamentadas que

122
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fazem uso pesado do metal líquido.131 O mercúrio é usado
Tráfico de pessoas: Homens, mulheres e crianças são recru-

no processo de purificação do ouro e depois liberado na

tados para exploração sexual, venda de órgãos, escravidão e

água e no ar, contaminando plantas e animais que, depois,

participação forçada no tráfico de drogas.

No Brasil, 31,5%

são consumidos por moradores, e afetando principalmente

de todas as rotas nacionais e internacionais de tráfico de

as comunidades ribeirinhas (ou seja, populações que vivem

pessoas estão concentradas na região norte; 43% delas são

perto dos rios e dependem da pesca e da agricultura de

rotas internacionais relacionadas à exploração sexual de

pequena escala) e grupos indígenas.132

124

adolescentes e meninas indígenas.125 Os principais destinos
das vítimas são os países europeus.
Uma das principais rotas da Amazônia para o tráfico de pessoas está localizada no Peru.126 A rota começa na cidade de
Caballococha, no norte; de lá, as vítimas são transportadas
para Iquitos, a principal cidade da Amazônia peruana. Em
Iquitos, as vítimas são enviadas para seus destinos finais,
devido ao acesso a rotas aéreas internacionais nessa cidade.
Exploração sexual: A exploração sexual de mulheres é
um problema comum em todos os estados da Amazônia
brasileira, principalmente no Maranhão, Pará e Amazonas.127

A contaminação por mercúrio também é comum em áreas
onde há usinas hidrelétricas construídas. Em áreas alagadas, bactérias anaeróbicas consomem compostos inorgânicos inofensivos e os transformam em metilmercúrio tóxico.133 Pesquisadores brasileiros analisaram fios de cabelo de
37 ribeirinhos que moram perto da barragem de Tucuruí e
descobriram que a taxa de mercúrio em seus cabelos era
sete vezes maior do que o considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde (OMS).134 Esse nível de exposição
ao mercúrio pode causar uma série de problemas de saúde,
prejudicando o cérebro, o coração, os rins e os pulmões. Em
alguns casos, pode até causar morte e deformação fetal.
Bandura & McKeown
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O desmatamento generalizado também cria o ambiente

Na Amazônia brasileira, a Secretaria Especial de Saúde Indí-

perfeito para a disseminação de doenças transmitidas por

gena (SESAI) gerencia o acesso das populações indígenas ao

mosquitos, tais como a malária e a dengue. A relação po-

sistema público de saúde universal brasileiro, o SUS (Siste-

sitiva entre a perda florestal e a proliferação de doenças é

ma Único de Saúde). Frequentemente, as forças militares são

exemplificada em um estudo feito no Brasil, onde os cien-

destacadas para apoiar a prestação de serviços de assistência

tistas descobriram que o desmatamento de 4% da floresta

à saúde em áreas isoladas da Amazônia. Nessas operações,

“resultou num aumento de quase 50% nos casos de malária

o Ministério da Defesa trabalha em parceria com a SESAI e

humana”.

Isso porque a elevação da temperatura da água

outros grupos, tal como a Associação dos Expedicionários

das áreas desmatadas e a pouca vegetação das terras agríco-

da Saúde (EDS).143 Há mais de 20 anos, a Marinha do Brasil

las proporcionam o local ideal de reprodução para diferen-

também auxilia as comunidades ribeirinhas da Amazônia

tes espécies de mosquitos. Além disso, as mudanças climá-

com seus Navios de Assistência Hospitalar (NAsH), conheci-

ticas podem causar a eclosão precoce dos ovos de mosquitos

dos como “Navios da Esperança”. No entanto, muitos centros

e populações maiores durante o verão.

de saúde indígenas remotos carecem dos profissionais e ma-
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teriais necessários para tratar os perigos comuns à saúde.144
Além dessas condições, os serviços básicos (como clínicas,

Por exemplo, os profissionais de saúde da SESAI relataram

água potável e eletricidade) costumam ser precários ou até

recentemente a falta de equipamentos de proteção e desinfe-

indisponíveis, não apenas em áreas rurais da Amazônia,

tante de mãos para lidar com a crise da Covid-19.145

mas também em centros urbanos. Isso opera como uma
barreira significativa para o tratamento de perigos comuns,

Desde 2013, o projeto de Plataformas de Ação Social

tais como picadas de cobra, diarreia, infecções respiratórias

Itinerante (PIAS, na sigla em espanhol) da marinha

agudas, tuberculose e malária, especialmente em crianças.

peruana prestaram assistência médica a mais de 130.900

Os maiores níveis de mortalidade infantil (fora do Peru,

residentes da bacia amazônica, como parte do Plano de

Colômbia e Brasil) ocorrem na Amazônia colombiana.

Em

Ação Social Duradoura do Peru.146 O Plano de Ação Social

2016, os departamentos do Amazonas e Vaupés registraram

Duradoura do Peru visa melhorar a qualidade de vida das

taxas superiores a 45 óbitos a cada mil nascidos vivos. Essa é

pessoas que vivem nas áreas mais remotas do país e as PIAS

uma questão ainda mais acentuada nas comunidades indí-

levam serviços governamentais de forma modular para as

genas. Segundo o UNICEF, a taxa de mortalidade infantil en-

áreas da Amazônia onde são mais necessárias. Não só essas

tre crianças indígenas da Amazônia brasileira é muito maior

áreas são geograficamente remotas, mas também lidam

do que a de crianças não indígenas.

com conflitos sociais, pobreza extrema, tráfico de drogas,
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mineração e exploração madeireira ilegais, tráfico humano
A região é mal atendida pelas instituições médicas e tem

e uma infinidade de doenças.

uma carência extrema de infraestrutura sanitária. Apenas 15,6% dos hospitais brasileiros estão localizados na

Muitos residentes de áreas rurais não teriam acesso a

Amazônia

e, apesar de o Brasil ter uma média de 470,5

serviços de assistência médica e odontológica nem apoio

habitantes por médico, a média na região norte é de 953,3

social se não fosse a marinha, a qual, há mais de 50 anos,

habitantes por médico.

No Peru, o cenário parece ainda

vem levando serviços governamentais a essas populações

mais precário, pois há apenas 45 hospitais na Amazônia

por meio de hospitais flutuantes.147 O projeto PIAS,

peruana (7,6% do total nacional).141 A mesma tendência se

aproveitando-se desse engajamento passado, constrói

aplica na Amazônia colombiana e, segundo o Ministério da

navios (além de usar barcos apreendidos de traficantes de

Saúde da Colômbia, os departamentos da Amazônia são os

drogas) para fornecer assistência médica geral, tratamento

menos preparados para a pandemia da Covid-19, sendo que

médico e odontológico, além de assistência monetária,

nenhum dos hospitais da região possui unidades de terapia

planejamento financeiro, educação, nutrição e programas

intensiva (UTI).

de registro de identificação. Atualmente, a marinha tem 5
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navios para esse fim e pretende expandir para 12.
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A pandemia da Covid-19 salientou a assistência médica inadequada da bacia. Devido à proximidade dos alojamentos,
às barreiras culturais com respeito ao distanciamento social e à falta de acesso a água limpa e unidades de saúde,
as comunidades indígenas enfrentam riscos desproporcionalmente elevados durante as pandemias.148 Os principais
riscos incluem a dificuldade para transmitir informações de
saúde pública sobre a Covid-19 para aldeias e povos isolados e a imunidade mais baixa a esse tipo de doença nessas
populações. Essas comunidades também carecem de uma
infraestrutura que as conecte às unidades de saúde, um
obstáculo importante ao atendimento.149

INICIATIVAS DE SEGURANÇA
DOMÉSTICA E REGIONAL
Iniciativas domésticas

Para responder a esses desafios, os países têm empreendido iniciativas para melhorar a segurança e combater a atividade ilegal na Amazônia. O aumento do monitoramento
da Amazônia, tanto no solo quanto por imagens de satélite
e sensoriamento remoto, é necessário para policiar atividades ilegais e medir seus impactos com mais precisão. Tais
ações incluem incursões aleatórias do exército e da polícia,
bem como a fiscalização ambiental, interceptações de comunicações de grupos ilegais, rastreamento de dinheiro,
destruição de máquinas e aprimoramento da capacidade de
vigilância local e por satélite.

Bandura & McKeown
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QUADRO 4: INICIATIVAS BRASILEIRAS DE
SEGURANÇA NA AMAZÔNIA

Outras iniciativas relativas à utilização de tecnolo-

De 2009 a 2019, os gastos com a defesa do Brasil se-

programas conduzidos pelo Ministério da Defesa:

guiram o crescimento econômico do país e aumenta-

Amazônia SAR (Radar de Abertura Sintética, na si-

ram mais de 100%.150 Em 2017, o gasto total do Esta-

gla em inglês), Amazônia Conectada e o Centro de

do com segurança pública na Amazônia brasileira foi

Instrução de Guerra na Selva (CIGS). 159 A Amazônia

de R$ 10,2 bilhões (US$ 2 bilhões), totalizando 14.6%

SAR foi desenvolvida para complementar o trabalho

do orçamento total de defesa do país para o ano.151

realizado pelo INPE. Assim, em vez de satélites óp-

Na Amazônia brasileira, as forças militares são posi-

ticos, o programa instalou radar em base espacial ,

cionadas em diversas operações de grande e pequena

através do qual é possível monitorar o desmatamento

escala para evitar e combater os crimes ambientais.

durante as estações chuvosas.160 O segundo progra-

gias de segurança inovadoras incluem os seguintes

ma, o Amazônia Conectada, está sendo implemenNo que diz respeito às tecnologias de segurança ino-

tado atualmente com o objetivo de fornecer acesso

vadoras, atualmente o Brasil tem um dos maiores

às comunidades isoladas acesso à Internet de alta

projetos de monitoramento de terras do mundo.152

velocidade, o qual poderá apoiar projetos de teleme-

O projeto inclui quatro grandes programas para a

dicina e ensino à distância.161 Finalmente, o Centro

Amazônia que são conduzidos pelo Instituto Nacio-

de Instrução de Guerra na Selva oferece treinamento

nal de Pesquisas Espaciais (INPE). Um dos progra-

sobre como conduzir operações militares na selva.

mas é o PRODES-Amazônia, que utiliza imagens de
satélite para monitorar o desmatamento da Ama-

Entre outras recentes iniciativas brasileiras (Quadro 4), o

zônia brasileira.153 Ele tem o apoio de uma segunda

presidente Jair Bolsonaro criou (ou seja, reativou) o Con-

iniciativa, chamada TerraClass, que é responsável

selho da Amazônia, que será responsável pela coordenação

por investigar os fatores que impulsionam o des-

das “diversas ações dentro de cada ministério voltadas

matamento (por exemplo, lavouras anuais, urbani-

para a proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da

zação e atividades de mineração).154 Além do PRO-

Amazônia”.162 O conselho, que desde 1995 está vinculado

DES e do TerraClass, o INPE desenvolveu o DETER,

ao Ministério do Meio Ambiente, será agora liderado pelo

um sistema baseado em satélite que fornece ima-

vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão e por

gens quase em tempo real dos hotspots do desmat-

14 chefes de ministérios.163 O conselho não terá a repre-

amento na Amazônia brasileira.

As imagens são

sentação de nenhum grupo minoritário nem contará com

posteriormente enviadas à polícia local e às agên-

a participação de governadores estaduais ou de órgãos de

cias de manutenção da ordem pública. A plataforma

proteção ambiental e governamentais, tais como o Instituto

TerraBrasilis permite que o público interaja com os

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-

dados espaciais gerados pelo DETER e o PRODES.156

váveis (IBAMA) e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI).164

Por último, estima-se que, até o final deste ano, a in-

De acordo com o General Mourão, o conselho continuará,

stituição lance seu primeiro “satélite de Observação

no entanto, a consultar os governadores dos Estados.165

155

da Terra totalmente projetado, integrado, testado e
operado pelo Brasil.”157 Em dezembro de 2019, o pro-

No dia 7 de maio, em resposta ao aumento do desmatamen-

grama CBERS (Earth Resources Satellite) – da coo-

to antes da temporada de incêndios florestais de 2020, o

peração bilateral entre a China e o Brasil – lançou

presidente Bolsonaro emitiu um decreto de Garantia da Lei

seu sexto satélite, o qual, segundo as autoridades

e da Ordem (GLO), o qual declarava que as Forças Armadas

chinesas, será usado para dar suporte ao trabalho do

do país se encarregariam de monitorar e conter desmata-

Brasil no monitoramento da Bacia Amazônica.158

mentos e incêndios na Amazônia por meio da fiscalização
e coordenação dos órgãos ambientais do país.166 O decreto,
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que seguiu um decreto semelhante emitido em 2019 em

multidimensional, a Colômbia lançou diversos programas

resposta ao clamor internacional sobre o aumento expres-

nacionais que combinam as dimensões militares e sociais.

sivo das taxas de desmatamento, deu ao ministro da defesa

O programa Zonas Futuro tem como foco os territórios

o controle da operação e foi declarado válido dentro e fora

mais afetados pela violência, pela atividade criminosa e

de unidades de conservação, terras indígenas e outras áreas

pela pobreza. Lançado em 2019, o programa tem como

federais na Amazônia, por um período de um mês ; pos-

objetivo “alcançar o controle institucional, garantir os

teriormente, foi prorrogado por mais um mês.

O decreto

direitos dos cidadãos, interromper atividades econômicas

seguiu uma série de mudanças de liderança, procedimen-

ilícitas e preservar e defender o meio ambiente”.175 O Zonas

tos e orçamentos do IBAMA. Essas mudanças ocorrem num

Futuro concentra-se em sete áreas, a maior delas é dedicada

momento em que o governo Bolsonaro está suspendendo

especificamente à Zona de Chiribiquete, o maior parque

multas por violações de grilagem de terras e concedendo

nacional da Colômbia, localizado no coração da Amazônia

anistia aos colonos.

e declarado como Patrimônio Mundial da UNESCO. O
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presidente Iván Duque lançou outra iniciativa, a Operação
Além disso, a Operação Brasil Verde foi iniciada em 2019

Artemisa, com o objetivo de combater o desmatamento, a

com o objetivo de combater incêndios e crimes ambien-

mineração ilegal e o tráfico de drogas.176 Em seu primeiro

tais na Amazônia.169 Em um mês, as autoridades brasileiras

ano, a Operação Artemisa recuperou 136 mil hectares de

apreenderam 28 veículos, prenderam 63 pessoas e deram

floresta tropical, prendeu e processou mais de 120 pessoas,

início a 112 processos criminais associados ao garimpo

e descomissionou máquinas e veículos armados.

ilegal, desmatamento e apreensão de madeira cortada. O
governo autorizou uma ação pontual contra madeireiros

Da mesma forma, o governo peruano tem respondido a

no estado de Rondônia (Operação Inimigos da Tora)

e

essas questões por meio de diversas incursões militares

destacou 3.800 militares para a segunda fase da Operação

e policiais. Recentemente, em 2019, o governo peruano

Brasil Verde.

lançou a Operação Mercúrio, uma grande repressão à
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mineração ilegal de ouro em Puerto Maldonado e em outras
Relatos recentes indicam que os incêndios na Amazônia

cidades vizinhas. Com isso, resgatou também dezenas

brasileira continuam apesar do início da pandemia da Co-

de mulheres e meninas vítimas da indústria do sexo.177 A

vid-19 no primeiro semestre de 2020.172 O Brasil tem o se-

iniciativa envolveu uma declaração de estado de emergência

gundo maior número de casos de Covid-19 no mundo, en-

que durou dois meses, a criação de sete bases militares

quanto o Peru e a Colômbia ocupam o sexto e oitavo lugares,

fixas, o destacamento de 1.800 policiais e militares, e a

respectivamente.

Temendo uma repreensão da comuni-

alocação de 80 procuradores nacionais.178 A declaração de

dade internacional, em maio de 2020, o presidente Bolso-

estado de emergência permitiu a agilização dos processos

naro destacou recursos militares para atuarem durante 30

por mineração ilegal, com a realização de julgamentos

dias, a fim de evitar que crimes ambientais ocorressem na

em até 48 horas e condenações após oito dias.179 De 2018

Amazônia. Em julho de 2020, o INPE registrou 6.803 incên-

para 2019, o programa resultou numa redução de 92% na

dios na Amazônia e estimou que cerca de 464 quilômetros

taxa de desmatamento de La Pampa e resgatou dezenas de

quadrados de cobertura florestal amazônica foram desmata-

mulheres e meninas traficadas, muitas delas menores de

dos de janeiro a abril deste ano.

idade e algumas com apenas 11 anos.180

Em seu mais recente Plano Nacional de Desenvolvimento,

Outra estratégia de segurança no Peru envolve a

o governo colombiano enfatizou a necessidade de uma

participação de cidadãos em comitês de autodefesa (comités

concepção multidimensional de segurança nacional que

de autodefensa, ou CADs). O Ministério da Defesa do Peru

transcenda as divisões militares e políticas, a fim de integrar

define os CADs como “organizações que surgem espontânea

as instituições e garantir os direitos “civis, econômicos,

e livremente com o objetivo de desenvolver atividades de

sociais, culturais e ambientais”.

autodefesa contra o crime”, tais como o tráfico de drogas
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Sob essa estratégia
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ilícitas.181 O Peru tem uma longa história com os CADs que

chegariam ao sistema brasileiro de manutenção da ordem

remonta principalmente àqueles que surgiram na década

pública da floresta. Segundo Tim van Solinge, responsável

182

de 1980 para combater o movimento Sendero Luminoso.

pela implementação do projeto, o trabalho realizado por

Nos dias atuais, as opiniões sobre a eficiência dos CADs no

comunidades equipadas com GPS complementa o uso dos

combate ao tráfico de drogas continuam divididas. Alguns

satélites, pois pode identificar desmatamentos em pequena

apontam para os CADs na região de Ayacucho, no Peru,

escala e não é afetado pelas estações chuvosas. Em três

como exemplos de comunidades que praticam a autodefesa,

anos, o projeto apresentou alguns resultados positivos; no

trabalhando para compartilhar recursos, treinar e se organizar

entanto, tais resultados se limitaram a comunidades que

a fim de preencher efetivamente as lacunas deixadas pela

mantinham um forte nível de organização e liderança.

falta da presença policial. No entanto, outros tecem críticas
de que os CADs na região amazônica fazem vista grossa para

Da mesma forma, há mais de 10 anos, as comunidades in-

o tráfico de drogas.

Em 2003, o Peru aprovou uma estrutura

dígenas da Amazônia colombiana e peruana têm usado dis-

jurídica delineando os direitos dos CADs e, ainda em 2013, o

positivos tecnológicos para monitorar e denunciar crimes

Ministério da Defesa reconheceu que os CADs desempenham

ambientais.189 No Peru, o departamento de Loreto até es-

um papel de apoio às Forças Armadas e à Polícia Nacional

tabeleceu o Centro de Información y Planificación Territorial

peruana.

Contudo, na prática, a cooperação entre os CADs e

(CIPTO), que permite aos profissionais e engenheiros lo-

o governo peruano nem sempre foi consistente. Por exemplo,

cais analisarem os dados coletados pelos grupos indígenas.

em maio de 2015, o Ministério da Defesa pediu a desativação

Além disso, as populações indígenas peruanas têm traba-

dos CADs.

Além disso, muitos políticos peruanos se opõem

lhado seus processos investigativos em estreita colaboração

aos CADs por preocupações com abusos de direitos humanos

com o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas (SER-

ou temores de que os próprios CADs se envolvam com o

NANP), para complementar o trabalho realizado pelos guar-

tráfico de drogas.

das florestais (ou guardaparques), e com o Órgão Peruano de
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Avaliação e Fiscalização Ambiental (OEFA).
No Brasil, no estado do Maranhão, os Guardiões da Floresta
são formados por 17 grupos indígenas que trabalham em

Cooperação internacional

parceria com o IBAMA, a polícia federal e a polícia militar

Regionalmente, as iniciativas de cooperação têm como

para identificar áreas de atividades criminosas, incluindo

objetivo enfrentar o desmatamento, a insegurança e a falta

extração ilegal de madeira, tráfico de animais silvestres e

de desenvolvimento econômico. A OTCA (Organização do

tráfico de drogas.

Equipados com drones, dispositivos de

Tratado de Cooperação Amazônica) e o Pacto de Letícia são

GPS, caminhões, espingardas de caça e arcos e flechas, os

duas das iniciativas regionais mais relevantes em termos

Guardiões da Floresta começaram a monitorar as atividades

de desmatamento e segurança. O acordo que criou a OTCA

ilegais em 2010 como resposta à ausência de iniciativas

em 1998 foi assinado pelos oito países que compartilham

públicas no combate a crimes e para proteger os territórios

a bacia amazônica: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador,

indígenas. Em 2014, a Forest Forces, uma ONG holandesa,

Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.190 Em janeiro de 2020,

realizou uma iniciativa semelhante na Amazônia: um

a OTCA assinou um acordo de cooperação com o Programa

projeto piloto para implementar a prevenção de crimes

das Nações Unidas para o Meio Ambiente numa iniciativa

florestais com base na comunidade.

Várias comunidades

financiada pelo Global Environment Facility (Fundo Mundial

amazônicas foram equipadas com câmeras de GPS à prova

para o Meio Ambiente).191 O objetivo do projeto é “garantir

d’água para identificar e denunciar atividades criminosas

uma gestão integrada e sustentável” dos recursos hídricos na

às agências ambientais e à polícia. A ONG também

bacia amazônica, dado os efeitos das mudanças climáticas.

forneceu baterias e carregadores portáteis – movidos a

Anteriormente, em 2011, a OTCA fundou o Projeto de

energia solar – para as comunidades sem acesso às redes

Monitoramento da Cobertura Florestal em parceria com

de eletricidade e de telefonia móvel. O objetivo do projeto

o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) para

foi testar se as evidências coletadas pelas comunidades

melhorar a capacidade regional de monitoramento do
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desmatamento da Amazônia. Além disso, a OTCA também

tares C-130 Hercules, os quais ajudam a extinguir incêndios

está implementando uma série de projetos voltados a

florestais de grande escala e a transportar pessoal e equipa-

questões indígenas, recursos hídricos, ciência e tecnologia,

mentos militares.197

saúde, turismo e inclusão social. No entanto, os conflitos
entre os membros da OTCA, principalmente os que colocam
a Bolívia e a Venezuela contra os outros países membros,
têm prejudicado a organização.
Mais recentemente, em setembro de 2019, o Pacto de
Letícia foi assinado por sete países: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname.192 O pacto, que é
mais uma declaração de intenções do que um acordo de
cooperação, visa proteger a bacia amazônica e garantir o
desenvolvimento sustentável da região.193 Ele utiliza a coordenação de resposta a desastres e o monitoramento por
satélite para proteger a floresta. Os signatários também
concordam em compartilhar informações sobre atividades
ilegais na Amazônia.
Os países da região também trabalharam com parceiros internacionais para reforçar suas capacidades na Amazônia.
Em novembro de 2017, os Estados Unidos forneceram treinamento em segurança para Brasil, Colômbia e Peru. O foco
da Operation AmazonLog17 foi preparar as forças armadas
domésticas para a realização de operações de assistência
humanitária na Pan-Amazônia.194 As atividades foram sediadas na cidade de Tabatinga (Brasil, na região fronteiriça
entre Peru, Colômbia e Brasil).
Em 2019, na reunião da cúpula do G7, os líderes mundiais manifestaram seu apoio aos esforços do Brasil no combate ao desmatamento e aos incêndios florestais na bacia
amazônica e também ofereceram seus serviços financeiros
e técnicos.195 O presidente Trump disse: “se houver algo
que os Estados Unidos possam fazer para ajudar a combater os incêndios na floresta amazônica, estamos prontos a
ajudar”. Desde então, o exército dos EUA têm apoiado a Bacia Amazônica por meio de exercícios militares conjuntos
e provisão de equipamentos, como sinal de laços de defesa estreitos entre EUA e Brasil.196 As tropas americanas se
juntaram às tropas do Brasil, da Colômbia e do Peru, estabelecendo bases militares temporárias numa área próxima
às três fronteiras. Os Estados Unidos também forneceram
diversas aeronaves ao Brasil, incluindo vários aviões miliBandura & McKeown
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Profissionais de saúde pública chegam a comunidades
ribeirinhas, no município de
Melgaco, região de Marajoara, para realizar testes de
COVID-19.
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DESAFIOS DE
GOVERNANÇA
NA AMAZÔNIA
Os desafios de segurança debatidos na seção anterior são

Governança fundiária

ampliados por uma série de fragilidades nas estruturas

Cada país com território na bacia amazônica possui leis

de governança e no Estado de direito, as quais viabilizam

e regulamentos diferentes que fornecem a estrutura

o desmatamento na região e o aumento da insegurança.

jurídica pela qual o governo, as comunidades, as ONGs e

Em primeiro lugar, a governança fundiária na Amazônia é

outros agentes operam na região. Essas estruturas incluem

ineficaz: os países amazônicos carecem de registros de terras

constituições nacionais, acordos internacionais, leis e

adequados e têm processos de titulação desordenados,

regulamentos, além de estratégias ambientais e econômicas

bem como sistemas obscuros para outorgar diferentes

que abrangem as seguintes áreas: agricultura, energia e

tipos de concessões econômicas. Ao mesmo tempo, uma

mineração, infraestrutura, silvicultura, meio ambiente,

grande quantidade de terra na Amazônia permanece sem

população indígena e territórios e áreas protegidas. No

demarcação e é insuficientemente monitorada. Isso cria

entanto, a governança fundiária e o cumprimento das leis na

oportunidades para a invasão de colonos e consequente

região permanecem inadequados e isso cria oportunidades

expansão de suas atividades, causando ainda mais

para diferentes agentes invadirem terras e expandirem

desmatamento e conflitos sociais.198 Em segundo lugar, os

suas atividades econômicas, estimulando a degradação

governos locais muitas vezes carecem de recursos humanos

ambiental e os conflitos sociais.

e orçamentários, capacidade técnica e, às vezes, vontade
política para abordar problemas conflitantes. Um terceiro

No Brasil, entre o final da década de 1980 e o início dos anos

desafio da governança é a falta de transparência geral das

2000, governos sucessivos aprovaram leis para proteger a

práticas governamentais, e o uso indevido do poder e dos

Amazônia. Como resultado dessa estrutura jurídica, meta-

fundos públicos. A corrupção entre setores e níveis de

de das terras na Amazônia brasileira está protegida, seja

governo provoca o desperdiço de recursos públicos valiosos

na forma de territórios indígenas ou pela conservação. A

e cria uma cultura de impunidade. Juntos, esses desafios de

metade restante da terra é de propriedade privada ou são

governança abrem caminho para a exploração ambiental e

terras públicas não demarcadas. No entanto, a falta de cum-

para a proliferação de atividades ilegais.

primento das regulamentações, as brechas existentes na
estrutura de titulação fundiária e a baixa capacidade instiBandura & McKeown
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tucional na Amazônia brasileira criam um ambiente no qual

A Colômbia também tem um sistema ineficaz de titulação

o desmatamento pode prosperar, o que tem aumentado os

fundiária e uma governança territorial inadequada. Apesar

desafios de segurança.

de uma decisão da Suprema Corte colombiana em 2018
afirmar que a floresta amazônica possui o direito de ser

A titulação fundiária na Amazônia brasileira é complicada

protegida, conservada, mantida e restaurada pelo governo

devido a muitas reivindicações às terras e aos “direitos dos

colombiano, a titulação fundiária inadequada na Colômbia

posseiros.” Para agilizar o processo de titulação de terra, o

continua a viabilizar o desmatamento por meio da grilagem

Sistema Terra Legal foi criado em 2009 para fornecer títulos

e da especulação ilegal.203 O acúmulo de terras ocorre quan-

a pequenos proprietários rurais em território florestal

do um grupo armado sistematicamente toma o controle de

ocupado. Esses títulos dependem de os proprietários

uma área protegida ou florestal. Esse é o caso dos membros

cumprirem o Código Florestal de 2012, o qual estipula que

remanescentes das FARC, os quais pretendem distribuir

os moradores devem manter 80% da cobertura florestal. O

terras de parques nacionais. Um dos parques em questão, o

novo código é a atualização mais recente do Código Florestal

Parque Nacional Natural de Tinigua, perdeu cerca de 13.890

original de 1965, o qual estabelece regras para a propriedade

hectares de terra protegida apenas no primeiro trimestre de

privada na Amazônia.

A nova atualização diminui a área

2018. Apesar de o problema de grilagem de terras ter sido

total protegida exigida em cada propriedade privada. Além

abordado no acordo de paz com as FARC, a seção pertinente

disso, a atualização traça novas regras para o Cadastro

carecia de uma estratégia detalhada para esse fim.204
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Ambiental Rural, as quais exigem que os proprietários
registrem suas propriedades com imagens de satélite de alta

Em junho de 2018, a Colômbia definiu em lei a fronteira

resolução, reservem uma porcentagem de sua propriedade

agrícola do país, a qual inclui 40.075.960 hectares (ou 35%

como “Reservas Legais” e preservem áreas protegidas

do território continental) demarcados para atividades

permanentes, tais como a vegetação ribeirinha. O não

agrícolas, pecuárias, florestais, e aquicultura e pesca. Os

cumprimento dessas regras pode levar à perda de créditos

restantes 65% do território colombiano são dedicados a

agrícolas e embargos de produtos. O Cadastro Ambiental

florestas naturais (42%) e a áreas de conservação (23%),

Rural, no entanto, pode ser usado como um meio para a

tais como parques nacionais e santuários de flora e fauna.205

corrupção e a apropriação indébita de terras, especialmente

Apesar dessa decisão, a fiscalização continua deficiente,

de terras públicas não designadas.

pois os órgãos responsáveis pelo controle e monitoramento
do problema (as autoridades ambientais locais e o Sistema

Apesar das proteções legais para a Amazônia brasileira, o

Nacional de Parques Naturais) têm poucos recursos

Climate Policy Initiative (Iniciativa de Política Climática ou

humanos, e baixa capacidade orçamentária e técnica para

CPI, na sigla em inglês) constatou que a maior parte do

enfrentar os infratores. Enquanto isso, a principal agência

desmatamento ocorre em terras públicas, tanto nas áreas

responsável pela administração da aquisição de terras e pela

não designadas (25%) como em assentamentos agrários

prevenção de domínio ilegal (Agencia Nacional de Tierras)

(30%).

Estima-se que 54,6 milhões de hectares de

enfrenta pressões comerciais intensas para flexibilizar as

terras públicas não estão designados, uma grande parte

normas de proteção referentes à administração das terras em

dos quais está na Amazônia.

Essas áreas não têm planos

favor de uma produção maior.206 Além dessas dificuldades,

de gestão ou conselhos de gestão para monitorar suas

os diferentes níveis de governo carecem de uma abordagem

atividades. A aplicação das leis também é ineficaz, pois

multissetorial e permanecem descoordenados.207
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há poucos recursos e funcionários para proteger a terra.
Uma pesquisa recente sobre a posse de terras brasileiras

Da mesma forma, a Amazônia peruana também tem uma

constatou que há “uma sobreposição substancial entre as

estrutura de titulação desordenada e um sistema obscuro

terras não demarcadas e as terras registradas sob posse

para outorgar diferentes tipos de concessões econômicas.

pública e privada”.

Os cadastros de terras no nível regional sofrem com

202

inconsistências e o governo peruano não utiliza critérios
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consistentes para a emissão e aplicação de títulos

é mais evidente no nível subnacional, onde os problemas

fundiários, o que gera conflitos de direitos e apropriação

fundamentais de capacidade institucional vêm à tona.

de terras que, por sua vez, provoca disputas entre grupos
indígenas, mineradoras e colonos.208 De acordo com o

Apesar da autonomia dos governos subnacionais para

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 90% das

administrar seus recursos, alguns dos municípios do Brasil,

terras pertencentes a proprietários de terras na Amazônia

Colômbia e Peru carecem de orçamentos adequados e recursos

peruana carecem de um título formal.

Os agricultores

humanos qualificados, o que resulta em mau planejamento

da região não se sentem incentivados a investir em suas

e execução. Isso pode incentivar as comunidades a favorecer

terras porque há o risco de que não colherão os frutos de

o apadrinhamento e o clientelismo, a fim de gerenciar as

seu trabalho se a terra for titulada a outra pessoa.

expectativas. A maioria dos departamentos amazônicos
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enfrenta essas questões em graus variados, com alto risco
O Consejo Interregional Amazonico, uma comissão especial

de corrupção por um lado e baixa capacidade estatal por

criada pelos governos regionais do Peru para desenvolver

outro. Além disso, os governos regionais muitas vezes têm

um plano de ação sustentável para a região amazônica

espaço fiscal inadequado para desempenhar suas funções.

(2019 a 2021), identificou diversos desafios nessa área.

Em outras palavras, as responsabilidades de gastos não são
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Um dos principais problemas é a falta de informações ofi-

compatíveis com as fontes de renda correspondentes.

ciais sobre as comunidades indígenas e suas titulações
de terras. Também é difícil obter o escopo geográfico dos

No caso do Peru, os governos locais enfrentam problemas de

títulos de terra e verificar essas informações. Os regula-

vagas não preenchidas e uma alta rotatividade de funcioná-

mentos e as leis são complexos e geram conflitos de dire-

rios, principalmente em “altos cargos de confiança”.213 Esse

itos entre comunidades indígenas e concessões de min-

conceito é conhecido como o fenômeno da “porta giratória”,

eração e petróleo, as quais reclamam das demarcações

o qual se dá quando os indivíduos deixam de trabalhar no

de terras públicas e áreas protegidas. Por exemplo, um

setor privado como consultores, lobistas e estrategistas, e

estudo abrangente realizado na região de Madre de Dios

passam a atuar no setor público como funcionários fede-

encontrou mais de 600 conflitos de direitos, levando a

rais, voltando logo em seguida a atuar no setor privado.214

constantes disputas fundiárias.211 Há também uma falta

Isso causa diversos problemas para o governo nacional, os

de transparência no processo de concessão de permissões

quais muitas vezes não são reconhecidos nem levados em

para mineração na Amazônia peruana.

conta; problemas tais como possíveis conflitos de interesse e lobistas com acesso sem precedentes aos tomadores

Além das fragilidades da regularização fundiária, o pro-

de decisão.215 No Peru, isso gerou uma escassez de recur-

cesso de “planejamento territorial” no Peru teve como

sos humanos devidamente treinados e especializados para

objetivo agilizar e integrar o processo de planejamento.

conceder contratos, licenças e permissões relacionadas à

Mesmo assim, após quase 20 anos, o planejamento terri-

mineração.216 Por isso, há uma falta de cumprimento das

torial do país ainda não foi plenamente realizado. Onde

leis existentes, fazendo com que o processo de obtenção de

há planos, eles não estão integrados ou alinhados nos

permissão legal para exploração da mineração costuma ser

níveis local, provincial e regional.

ignorado completamente.217
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Capacidade institucional

No Brasil, os índices de desmatamento têm aumentado de

Além das dificuldades de governança fundiária, há tam-

modo regular desde 2012. Muitos ambientalistas culpam o

bém a falta de cumprimento das leis e dos regulamentos

enfraquecimento do Código Florestal de 2012 (com as dis-

que regem a Amazônia, principalmente devido à limitação

posições atualizadas de 2016), que reduziu os requisitos de

do orçamento destinado aos órgãos de fiscalização, à pre-

cobertura florestal para agricultores e empresas madeirei-

sença deficiente dos órgãos ambientais e à falta de incen-

ras.218 Além disso, anistiou aqueles que derrubavam ilegal-

tivos para o cumprimento dessas regulamentações. Isso

mente floresta tropical antes de 2008, o que encorajou ainBandura & McKeown
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da mais os madeireiros. Essas condições, combinadas com

ve um aumento do conluio entre empresas privadas e servi-

as crises econômica e política no Brasil em 2017, levaram

dores públicos para burlar essas regras.225 Além disso, apesar

a menos recursos para monitorar e punir efetivamente as

dessas leis, os crimes ambientais na Amazônia costumam

atividades de desmatamento ilegal. Desde 2018, as multas

ficar impunes.

por desmatamento diminuíram cerca de 38%, atingindo
os níveis mais baixos em duas décadas.219 As atividades

Isso faz parte de um padrão conhecido de corrupção em pro-

madeireiras ilegais têm se expandido, uma vez que mui-

jetos de infraestrutura na Amazônia. Estudos mostram que

tos madeireiros estão cada vez mais confiantes de que não

a corrupção era comum dentro dos inúmeros projetos de

enfrentarão multas ou sanções devido ao afrouxamento

infraestrutura implementados pelos governos militares na

dos regulamentos ambientais. Fora isso, as reduções no

década de 1970.226 Em geral, grandes projetos de infraestru-

quadro de pessoal e de fiscais em agências como o IBAMA

tura são empreendimentos complexos. Assim, a corrupção

e a FUNAI tornaram os esforços de fiscalização cada vez

começa na fase de elaboração do projeto e se espalha até a

mais limitados.

fase de implementação.227 Em 2017, uma investigação re-
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alizada pela Folha de São Paulo revelou que pelo menos 15
Apesar de a Colômbia ser um dos países mais abastados

projetos de infraestrutura no Brasil tinham indícios de su-

da América Latina, o Estado colombiano tem gargalos

perfaturamento.228 As irregularidades nesses projetos cus-

consideráveis de capacidade institucional e desafios com

taram aos cofres públicos pelo menos US$ 3 bilhões. Mais

relação à aplicação das leis, ambos os quais enfraquecem o

recentemente, devido à pressão da população local e ao es-

Estado de direito no país.

De acordo com o Índice de Estado

cândalo da Operação Lava-Jato, que envolveu os líderes do

de Direito de 2019, a Colômbia é um dos poucos países de

Peru, do Brasil e a maior empresa brasileira de infraestru-

renda média-alta que não tem um compromisso sólido com

tura, a Odebrecht, num esquema de propina envolvendo a

o Estado de direito. Ela ocupa a 27ª posição entre os 38

construção de barragens, as obras de cerca de 22 barragens

países de renda média-alta, superando a China e a Rússia.

propostas ao longo do rio Marañón, na Amazônia brasileira

Doadores internacionais e bilaterais observam que um dos

e peruana, foram paralisadas.229
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maiores desafios na aplicação das leis estabelecidas é que o
Estado, muitas vezes, é incapaz não só de controlar certas

A Operação Lava-Jato estimulou uma série de novas medi-

partes do país, mas também de fornecer uma alternativa aos

das de combate à corrupção. No primeiro semestre de 2019,

envolvidos em atividades econômicas ilícitas.

o Ministério da Infraestrutura do Brasil lançou o “Radar Anticorrupção” para “combater o desvio de fundos federais”.230

Corrupção

A iniciativa foi desenvolvida em cooperação com o Ministé-

Um terceiro desafio de governança diz respeito à corrupção,

rio da Justiça e da Segurança Pública, a Controladoria Geral

um problema que afeta todos os níveis governamentais. Os

da União, a Procuradoria Geral e a polícia federal. Ela inclui

estudiosos argumentam que a corrupção desenfreada no

o compartilhamento de informações entre os ministérios,

Brasil, na Colômbia e no Peru é responsável pelos diversos

o estabelecimento de normas de conformidade a serem

crimes ambientais cometidos na bacia amazônica.

De

seguidas pelo Ministério de infraestrutura e a definição de

acordo com o Índice de Percepção da Corrupção, Brasil, Peru

critérios técnicos para nomear indivíduos para novas fun-

e Colômbia possuem a quarta, quinta e sexta maior taxa de

ções. Criou, ainda, um guia de conduta ética e um portal de

corrupção na região latino-americana, respectivamente.

transparência para receber reclamações contra a corrupção.
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Conforme mencionado, todos esses três países têm leis vigentes para proteger a floresta tropical e seus recursos naturais contra a superexploração. No entanto, esses países
raramente levam em conta a possibilidade de corrupção
governamental em suas políticas e, quando o fizeram, hou34
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Vista aérea de caminhões
em fila ao longo da rodovia
BR-163, no distrito de Moraes
Almeida, Itaituba, Estado do
Pará, Amazônia.
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Dadas

as

vulnerabilidades

da

região,

houve

o

movidos sem uma análise cuidadosa de estratégias de

desenvolvimento contínuo de projetos de infraestrutura na

crescimento em longo prazo, sem os melhores designs de

Amazônia, a fim de proporcionar segurança à bacia, aumentar

infraestrutura ou sem alternativas viáveis.234 Os políticos

a conectividade e promover o crescimento econômico nos

têm usado o desenvolvimento de megaprojetos (grandes

níveis nacional e regional. Durante o início dos anos 2000,

empreendimentos de construção de infraestrutura, tais

a Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional na

como hidrelétricas e barragens) como uma “estratégia

América do Sul – IIRSA (Initiative for Integration of Regional

vencedora” para se reelegerem, frequentemente descon-

Infrastructure in South America) foi fundada para melhor

siderando os possíveis efeitos negativos que esses projetos

integrar as malhas rodoviárias, ribeirões e hidrelétricas em

criam num ecossistema complexo como o da Amazônia. Os

toda a América do Sul, e promover a integração regional.231

investimentos em infraestrutura também têm atraído mais
pessoas para a região, acelerando a migração humana e a

O desenvolvimento da infraestrutura tem potencial para

urbanização, mas os governos locais não têm capacidade

gerar ganhos econômicos e sociais, ou seja, pode facilitar

para prestar serviços públicos e atender às demandas de

a mobilidade humana, conectar produtos aos mercados,

populações maiores.235 Como resultado, esses projetos cos-

gerar empregos, aprimorar as comunicações, proporcionar

tumam trazer desvantagens para todas as partes, isto é, não

acesso para que as forças de segurança possam desarticu-

aumentam o crescimento econômico, e prejudicam o meio

lar redes criminosas e aumentar o acesso a serviços de água

ambiente e as comunidades locais.

potável, médicos e de educação em áreas rurais.232 Apesar
da possibilidade desses benefícios, alguns dos projetos de

No contexto amazônico, os projetos de infraestrutura

infraestrutura desenvolvidos na Amazônia contribuíram

não podem ser considerados como uma solução simples

para a degradação ambiental e estimularam conflitos soci-

para questões de segurança nem uma maneira fácil de

ais (Quadro 5).233

estimular o desenvolvimento econômico na região. Na
bacia amazônica, se não forem devidamente planejados e

Parte do problema é a deficiência do processo de plane-

gerenciados, os projetos de infraestrutura em larga escala

jamento de infraestrutura, pois os projetos têm sido pro-

podem criar mais pressão sobre o desmatamento e exacerbar

36

Infraestructura Sostenible en la Amazonía

as vulnerabilidades de segurança existentes.236 É necessário
que haja um debate mais aprofundado e abrangente
sobre o papel que a infraestrutura pode desempenhar na
viabilização ou obstrução do desenvolvimento sustentável
na Amazônia. Isso inclui processos de planejamento
mais adequados e estruturas sólidas de governança de
infraestrutura para garantir que os projetos selecionados
proporcionem o máximo de benefícios econômicos para a
região, minimizando os custos ambientais e sociais.237

Interoceânica que cruza a região de Madre de Dios,
no Peru.239 A população da cidade de Puerto Maldonado (capital da região) dobrou após a construção da
rodovia. Sem infraestrutura para atender ao grande
número de migrantes, quase metade dos moradores
da região não tem acesso à rede de abastecimento
de água. Segundo o presidente regional de Madre de
Dios, os planos de desenvolvimento da região nunca
foram levados em consideração durante a implantação do projeto. O nível de violência aumentou na

QUADRO 5: EXEMPLOS DE GRANDES PROJETOS
DE INFRAESTRUTURA QUE CAUSAM DESAFIOS
DE SEGURANÇA

região, e a rodovia se tornou uma rota de tráfico de

Estradas: A construção de uma estrada principal

Usinas hidrelétricas (UHEs): Assim como os supraci-

pode melhorar a logística comercial e permitir mais

tados impactos resultantes das estradas, as UHEs tam-

acesso do transporte a regiões remotas, mas a decisão

bém criam efeitos sociais, incluindo um fluxo repen-

de construir essas estradas costuma ter motivos

tino de trabalhadores sem planejamento adequado,

políticos e não segue princípios econômicos. Além

causando o deslocamento das comunidades. No caso

disso, muitas vezes as externalidades ambientais

da barragem de Belo Monte, a chegada de milhares de

e sociais são ignoradas. Muitas dessas estradas na

trabalhadores mudou completamente a dinâmica da

Amazônia atraíram colonos, pequenos agricultores

cidade de Altamira no estado do Pará. A cidade não

locais e comunidades de habitação florestal, o que

tinha infraestrutura nem capacidade financeira para

gerou inúmeras atividades de desmatamento não

receber um grande número de migrantes. O preço dos

planejado. Sem o devido planejamento e as estruturas

produtos, das casas e dos serviços aumentou, e a ci-

de governança adequadas, a construção de uma

dade relatou altos níveis de violência e prostituição.240

estrada principal na Amazônia cria um padrão de

A população de Altamira dobrou durante a construção

“espinha de peixe”, em que são construídas estradas

da hidrelétrica e, em 2017, foi uma das cidades mais

secundárias (ilegais) adjacentes, gerando ainda mais

violentas do Brasil.241 Além disso, a construção da UHE

desmatamento. Estimativas indicam que cerca de 95%

de Belo Monte resultou em constantes conflitos en-

de todo o desmatamento ocorra a menos de 50 km das

volvendo as comunidades ribeirinhas e os direitos dos

autoestradas ou das rodovias principais da Amazônia

grupos indígenas que vivem na área.242

pessoas e de drogas.

brasileira. No Peru, 75% do desmatamento ocorre em
terrenos com menos de meio hectare (menos de 1,25

construídas em áreas vulneráveis sem planejamento

CARDÁPIO ATUAL DE PROJETOS
DE INFRAESTRUTURA NA BACIA
AMAZÔNICA

e governança adequados, elas podem causar outros

Em toda a América Latina, a oferta de infraestrutura

desafios de segurança, tais como a abertura de áreas

permanece deficiente, com lacunas consideráveis no

isoladas para novas atividades ilegais e a criação de

investimento em infraestrutura, e no acesso e qualidade

conflitos com comunidades adjacentes.

desses serviços.243 Problemas como atraso nos transportes,

acres) e 95% do desmatamento ocorre a menos de 6
quilômetros de uma estrada.238 Quando as estradas são

baixa velocidade da internet e interrupções no fornecimento
Esses impactos são vistos nas pequenas cidades (pue-

de energia estão relacionados à qualidade dos serviços. Em

blos) e em cidades localizadas ao longo da rodovia

particular, os cidadãos expressam descontentamento com a
oferta de infraestrutura e a consideram fundamental para
Bandura & McKeown
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o futuro crescimento econômico de seu país. Em 2019, o

até as comunidades quilombolas e indígenas, os moradores

Global Infrastructure Index (Índice de Infraestrutura Global

ribeirinhos, a pequenos agricultores, famílias morando

ou GII, na sigla em inglês), da Global Infrastructure Investor

em reservas extrativistas e áreas com poços comunitários

Association (Associação de Investidores Globais em

(poços de água compartilhados).250 Segundo uma pesquisa

Infraestrutura ou GIIA, na sigla em inglês) e da empresa de

de 2013, 97,20% dos beneficiários afirmaram estar satis-

pesquisas Ipsos Mori, indicou que apenas 31% da população

feitos com a iniciativa.251 Mais de 40% da população pes-

na América Latina está satisfeita com a infraestrutura do

quisada acha que o programa também foi responsável pela

próprio país.

Esse levantamento mediu a percepção

criação de mais oportunidades de trabalho e um aumento

dos cidadãos sobre infraestruturas, tais como aeroportos,

na renda familiar. Entre os anos de 2000 e 2011, o número

estradas, ferrovias, habitação, água e saneamento, energia

de domicílios com acesso à energia elétrica aumentou nos

eólica e solar, entre outras. No Brasil, 22% da população

estados do Pará (19,8%), Maranhão (22,2%) e Amazonas

relataram estar satisfeitos, ao passo que 52% disseram

(12,2%). O índice de renda per capita no mesmo período

estar insatisfeitos. O ranking de insatisfação no Brasil foi o

também aumentou nesses estados: Maranhão (65,1%),

mais elevado dentre os 28 países pesquisados. Os índices

Pará (33,1%) e Amazonas (53,5%).252

244

de satisfação do Peru e da Colômbia foram ligeiramente
mais elevados: 30% e 29%, respectivamente.245

Da mesma forma, as regiões amazônicas da Colômbia e do
Peru tendem a ficar para trás com relação ao desenvolvi-

Na Amazônia, há lacunas perceptíveis na infraestrutura

mento no resto de seus países como um todo, embora em

de serviços básicos, tais como água potável e saneamento,

níveis diferentes. Uma das maiores lacunas na infraestru-

educação e saúde, etc., embora haja uma heterogeneidade

tura social entre a Amazônia colombiana e o resto do país

significativa entre as diferentes nações que compõem a ba-

diz respeito à infraestrutura de água e saneamento. A taxa

cia. Os dados da Amazônia brasileira retratam um panora-

de acesso ao saneamento na Amazônia colombiana é me-

ma preocupante: menos de 10% das pessoas têm acesso

nos da metade da média nacional, assim como a taxa de

ao saneamento (coleta de esgoto) nos estados do Amapá,

acesso à infraestrutura hídrica.253 Em termos de saúde, a

Amazonas, Pará e Rondônia, com os piores estados sendo

mortalidade infantil é aproximadamente o dobro da índice

Rondônia (4,5%) e Pará (6,3%).

No caso da água potável,

nacional.254 No entanto, é importante notar que os depar-

uma média de 60% dos moradores têm acesso à água, sen-

tamentos que compõem a Amazônia colombiana variam

do que o Amapá e o Pará são os piores estados nesse quesi-

bastante: Meta, por exemplo, tem o quarto maior PIB re-

to, com 37,1% e 45,7%, respectivamente. Mais de 90%

gional do país, enquanto Vaupés tem o menor.255

246

das cidades do Amapá são constantemente afetadas por
epidemias e endemias.247 Além disso, 19% das pessoas que

Da mesma forma, o acesso ao saneamento na Amazônia

vivem em territórios indígenas na Amazônia e 22% das

peruana é quase 30% menor que a média nacional, e o

pessoas que vivem em áreas de conservação não têm aces-

acesso à água é mais de 20% menor.256 Assim como na

so à eletricidade.248

Colômbia, os departamentos que compõem a Amazônia
peruana variam bastante. Madre de Dios, que tem uma

Em 2003, o governo brasileiro criou um programa

grande indústria extrativista mineral, tem o quinto maior

bem-sucedido chamado Luz para Todos, com o objetivo de

PIB per capita do país. Em contrapartida, as economias

promover o acesso de famílias morando em áreas rurais à

que dependem principalmente da agricultura, como San

energia elétrica, usando fontes de energia renováveis, com

Martin e Amazonas, têm o quarto e quinto menor PIB per

quase 80% dos custos subsidiados pelos governos Federal,

capita do país.

Estadual e Municipal.249 Uma vez que a primeira fase do
programa (2003-2011) não cumpriu com o objetivo inicial

Países da América Latina desenvolveram cardápios de pro-

de levar eletricidade para 2 milhões de famílias, ele foi es-

postas de projetos de infraestrutura para atender às ne-

tendido até 2018. A prioridade da segunda fase era chegar

cessidades de suas populações e apoiar o desenvolvimento
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econômico. No entanto, muitos dos planos de infraestrutura nesses países, incluindo na região amazônica, estão
bem mais focados em projetos de grande escala envolvendo redes de mineração, hidrelétrica e rodoviária (Caixa 6).

gia limpa e acessível (nº 7), trabalho decente
e crescimento econômico (nº 8), e redução da
desigualdade (nº 10), sejam alcançados juntamente com a preservação da biodiversidade.
• Peru: Como o Peru está entre os três piores
países sul-americanos em termos de serviços
de telecomunicações, o país tem dado ênfase

QUADRO 6: VISÃO GERAL DE PROJETOS DE
INFRAESTRUTURA PLANEJADOS EM CERTOS
PAÍSES DA BACIA AMAZÔNICA

especial à expansão da infraestrutura de telecomunicações, especialmente nas áreas rurais.259

• Brasil: O governo atual conta com um cardápio

Entre os planos estão projetos de telecomuni-

de 69 projetos de infraestrutura, inclusive con-

cações e hidrovias na Amazônia. Um projeto

cessões, parcerias público-privadas (PPP) e ini-

de telecomunicações visa aumentar o acesso à

ciativas de privatização que incluem aeropor-

internet no Alto Amazonas, Loreto, Maynas e

tos, ferrovias, portos, estradas, defesa, geração e

Putumayo, por meio da instalação de 1.255 km

transmissão de energia, e indústrias de petróleo

de cabos de fibra óptica, o que beneficiará 268

e gás. O governo está avançando na construção

localidades da Amazônia.260 Além disso, o Pla-

de uma nova ferrovia de grande porte, a Ferro-

no Nacional de Infraestrutura para a Competi-

grão. A ferrovia Ferrogrão está localizada em dois

tividade destaca a prioridade que é melhorar e

estados amazônicos, o Mato Grosso e o Pará.

257

manter as condições de navegação na Hidrovía

Ela aumentaria exponencialmente a capacidade

Amazónica, um investimento totalizando US$

do Brasil de exportar grãos e minerais do norte

100,6 milhões.261

do país, intensificando significativamente a
pressão sobre os biomas da Amazônia e do Cerrado. Além disso, nos próximos quatro anos, o
governo brasileiro sinalizou sua intenção de assinar contratos com o setor privado na ordem de
US$ 27 bilhões. Provavelmente, parte do financiamento será usado para a pavimentação da rodovia BR-163, a qual passa pela floresta tropical
da Bacia da Madeira, ou para estendê-la sobre o
rio Amazonas até a fronteira com o Suriname, o
que poderia abrir essa região para o agronegócio
e a mineração.
• Colômbia: O governo colombiano está cogitando novos projetos e investimentos na região
amazônica, com um importante foco na preservação das florestas tropicais, na criação de práticas agrícolas sustentáveis e no acesso aos prin-

Planos de infraestrutura em larga escala visam integrar
mercados, criar empregos e, em última análise,
estimular o crescimento econômico.262 Muitos desses
projetos são realizados com a premissa de que gerarão
crescimento econômico e benefícios automáticos para
todos os cidadãos.263 No entanto, muitas vezes, esses
benefícios não se materializam, especialmente para as
comunidades presentes no arredores desses projetos,
às quais resta suportar o peso dos custos sociais e
ambientais. A infraestrutura pode gerar crescimento
econômico e contribuir para o bem-estar das pessoas,
mas o foco deve ser a qualidade e o impacto dos serviços
de infraestrutura, e não apenas a quantidade e o volume
de investimentos.264

garantir que os principais Objetivos de Desen-

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL
DE GRANDES PROJETOS DE
INFRAESTRUTURA

volvimento Sustentável (ODS), tais como ener-

No caso da Amazônia, os projetos de infraestrutura em

cipais serviços econômicos e públicos para as
comunidades locais.258 O governo também busca

larga escala muitas vezes não conseguiram cumprir
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MAPA
3: PADRÃO
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Source:“World
“World ofof
Change:
Amazon
Deforestation,
” NASA Earth Observatory,
2000-2018,
https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/Deforestation/show-all.
Fonte:
Change:
Amazon
Deforestation,”
NASA Earth
Observatory,
2000-2018, https://earthobservatory.nasa.gov/world-ofchange/Deforestation/show-all.

promessas mais amplas de benefícios projetados,

de efeitos induzidos, facilitando a construção de estradas

particularmente para comunidades próximas. Mais

laterais menores e assentamentos humanos em áreas

especificamente, projetos rodoviários e de barragens têm

remotas. Além disso, grupos criminosos têm se aproveitado

sido associados ao agravamento da degradação ambiental

da malha viária atual para expandir suas atividades, o que,

e a conflitos sociais.265

por sua vez, gera ainda mais degradação ambiental.

A expansão rodoviária na Amazônia tem sido problemática

Embora as estradas possam estimular o desenvolvimento

devido às externalidades ambientais negativas a ela

econômico facilitando o transporte de mercadorias, a

associadas.266 Quando estradas são construídas em

mobilidade das pessoas e a criação de empregos, muitas

áreas vulneráveis (como numa floresta tropical) com

delas construídas na Amazônia retornam poucos benefícios

planejamento e governança ineficazes, tais estradas

econômicos. Um recente estudo avaliou 75 projetos de

podem gerar mais desafios. Rodovias podem abrir áreas

estradas planejadas que atravessam 12.000 km em cinco

isoladas para novos agentes e atividades, criando ainda

países da Amazônia, concluindo que 45% das estradas não

mais desmatamento e conflitos com as comunidades

eram economicamente viáveis, mesmo sem considerar os

adjacentes. Na Amazônia, o planejamento inadequado

custos socioambientais.269 O mesmo estudo constatou que

de infraestrutura e a ausência da autoridade estatal em

todas as estradas causariam impactos ambientais negativos

algumas partes da região deram lugar a uma rede de estradas

e que evitar a construção das estradas mais arriscadas

informais (e ilegais).267 Normalmente, a construção de uma

evitaria perdas de mais de US$7,6 bilhões e mais de 1

estrada principal é seguida da construção de outras estradas

milhão de hectares de desmatamento. Apenas um pequeno

secundárias adjacentes, agravando o desmatamento

subconjunto de projetos rodoviários cuidadosamente

e criando um padrão de “espinha de peixe” (Mapa 3).

selecionados traria benefícios econômicos, ao mesmo

Estimativas apontam que aproximadamente 95% de todo

tempo em que minimizariam os custos socioambientais.

o desmatamento ocorre dentro de um raio de 50 km das
rodovias ou estradas principais na Amazônia brasileira.268
As estradas melhoram o acesso às florestas e facilitam
atividades como a exploração madeireira. As estradas
principais aumentam o desmatamento pois melhora a
rentabilidade da criação de rebanho bovino, e a produção
agrícola, então, incentiva ainda mais o desmatamento. As
estradas também estimulam o desmatamento por meio
40
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“

“

Embora o futuro dos grandes proje-

A decisão de construir uma estrada
importante no Brasil é do governo,
porém, muito do que ocorre após
a construção da estrada escapa ao
controle do governo à medida em que os
posseiros e outros se deslocam para as
áreas recém-acessíveis.
-Manual de Ecologia Rodoviária

tos de barragens ainda seja incerto, a
China é hoje a “principal financiadora e construtora de barragens internacionais”.273 A Iniciativa Cinturão e
Rota (Belt and Road Initiative – BRI)
da China, em especial, está alimentando grandes projetos de infraestrutura em todo o mundo.274 A boa notícia é que o investimento global em
energia renovável superou o investimento em energia hidrelétrica. Segundo um relatório do Programa do
Meio Ambiente da ONU, durante um

Da mesma forma, a construção de barragens pode trazer

período de nove anos (2010-2019),
os investimentos em energia renovável atingiram cerca de

benefícios econômicos, tais como a produção de energia

US$ 2,6 trilhões, com a China se destacando como a maior

e a criação de centenas de empregos temporários, mas

investidora, seguida pela Europa e os Estados Unidos.275 Os

também pode agravar o desmatamento, inundar áreas

setores de energia solar e eólica são responsáveis por mais

270

próximas e causar danos à indústria pesqueira local.

de 90% do investimento total. Hoje, algumas iniciativas

O desenvolvimento de barragens gerou uma degradação

inovadoras relativas ao setor hidrelétrico incluem a cons-

ambiental considerável e criou tensões sociais para as

trução de “barragens inteligentes” que possuem painéis

comunidades vizinhas.

solares flutuantes em seus reservatórios como forma de
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Embora as represas não sejam

emissoras de um nível significativo de carbono, elas

lidar com as variações sazonais.276

produzem grandes volumes de gás metano, que é mais
prejudicial ao meio ambiente do que o carbono. Além

Ao mesmo tempo, características como o tamanho, a sin-

disso, os projetos de barragens hidrelétricas na Amazônia

gularidade e a complexidade dos projetos de obras públicas

têm sido responsáveis por inundar grandes áreas da

aumentam as oportunidades de corrupção.277 A corrupção

floresta e deslocar muitas comunidades ribeirinhas. A

afeta a produtividade e a competitividade das economias e,

construção dessas barragens gerou uma rede de estradas

no caso da infraestrutura, tem consequências negativas, es-

secundárias, atraindo mais pessoas e atividades que, por

pecialmente para os consumidores, pois resulta numa má

sua vez, aumentaram o desmatamento. A Barragem de

seleção de projetos, pode criar despesas não planejadas,

Balbina (estado do Amazonas), em particular, inundou

prolonga os períodos de construção e, em última análise,

cerca de 2.400 km2 (926 mi2) da Bacia Amazônica após

está associada a serviços de má qualidade e poucos retornos

a sua conclusão. Nos primeiros três anos de operação,

econômicos. Estimativas para a América Latina mostram

o reservatório emitiu 23.750.000 toneladas de dióxido

que a corrupção tem custos econômicos imensos, entre 5

de carbono e 140.000 toneladas de metano. No caso da

e 10% do PIB.278

barragem de Belo Monte no Brasil (PR), entre 20 mil e 50
mil pessoas foram deslocadas e a cidade de Altamira sofreu

A corrupção e a má gestão podem ocorrer durante todas as

um surto migratório. Quando a construção foi concluída, os

fases de um projeto. No entanto, alguns estudos concluíram

empregos desapareceram, a violência eclodiu e uma crise

que a corrupção durante os estágios iniciais do ciclo de

de saúde deflagrou-se, causada pelo esgoto acumulado atrás

investimento – na fase de preparação do projeto, quando

da represa.

os projetos são avaliados, projetados e orçados – pode

272
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gerar resultados ruins na fase de implementação.279 Por

geradores de conflitos de governança nesses projetos

exemplo, na bacia do Rio Tapajós, no Brasil, um conjunto

incluem um planejamento deficiente (presente em 86% dos

de projetos hidrelétricos em andamento teve projeções

casos) e a falta de consulta adequada às comunidades (74%

econômicas questionáveis e desconsiderou as demandas

dos casos), enquanto a falta de transparência e corrupção

das comunidades e dos indígenas da região, criando

contribuíram para conflitos em 68% e 34% dos casos,

conflitos socioambientais.

Na bacia do rio Xingu, a

respectivamente.284 Os conflitos podem surgir a qualquer

barragem de Belo Monte causou mudanças significativas na

momento durante o ciclo de vida de um projeto, mas suas

economia, nos recursos naturais e nas estruturas sociais da

fases iniciais apresentam mais probabilidade de conflitos e

área circundante. Algumas das principais deficiências, que

possibilidade de adiamento ou cancelamento. Essas questões

agora se tornaram muito evidentes, são o fraco desenho

podem ser tratadas pela criação de projetos bem planejados e

da barragem e sua análise econômica duvidosa, sem

sustentáveis, mas muitas empresas tendem a não responder

mencionar as alegações da existência de um esquema de

a conflitos, ou não respondem de forma adequada ou a

suborno para canalizar dinheiro das empresas construtoras

tempo. A análise também constatou que conflitos dentro

da barragem para figuras políticas.

No Peru, as autoridades

de ambientes urbanos são muito mais propensos a ter

governamentais de imediato aprovaram estudos de

um efeito em cascata. No caso da Amazônia, com a rápida

impacto ambiental que carecem de detalhes sociais e

urbanização da região (mais de 70% da população da

ambientais para as construtoras. Em 2015, a Odebrecht,

Amazônia brasileira vive nas cidades), esses impactos

construtora brasileira envolvida na Operação Lava-Jato,

podem ser antecipados e gerenciados.285
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obteve a aprovação do Ministério de Minas e Energia para
um estudo de barragem que não fornecia detalhes sobre o

Da mesma forma, segundo um estudo da Fundação

reassentamento da população ou evidências de impactos

Getúlio Vargas (FGV) e da International Finance Corporation

ambientais.

Da mesma forma, na Colômbia, a esplanada

(Corporação Financeira Internacional, IFC, na sigla em

turística do Porto de Letícia (Malecón Turístico del Puerto de

inglês), projetos de grande escala são planejados de acordo

Leticia), também conhecida como “Esplanada da Corrupção”

com metas macroeconômicas nacionais com pouca ou

(Malecón de la Corrupción), foi construída sem qualquer

nenhuma conexão com as demandas reais nos níveis local e

estudo de viabilidade para abordar aspectos técnicos,

regional; ademais, não há informações ou guias abundantes

financeiros ou ambientais. Além disso, um relatório da

que ajudem os novos investidores ou desenvolvedores a

Controladoria Geral da Colômbia sobre irregularidades, tais

aprender com os erros do passado.286 Muitos dos problemas

como o desvio de recursos públicos e a alegações de fraude

que os projetos enfrentam têm se repetido ao longo dos

no Amazonas, também indicou que, para esse projeto, foi

anos, incluindo o uso indevido do dinheiro, a não definição

alegado urgência no projeto com o objetivo de acelerar a

ou compreensão da agenda local, a falta de planejamento

aprovação do ministério antes da realização de estudos

territorial e questões relativas à comunicação e à tomada de

de viabilidade, materiais de construção foram comprados

decisões. Um grande problema é a participação insuficiente

a preços superfaturados e todo o processo de contratação

dos grupos diretamente afetados e mais vulneráveis às

violou a Lei de Licitações do país.

consequências negativas desses projetos de grande escala.

Os problemas que surgem em grandes projetos de

Outros estudos também descobriram que o fraco engaja-

infraestrutura normalmente se materializam através da

mento das partes interessadas e a pouca participação da

interação de uma série de fatores durante um longo período

comunidade na tomada de decisões de infraestrutura é um

de tempo: planejamento e governança deficientes, acesso

fator importante que acarreta a degradação ambiental e

limitado a recursos, falta de benefícios comunitários, em

os conflitos sociais nos países da bacia amazônica. O pro-

geral, e comunicação e transparência inadequadas. De acordo

cesso de planejamento deve ser projetado para incorporar

com um estudo do BID de 2017, com respeito a conflitos em

consultas comunitárias nas fases iniciais do desenvolvi-

projetos de infraestrutura na América Latina, os principais

mento do projeto. Isso deve incluir o compartilhamento
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de informações do projeto, mas também oferecer às par-

envolvendo os governos nacionais e agentes privados num

tes interessadas a oportunidade de influenciar o projeto e

esforço para repensar suas abordagens para a infraestrutura.

a implementação. Portanto, ferramentas que incentivam a

Ao longo dos anos, o desenvolvimento sustentável da

transparência e a imputação, tais como aumentar o acesso

infraestrutura ganhou importância como conceito e

a relatórios ambientais e permitir que às partes interessa-

processo. Em sua forma básica, a infraestrutura sustentável é

das participem plenamente das consultas comunitárias, são

desenvolvida com maior consideração pelas externalidades

formas importantes de atenuar conflitos.

ambientais, sociais e econômicas, ao mesmo tempo em que

287

promove benefícios sociais e o engajamento da comunidade.
Ao mesmo tempo, as comunidades não foram adequada-

A comunidade internacional desenvolveu uma série de

mente compensadas pelos impactos dos projetos ou não

princípios para orientar os investimentos em projetos de

compreendem totalmente os mecanismos de compensação.

infraestrutura (veja o Anexo IV). Muitos desses princípios

Estima-se, por exemplo, que a construção da barragem de

enfatizam com veemência o planejamento e a governança

Tucuruí na Amazônia brasileira deslocou mais de 23 mil pes-

ascendentes e as condições de viabilização. Esses mesmos

soas.

elementos devem também impactar positivamente os
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Em fevereiro de 1988, cerca de 4 mil famílias haviam

sido reassentadas pela Eletronorte, empresa responsável
pelo projeto.
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resultados ambientais, sociais e econômicos.

No entanto, esse número não inclui todas as

famílias afetadas, pois as estimativas de reassentamento da

Segundo Aizawa (2019), existem cerca de 30 iniciativas

Eletronorte não consideraram dois fatores: a população que

diferentes que visam aumentar o investimento sustentável

vivia próxima à área alagada e que dependia do rio para sua

em infraestrutura.292 Embora essa seja uma tendência bem-

subsistência, e o crescimento populacional entre o período

vinda, a natureza fragmentada desses padrões revela duas

dos estudos e a real inundação da área. Milhares de famílias

questões: ainda não está claro qual conjunto de princípios os

também receberam pagamentos compensatórios, porém,

países devem seguir e como eles podem realmente colocá-

para muitos, o valor recebido não compensou totalmente

los em prática. Os BMDs devem chegar a um consenso sobre

suas perdas.

um conjunto comum de padrões e indicadores relacionados
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para uma infraestrutura sustentável.
O número de pessoas afetadas por outro projeto, a barragem de Belo Monte, também foi subestimado e o projeto

O setor privado desempenha um importante papel no

falhou no planejamento com respeito àquelas que levou em

desenvolvimento sustentável na Amazônia, tanto de

consideração.

Milhares de pessoas foram realocadas para

forma ativa quanto passiva. A cultura corporativa tem

reassentamentos precários com poucos recursos e longe do

dado uma ênfase cada vez maior à sustentabilidade, o que

rio. A parte do rio onde os pescadores podiam pescar foi sig-

serve como incentivo para projetos de desenvolvimento

nificativamente reduzida e os conflitos sobre pontos den-

com base na sustentabilidade e pressiona os governos

tro da área demarcada tornaram-se comuns. Além disso, a

a coibirem e prevenirem negócios não sustentáveis,

qualidade da água foi afetada negativamente e o número de

sejam eles lícitos ou ilícitos, tal como ilustrado no caso

peixes diminuiu significativamente.

do Brasil. Recentemente, sete empresas de investimento
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europeias de grande porte anunciaram que vão deixar de

PRINCÍPIOS INTERNACIONAIS PARA
ORIENTAR O PLANEJAMENTO E A
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Diante desses riscos, por meio de organizações tais como
a OCDE e as Nações Unidas, bancos multilaterais de
desenvolvimento (BMDs), instituições financeiras de
desenvolvimento (IFDs) e fóruns intergovernamentais,
tais como o G7 e o G20, a comunidade internacional vem

investir em produtores de carne bovina, comerciantes de
grãos e títulos públicos do Brasil se não houver progresso
na contenção do desmatamento e destruição da bacia
amazônica.293 O coletivo de investidores, o qual, no total,
controla mais de US$ 2 trilhões em ativos e mais de US$ 5
bilhões em investimentos ligados ao Brasil, está adotando
uma nova abordagem. Isso ocorreu após 230 investidores
institucionais assinarem uma carta pedindo ações de
Bandura & McKeown
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combate aos incêndios na Amazônia. Como os riscos à

Os investimentos recentes em mineração salientaram o

sustentabilidade afetam negativamente a classificação de

desafio da implementação de padrões/normas sociais e

risco de investimento em algumas empresas brasileiras,

ambientais sólidos.

certos fundos e instituições de investimento, as quais
priorizam a governança ambiental, social e corporativa

Da mesma forma, a China também se tornou o principal

(ESG, na sigla em inglês), vêm recompensando e apoiando

parceiro comercial e investidor de infraestrutura no

empresas brasileiras com modelos de negócios sustentáveis

Brasil.301 Os interesses da China no Brasil se concentram

e ecológicos, tal como o fez o &Green Fund ao oferecer US$

em segurança alimentar e recursos naturais. Em 2018, o

10 milhões em financiamento ao Grupo Roncador.

Brasil exportou 70% de sua produção de soja para a China,

294

avaliada em US$ 27 bilhões.302 A China também é a maior
As instituições financeiras são obrigadas a analisar os

compradora de carne bovina do Brasil, contribuindo para o

impactos sociais, ambientais e de governança, embora

crescimento constante da indústria pecuarista mais rentável

muitas vezes não o façam com precisão.

Ray et al. apontam

do mundo. O governo chinês está desempenhando um papel

três áreas em que as IFDs internacionais e os governos

ativo no Brasil por meio do apoio às indústrias brasileiras,

nacionais apresentam fragilidades na implementação de

facilitando projetos de infraestrutura e investindo em

suas normas declaradas: nos processos de envolvimento

setores-chave, tais como agricultura, logística e energia. A

das partes interessadas, na realização de avaliações do

China se concentrou em áreas costeiras, incluindo campos

impacto ambiental, e na transparência e fiscalização de

de petróleo offshore (Bacia de Santos), energia hidrelétrica

projetos.

para as metrópoles costeiras do Brasil (usina de São Simão)
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Os projetos que negligenciaram as necessidades

das comunidades tiveram maiores impactos ambientais,

e projetos de infraestrutura de transporte.

instigaram sérios conflitos sociais e geraram danos de
reputação às IFDs.

O recente interesse da China em financiar projetos de
infraestrutura na Amazônia brasileira ocorre principalmente

Além disso, novos agentes estão desenvolvendo projetos

devido a uma estratégia nacional para suprir a crescente

na Amazônia, o que complica ainda mais o panorama. O

demanda do país por soja e carne bovina.303 Como

mais importante deles é a China: Os bancos de políticas

consequência da guerra comercial em curso com os Estados

da China — o Banco de Desenvolvimento da China (CDB,

Unidos, a China tornou-se mais dependente da produção

na sigla em inglês) e o Banco de Exportação-Importação

de soja do Brasil e vê esse cenário como uma oportunidade

da China (CHEXIM, acrônimo para CHina EXport-IMport)

para expandir sua estratégia BRI. O objetivo é criar uma

— tornaram-se uma grande fonte de financiamento para

rede de ferrovias, estradas e portos que reduza os custos

o desenvolvimento na América Latina, especialmente na

de transporte e torne o Brasil mais competitivo em relação

construção de barragens.

Com esses novos planos de

a outros produtores globais de soja. Atualmente, o Brasil

projeto, especialmente os originários da China, é imperativo

tem dois acordos firmados pela BRI, ambos na Amazônia,

que os novos investidores também sigam padrões de

e um terceiro acordo pode ser a polêmica construção da

infraestrutura de qualidade.

ferrovia Ferrogrão, a qual abrirá uma nova rota para escoar
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soja produzida em Mato Grosso até os portos do norte da
No Peru, por exemplo, a China substituiu os Estados Unidos

Amazônia. Durante uma reunião do grupo BRICS, a China

como o principal parceiro comercial do país, o qual aderiu,

prometeu US$ 100 bilhões “para projetos brasileiros de

em 2019, à Iniciativa Cinturão e Rota (Belt and Road

infraestrutura e agronegócio”, e as empresas estatais

Initiative – BRI).

chinesas já indicaram interesse em participar de licitações
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Com mais de 170 empresas chinesas

operando no Peru, os investimentos se concentraram
especialmente na mineração.

299

de contratos de construção ferroviária.

Na Amazônia, dos sete

projetos financiados ou programados para serem financiados

Os parceiros chineses estão enfrentando vários problemas,

desde 2015, três dependem do financiamento da China.

incluindo a escolha de projetos arriscados do ponto de

300
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vista social e ambiental, e a falta de devida diligência.
Para infraestruturas, os bancos de políticas chineses têm
estratégias de ESG que, em grande parte, acatam as estratégias
do país anfitrião, as quais podem fracassar quando os países
anfitriões não aplicam os regulamentos.304 As normas
utilizadas pelos países tomadores de empréstimo são
inferiores às desenvolvidas pela IFC, pelo Banco Mundial ou
pelo BID.305 Além disso, essas novas instituições não exigem
um processo de licitação competitivo das empreiteiras,
nem condicionam os empréstimos à capacidade dos países
devedores de atenderem a esses padrões.
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Painéis solares doados pelo
World Wildlife Fund (WWF) e
pelo Governo brasileiro são
descarregados e levados
para a comunidade de Volta
do Bucho, na regiâo oeste
da Amazônia.
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OPORTUNIDADES PARA
O DESENVOLVIMENTO
DE INFRAESTRUTURA
SUSTENTÁVEL NA
AMAZÔNIA
A fragilidade da segurança, da governança e da aplicação das

crescimento econômico não ocorrerá, e os riscos sociais e

leis, as lacunas nos serviços básicos e a falta de oportuni-

ambientais aumentarão. É necessário gerenciar melhor o

dades econômicas são fatores determinantes que permitem

desenvolvimento da infraestrutura, desde o planejamento

que o desmatamento e as atividades ilegais prosperem na

até a execução e manutenção, e o processo deve se concen-

Amazônia. Em outras palavras, a fraca presença estatal na

trar tanto na qualidade dos serviços de infraestrutura quan-

região deixa um vácuo que pode ser preenchido por out-

to nos possíveis impactos. Em suma, não há uma solução

ros agentes. Essa combinação de condições facilita a oper-

milagrosa. Todos esses elementos são necessários como

ação e o controle de terras pelos cartéis criminosos, o que

parte de uma estratégia integrada e abordagem multisseto-

deteriora ainda mais o meio ambiente e pode gerar mais

rial com contribuições de todos os evolvidos. Uma estrutura

conflitos com grupos indígenas e comunidades que habi-

robusta é necessária para as infraestruturas sustentáveis na

tam a bacia amazônica. Além disso, o desenvolvimento de

Amazônia, a fim de garantir que os benefícios econômicos,

infraestrutura pode agravar as dificuldades existentes na

ambientais e sociais sejam alcançados. Nesse contexto, os

região amazônica se este não for devidamente planejado

doadores internacionais podem firmar parcerias com os

e executado. Os investimentos padrão em infraestrutura

países para se obter uma abordagem mais equilibrada para

costumam ser “megaprojetos”, mas muitas vezes há pouca

o desenvolvimento da região.

compreensão de como esses projetos atenderão aos objetivos de desenvolvimento dentro do contexto amazônico.
Apesar da necessidade de investimentos em infraestrutura
para apoiar o crescimento econômico e o desenvolvimento social na bacia, os problemas de condições básicas da
Amazônia, tais como insegurança, governança fundiária
inadequada e capacidade institucional insuficientes dos
governos regionais, devem ser abrangidos; caso contrário,
os investimentos em infraestrutura serão desperdiçados, o

AUMENTANDO O FOCO EM BONS
ESFORÇOS DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E ANTICORRUPÇÃO
Os problemas básicos da Amazônia, tais como insegurança,
corrupção e governança fundiária inadequada, juntamente
com capacidade institucional insuficientes dos governos
regionais, devem ser abordados. Os países da Amazônia podem firmar parcerias com agências de desenvolvimento dos
Estados Unidos e das nações europeias, com instituições
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intergovernamentais e multinacionais, tais como as Nações

grilagem de terras, além da aplicação de leis e regulamen-

Unidas, o Banco Mundial e o BID, e com o setor privado

tos. A Colômbia é o único país que delimitou uma fronteira

(principalmente o setor de tecnologia), a fim de desenvol-

dentro da qual as atividades econômicas agrícolas podem

ver programas e plataformas que possam ajudar a superar

ocorrer, embora não seja totalmente respeitada. Daqui para

algumas dessas fragilidades institucionais.

frente, a adoção de uma fronteira deve ser uma exigência
para planos de desenvolvimento regionais e setoriais. No

Além disso, o fortalecimento desses aspectos de governança

Peru, as leis e regulamentos que regem a titulação fundiária

pode fazer parte dos “pedidos” da OCDE ao Brasil e ao Peru

e o sistema de concessões econômicas são complexos, ge-
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se eles embarcarem no processo de adesão à organização.

rando uma duplicação de reivindicações pelas comuni-

Em geral, a convergência e a aplicação dos padrões de gover-

dades indígenas e concessões de mineração e petróleo, as

nança da OCDE proporcionarão benefícios econômicos em

quais entram em conflito com as demarcações de terras

longo prazo para esses países, sinalizando à comunidade in-

públicas e áreas protegidas. Mudanças na estrutura jurídica

ternacional — e especialmente aos investidores estrangei-

fundiária, tal como a criação de um cadastro nacional cen-

ros — que estão prontos para aplicar os melhores padrões

tral para resolver os problemas de zoneamento existentes

possíveis.

A Colômbia, por exemplo, foi convidada a in-

e impedir recorrências futuras, se tornam necessárias. Ao

gressar na OCDE em maio de 2018 depois de passar por um

mesmo tempo, uma resolução da titulação fundiária para as

processo de adesão de cinco anos, o qual resultou em gran-

comunidades indígenas se torna necessária; por sua vez, as

des reformas jurídicas e regulatórias alinhadas aos padrões

atividades econômicas, tais como mineração e agricultura,

estabelecidos pela OCDE.

também precisarão passar por um processo de formalização
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mais robusto.
Em lugar algum, os desafios de governança são mais evidentes do que nos governos em nível subnacional. Os gover-

Para expandir e desenvolver suas economias, os países

nos locais precisam de mais capacidade administrativa (em

amazônicos também precisarão combater a corrupção den-

termos de recursos humanos, salários e treinamento técni-

tro de suas próprias instituições. Em abril de 2020, o CSIS

co), e ferramentas orçamentárias e financeiras para realizar

publicou um relatório, Fighting Corruption for U.S. Economic

suas atividades, especialmente em áreas como titulação

and National Security Interests (Combate à corrupção para in-

fundiária, gestão de concessões, gestão fiscal e prestação de

teresses econômicos e de segurança nacional dos EUA, em

serviços públicos e de segurança. Isso exigirá a realocação

tradução livre), o qual fornece recomendações sobre como

de recursos fiscais do governo central (no caso do Peru e

os Estados Unidos podem apoiar países em desenvolvimen-

da Colômbia), mudanças na política fiscal e nos acordos

to no combate à corrupção. Primeiramente, o relatório men-

de pagamento de serviços ambientais, além da capacitação

ciona a necessidade de fortalecer os processos de compras

do governo local. Os esforços para fortalecer a capacidade

públicas e implementar leis de transparência orçamentária.

e empoderar as autoridades locais teriam efeitos positivos.

Os sistemas de aquisição devem ser mais públicos, seguir
padrões internacionais e ter base em uma abordagem de

Ao mesmo tempo, o fortalecimento da governança fundiária

custo do ciclo de vida, em vez de conceder contratos ao lici-

precisa ser integrado aos planos de desenvolvimento

tante com a oferta mais econômica. As leis de transparência

econômico a fim de evitar o aumento do desmatamento e

orçamentária, se implementadas, poderiam funcionar como

os conflitos associados às demandas econômicas que con-

um instrumento de fortalecimento da prestação de contas

correm pelo uso da terra. Isso inclui melhorar os dados de

do governo. Em segundo lugar, o relatório sugere que o uso

pesquisa fundiária existentes, delimitar claramente as áreas

da tecnologia para transferir os processos governamentais

ambientais e limitar a expansão agrícola.

Os aprimora-

para um ambiente on-line eliminaria o contato presencial e

mentos mais necessários incluem uma melhor demarcação

reduziria as oportunidades de suborno e favorecimento. Por

de terras para uso econômico, melhor titulação fundiária, e

último, os esforços para eliminar a corrupção devem ser in-

aprimoramento do patrulhamento e do monitoramento da

corporados em todos os programas de desenvolvimento fi-

309

48

Infraestructura Sostenible en la Amazonía

nanciados pelos EUA, e os programas anticorrupção devem

ilegais que operam impunemente na Amazônia. O setor

estar ligados às discussões de segurança nacional dos EUA.

de segurança não está usando plenamente seu mandato
e poderes de aplicação da lei para enfrentar atividades

A Convenção sobre o Combate da Corrupção de

tais como o cultivo de coca e a mineração ilegal. Para não

Funcionários

Transações

dizer que não fazem nada, as autoridades policiais fazem

Comerciais Internacionais da OCDE recomenda que os

manchetes (e mantêm a pressão pública sob controle),

países membros tomem medidas efetivas para combater

mas muitas vezes acabam visando agricultores individuais

o suborno estrangeiro.

Isso inclui o aumento da

ou pequenos mineradores informais, enquanto os grupos

conscientização do setor público e privado sobre questões

criminosos mais organizados são negligenciados devido à

de corrupção e uma garantia de que as leis, regulamentos,

corrupção e ao oportunismo político.311

Públicos

Estrangeiros
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em

disposições nacionais e acordos de cooperação internacional
estejam em conformidade com as diretrizes da OCDE. De

O aumento da coordenação entre ministérios e níveis

acordo com essas diretrizes, os países devem garantir a

do governo pode produzir efeitos econômicos e sociais

implementação de canais acessíveis e medidas apropriadas

benéficos para as comunidades afetadas por atividades

para facilitar a denúncia de práticas corruptas e proteger os

ilícitas e pelo desmatamento. Como mostra a Operação

indivíduos que denunciam os supostos atos de suborno.

Mercúrio no Peru, esse processo exigiu uma coordenação

Além disso, os países devem levar em consideração as

sólida e um aumento de recursos, tais como uma declaração

circunstâncias específicas de uma empresa (por exemplo,

de estado de emergência que durou dois meses, a criação

tamanho, tipo e setor industrial), a fim de aplicar leis e

de sete bases militares e o destacamento de 1.800 policiais

regulamentos adequados com relação a requisitos contábeis,

e militares, e 80 procuradores nacionais. A declaração de

auditorias externas, controles internos e programas de

estado de emergência permitiu a agilização dos processos

ética e conformidade. Com relação às compras públicas, as

por mineração ilegal, com a realização de julgamentos em

agências de assistência ao desenvolvimento e as empresas

até 48 horas e condenações após oito dias.312 Entre 2018 e

que se envolverem em corrupção devem ser devidamente

2019, o programa resultou numa redução de 92% no índice

proibidas de concorrer a contratos públicos. Além disso, os

de desmatamento de La Pampa, e resgatou dezenas de

contratos financiados por meio de auxílios bilaterais devem

mulheres e meninas traficadas.313

adotar disposições para prevenir a corrupção. Para combater
o suborno em transações comerciais internacionais, as
autoridades competentes e as redes de aplicação das leis dos
países-membros e não membros devem cooperar durante
procedimentos investigativos e outros procedimentos
legais. Por fim, a conformidade com as diretrizes da OCDE
também sugere a criminalização do suborno e a proibição
de contabilizar os subornos a funcionários públicos
estrangeiros como dedutíveis dos impostos.

RENOVAÇÃO DO PAPEL DAS FORÇAS
DE SEGURANÇA NA AMAZÔNIA

Ao mesmo tempo, parcerias como o programa Guardiões da
Floresta do Brasil, o qual fornece tecnologia, treinamento
e novas ferramentas às comunidades para que denunciem
crimes, são elementos importantes dessa resposta.314 Da
mesma forma, há mais de 10 anos, comunidades indígenas
da Amazônia colombiana e peruana têm usado dispositivos
tecnológicos para monitorar e denunciar crimes ambientais.315 No Peru, Loreto é a região amazônica mais avançada
nesse aspecto: o departamento estabeleceu até um centro
onde profissionais e engenheiros locais podem analisar os
dados coletados por grupos indígenas. Além disso, as po-

Para combater atividades ilegais e fornecer a proteção

pulações indígenas peruanas têm trabalhado seus proces-

adequada às comunidades, os países precisarão investir

sos investigativos em estreita colaboração com o Serviço

em recursos humanos e disponibilizar orçamentos

Nacional de Áreas Naturais Protegidas (SERNANP), para

para aumentar a presença da segurança. As forças de

complementar o trabalho realizado pelos guardas florestais

segurança locais e nacionais têm um papel importante

(ou guardaparques), e com o Órgão Peruano de Avaliação e

a desempenhar, dado o crime desenfreado e as máfias
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Fiscalização Ambiental (OEFA).316 Na Colômbia, o uso da

to; modelagem e fortalecimento de pequenas empresas

tecnologia por grupos indígenas ainda é uma novidade, por-

e indústrias baseadas em tecnologia que independem de

tanto, ainda não estabeleceram uma clara colaboração com

recursos naturais. Os investimentos devem garantir a

os órgãos governamentais.

conservação de áreas protegidas e a gestão eficiente dos
recursos naturais.317

ASSOCIAÇÃO DA SEGURANÇA COM
OPORTUNIDADES ECONÔMICAS
Os esforços de segurança também precisam estar associados
a planos econômicos. O aumento da presença de unidades
policiais e militares não é a única resposta para combater os
desafios do desmatamento, a violência e a criminalidade na
região. A segurança deve ser complementada pela presença
cada vez maior do Estado em outras áreas, por exemplo,
pela criação de oportunidades econômicas significativas e a
prestação de serviços públicos básicos para as comunidades.
Caso contrário, não será uma resposta abrangente ou uma
solução sustentável para o futuro. Esse é o conceito de “segurança multidimensional” que a Colômbia está liderando
por meio de iniciativas como o programa Zonas Futuro. O
aumento da segurança deve ser combinado com um esforço
mais integrado entre todos os setores.
Apesar de, muitas vezes, ser o primeiro (e o mais influente)
agente na preservação ecológica, o setor público não é o
único interessado na floresta tropical. É necessário fazer
esforços mais coordenados para envolver o setor privado
na criação de cadeias de suprimentos de valor que possam
manter a floresta viva e fornecer alternativas econômicas
às pessoas, incluindo empregos na área de bioeconomia,
agregando valor a produtos florestais madeireiros e não madeireiros, e do ecoturismo. Substituir a equação econômica da produção ilícita por atividades lícitas é uma tarefa
monumental. Como parte disso, os países se beneficiariam
da geração de produtos com valor agregado a commodities, tais como café, cacau, nozes e superfrutas da floresta
(ex.: açaí). Para garantir um uso mais sustentável da bacia
amazônica, as seguintes medidas poderiam ser implementadas: programas financiados internacionalmente, os quais
recompensam financeiramente os países que reduzem o
desmatamento (conhecidos como REDD ou Redução das
Emissões por Desmatamento e Degradação); esquemas de
compensação de carbono, juntamente com investimentos
em financiamento direcionado; acesso facilitado ao crédi50
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Os incentivos econômicos podem servir para alavancar os
recursos da Amazônia através da “economia da floresta em
pé”, para que o valor da floresta viva supere os benefícios do
desmatamento.318 Isso pode ser alcançado aproveitando-se
do poder da bioeconomia e dos serviços ambientais (ou
seja, usando-se a ciência e a tecnologia para aproveitar os
recursos da floresta de forma sustentável) para beneficiar as
comunidades locais e garantir a sustentabilidade ambiental
por meio de produtos farmacêuticos, produção de alimentos e outras áreas.319
O setor privado tem a oportunidade de desempenhar um papel importante por meio de parcerias com agentes estatais
na criação de uma dinâmica para produtos sustentáveis,
enquanto os consumidores podem preconizar produtos
não provenientes de terras desmatadas. É importante que
os consumidores se mantenham constantemente informados sobre as consequências ambientais e sociais da compra de produtos não sustentáveis. Assim como as empresas
precisam monitorar suas cadeias de suprimentos para não
cometerem abusos nas práticas trabalhistas, também podem tornar suas cadeias de suprimentos mais sustentáveis,
com um comércio justo e rótulos verdes que permitam a
rastreabilidade, agreguem valor aos produtos e distribuam a
riqueza de forma mais justa entre todos os agentes do ciclo
de vida do produto.
Várias empresas já trabalham em parceria com os habitantes locais da Amazônia e fornecem empregos essenciais
para a colheita da terra de forma não exploradora. Portanto,
em última análise, adotar um modelo econômico mais sustentável e focado em bioeconomia preservará a vitalidade
da floresta tropical e, ao mesmo tempo, beneficiará as comunidades locais.
Por exemplo, a produção do açaí já gera mais de US$ 1 bilhão por ano para a economia amazônica, ao mesmo tempo em que apoia a preservação do meio ambiente e gera

benefícios socioeconômicos para as comunidades locais.320

da Amazônia (IPAM) e a Fundação Amazônia Sustentável

Segundo o cientista climático Carlos Nobre, a contribuição

(FAS) trabalham com comunidades em modelos susten-

do açaí para as economias locais poderia ser ainda maior se

táveis de produção e para fortalecer as cadeias de valor –

a tecnologia moderna fosse incorporada à cadeia de valor. A

como a de peixes e de produtos florestais – e para reduzir

implantação de Sistemas Agroflorestais (SAF), por exemplo,

os custos intermediários.

poderia tornar a produção de açaí 10 vezes mais rentável
do que a produção de carne bovina e reduzir significativa-

A Amazônia precisará reorientar seus sistemas de produção

mente as emissões de gases de efeito estufa.

para que não dependam tanto das flutuações dos preços
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de commodities internacionais. As sugestões incluem a
Outro exemplo de empresas que trabalham com comuni-

transformação de commodities em bens manufaturados,

dades locais na Bacia Amazônica é a AJE, produtora de bebi-

a fim de aumentar seu valor agregado, além de novos

das sustentáveis que fabrica seus produtos usando superfru-

serviços e investimentos em indústrias de tecnologia

tas da Reserva Natural Pacaya Samiria, segunda maior área

independentes dos recursos naturais. Produtos como

de proteção do Peru. Os ingredientes são coletados de for-

borracha, nozes e frutas raras, tais como camu camu,

ma sustentável e os lucros ajudam a apoiar as comunidades

açaí e aguaje, poderiam compor uma parcela maior das

amazônicas locais. Em uma de suas declarações, a empresa

exportações da Amazônia se os processos de planejamento

disse que, apesar de operar numa economia de mercado, é

de projetos de infraestrutura melhorassem e se incentivos

de sua responsabilidade criar iniciativas de apoio ao planeta

apropriados fossem estabelecidos.

Terra e ao meio ambiente.
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Em termos de infraestrutura para apoiar uma economia
O Brasil também tem vários exemplos de empresas que tra-

mais sustentável, a região carece de infraestrutura básica:

balham para implementar práticas mais sustentáveis bem

água e esgoto, escolas, hospitais, centros de saúde, agências

alinhadas às comunidades locais. Desde 2000, a Natura,

de aplicação das leis e infraestrutura digital. Novas tecno-

maior empresa brasileira de cosméticos, atua na Amazônia

logias e fontes alternativas de transporte e energia (como

com a missão de contribuir para o desenvolvimento eco-

energia solar) oferecem algumas soluções possíveis para

nômico, social e ambiental da região. Um objetivo do pro-

ajudar a preencher essas lacunas. Em termos de logística,

grama da Natura, Amazônia Viva, é obter 30% dos insumos

isso inclui o uso de drones para transportar produtos den-

da empresa na Pan-Amazônia até o final de 2020.

Até

tro da selva amazônica — veículos aéreos não tripulados

agora, o programa beneficiou 4.636 famílias pan-amazôni-

poderiam facilitar o transporte de produtos processados

cas e gerou US$ 260 milhões (R$ 1,5 bilhões) em atividade

para portos e aeroportos e, de lá, para os mercados inter-

econômica. No ramo de alimentos e bebidas, a fábrica da

nacionais. No caso das commodities primárias, devem ser

Coca-Cola, localizada em Manaus, obtém metade de seus

consideradas mudanças nas modalidades de transporte, in-

insumos de guaraná de fazendas familiares, em 12 municí-

cluindo ferrovias e hidrovias. Com relação à deterioração do

pios amazônicos. A empresa também investe em iniciativas

produto, foram propostas técnicas de liofilização; entre os

para fornecer água potável à população (Programa Água +

exemplos estão a fruta liofilizada em pó, a qual ainda retém

Acesso) e suporte técnico para a implantação de sistemas

um valor nutricional significativo. Carlos Nobre ressalta a

agroflorestais em propriedades familiares (Programa Olhos

importância de manter as pessoas conectadas e reconhece

na Floresta). No Estado do Pará, a empresa Alcoa investiu

alguns avanços nessa área, incluindo a existência do satéli-

mais de US$ 1,6 milhões (R$ 9,5 milhões) em infraestru-

te geoestacionário brasileiro de telecomunicações e de pla-

tura de saúde pública, saneamento, educação, assistência

nos governamentais para instalar cabos de fibra óptica ao

social e segurança. Até 2017, a empresa havia gerado mais

longo dos rios amazônicos. Essas iniciativas forneceriam às

de US$ 26,5 milhões (R$ 152 milhões) somente em ativi-

comunidades isoladas conexões de internet de alta veloci-

dades econômicas apenas na região de Juruti, no oeste do

dade e apoiariam a implementação de programas de ensino

Pará. Organizações como o Instituto de Pesquisa Ambiental

a distância, bem como o uso de técnicas de treinamento em
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realidade virtual.324 Nos Estados Unidos, por exemplo, co-

A região continua a ser socialmente subdesenvolvida

munidades remotas recebem atendimento de profissionais

e

médicos por meio da telemedicina financiada pelo governo

serviços básicos, incluindo água potável e saneamento,

federal, algo que tem se mostrado eficaz durante a pande-

infraestruturas de saúde, energias renováveis, escolas e

mia da Covid-19.

comunicação (por exemplo, rádios, internet e celulares). Em

existem

lacunas

significativas

na

prestação

de

virtude dessas lacunas, os investimentos em infraestruturas
Levará tempo para a mudança no paradigma econômico da

sociais poderiam elevar a qualidade de vida na região. Isso,

bacia se desenvolver e alcançar a escala necessária, o que

porém, não significa, necessariamente que os projetos de

exigirá mais investimentos em infraestrutura de qualidade,

desenvolvimento social nessas áreas devam ser priorizados

ciência e tecnologia. Ao mesmo tempo, esses esforços de-

em detrimento de projetos de outras áreas (ou seja, a

vem ser complementados pelas seguintes atividades: in-

escolha de projetos de saúde em detrimento de projetos

tervenções contínuas com o objetivo de melhorar a produ-

de transportes, ou de saneamento em detrimento dos

tividade nos setores tradicionais de alimentos, tais como a

de energia), uma vez que estes projetos podem propiciar

pecuária e a soja, sem promover o desmatamento; e por uma

importantes efeitos complementares. O processo de

grande campanha de educação para corporações e consumi-

escolha dos projetos de infraestrutura precisa ser

dores globais sobre o consumo responsável e sustentável. A

intensificado para que: (a) os investimentos façam sentido

infraestrutura que sustenta essa visão mais sustentável da

do ponto de vista econômico, minimizando os riscos

Amazônia incluirá uma combinação de novas tecnologias,

sociais e ambientais; (b) os projetos sejam avaliados como

modalidades de transporte e produção de energia renovável.

um todo, ou seja, em conjunção com outros projetos em

Há muitas oportunidades para desenvolver a região de uma

curso na região; (c) as comunidades sejam trazidas para a

maneira mais sustentável e para viabilizar uma infraestru-

discussão logo no início e (d) sejam apresentados projetos

tura que desempenhe um papel positivo nesse processo.

alternativos com antecedência para que os melhores
sejam adotados. Os impactos ambientais e sociais também

UM PROCESSO DE PLANEJAMENTO
MAIS ROBUSTO QUE INCORPORE
OS PRINCÍPIOS DE UMA
INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL
Junto com as questões de governança, econômicas e de
segurança, há uma falta de infraestrutura de qualidade na
Amazônia. Conforme exposto anteriormente, nos últimos
50 anos, a maior parte da infraestrutura construída na
região se concentrou em megaprojetos de transporte e
energia que, muitas vezes, beneficiaram apenas algumas
indústrias. Houve pouca avaliação de tipos alternativos
de infraestrutura que poderiam atender às mesmas
necessidades (por exemplo, melhorar o sistema hidroviário
em vez de construir novas estradas), de novos projetos de
engenharia (por exemplo, usar estradas que contornam
áreas protegidas em vez de estradas lineares que as
atravessam), de locais alternativos para grandes projetos
de infraestrutura ou de quem, na prática, realmente se
beneficiaria dos projetos.

precisam ser abordados não apenas como riscos a serem
mitigados, mas como oportunidades para novos negócios e
geração de riqueza local (por exemplo, por meio da emissão
de títulos verdes ou sustentáveis para o financiamento de
projetos na Amazônia).325
Nesse sentido, o papel da sociedade civil e dos doadores
externos é fundamental. Essas instituições podem ajudar os
governos a desenvolver um cardápio de projetos mais sólido,
e a apresentar projetos diferentes e mais sustentáveis.
Estruturas e padrões internacionais de infraestrutura de
qualidade, tais como os estabelecidos pelas instituições G20,
OCDE e Bretton Woods, podem ser ferramentas importantes
para melhorar o planejamento de infraestrutura na bacia
amazônica. Essas estruturas se concentram em aspectos
de governança, tais como o fortalecimento da capacidade
institucional (incluindo os processos de planejamento e
compras), bem como a inclusão dos impactos ambientais e
sociais (tais como a consulta às comunidades e a promoção
da criação de empregos, capacitação e transferência de
experiência e conhecimento para as comunidades locais).
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Instituições como o BID, o Banco Mundial e o IFC podem

que ocorram. Provavelmente, a conclusão dos projetos

se tornar aliados importantes dos governos e auxiliar,

demoraria mais tempo por causa das medidas adicionais,

principalmente os governos de nível subnacional, na

mas esse processo garantiria e priorizaria a qualidade

melhoria da capacidade técnica para planejar, adquirir,

(acima da quantidade), com resultados mais sustentáveis.

executar e avaliar projetos de infraestrutura, assim como
na melhoria da coordenação dos planos nos diferentes

Ao planejarem futuras infraestruturas, um dos principais

níveis de governo (nacional, estadual e municipal) e nos

desafios para os países da Amazônia será desenvolver

diferentes setores (água, transporte, agricultura, energia

um cardápio de projetos de qualidade e convencer novos

e educação). Tais requisitos poderiam ser estipulados

investidores, como os da China, a cumprirem esses padrões

em acordos comerciais e de investimento, e em auxílios

mais elevados em termos de planejamento de projetos e

monetários externos.

políticas de salvaguarda. As instituições de desenvolvimento
chinesas normalmente operam com base nos padrões

O processo de tomada de decisão para a seleção de

utilizados pelos países que tomam o empréstimo, os quais são

projetos de infraestrutura também exige melhorias até

inferiores aos desenvolvidos pelo IFC, pelo Banco Mundial

os níveis superiores. Muitos dos empreendimentos de

ou pelo BID. Além disso, essas novas instituições não exigem

infraestrutura realizados são suscetíveis a influências

um processo de licitação competitivo das empreiteiras,

políticas ou externas, considerando-se que os principais

nem condicionam os empréstimos à capacidade dos países

beneficiários do projeto são os que patrocinam os

devedores de atenderem a esses padrões.

investimentos. Muitas vezes, a análise econômica dos
projetos indica que não são viáveis — ou seja, os custos

Vários especialistas propuseram o desenvolvimento de

econômicos superam os benefícios. Há também uma

padrões de governança que se aplicariam a projetos em

fragmentação no cardápio de projetos entre diferentes

toda a bacia amazônica, a fim de garantir a sustentabilidade

ministérios setoriais que compromete uma compreensão

socioeconômica da região. Sem tais salvaguardas, há o risco de

abrangente e cumulativa de seus impactos.

uma corrida ao fundo do poço, levando ao financiamento de
projetos de infraestrutura com padrões ambientais e sociais

Além disso, os riscos ambientais e sociais são considerados

frouxos. BMDs, tais como o Banco Mundial, o CAF ou BID,

uma mera formalidade ou um item de lista de verificação,

poderiam desenvolver e promover esses padrões regionais.

de modo que esses riscos não são totalmente incorporados.

Por exemplo, Gerlak et al. sugerem o desenvolvimento de

Para que as decisões tenham base em mais informações,

normas compartilhadas regionalmente para processos

os aspectos sociais e ambientais precisam ser incluídos

de estudo de impacto ambiental (EIA) e mecanismos

no início do ciclo do projeto, preferencialmente na fase

regionais para mitigar os conflitos que podem surgir nos

de elaboração e não após a aprovação. A participação

projetos.326 Ray et al. (2018) recomendam a busca por EIAs

efetiva da comunidade, acompanhada por uma discussão

mais abrangentes, levando em conta os efeitos indiretos

bem informada sobre as necessidades e prioridades de

(ou seja, deslocamento de comunidades, novos colonos

desenvolvimento da região, deve ser uma prática comum

e atividades ilegais) e a avaliação de todos os segmentos

daqui para a frente. Considerações ambientais e sociais

do projeto.327 Isso pode servir de alerta aos governos e às

devem ser incorporadas em todas as fases do projeto,

IFDs internacionais para todos os riscos que o projeto

desde os estágios iniciais de viabilidade até sua execução

enfrentará e que devem ser integrados na parte ascendente

e avaliação. As avaliações dos projetos também precisam

do processo de planejamento. Gallice et al. propõem uma

levar em conta os impactos secundários, bem como os

série de políticas para atenuar os impactos negativos de

impactos cumulativos dos vários projetos na região. No

certas infraestruturas de transporte (como a expansão

geral, a participação mais direcionada da comunidade no

rodoviária) no meio ambiente e nas comunidades.328

processo de planejamento ajudaria a abordar possíveis

Isso inclui fortalecer a assistência técnica prestada aos

fontes de conflitos ou instabilidades comunitária antes

agricultores para que possam aumentar a produtividade
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sem causar desmatamento, proporcionar orientações para

do Peru). Esses países poderiam assumir a liderança no

um planejamento mais adequado do uso da terra, fortalecer

fortalecimento dos mecanismos de cooperação regional,

o zoneamento econômico e ambiental e propor métodos

levando em conta considerações ambientais, econômicas,

alternativos de transporte específicos às necessidades da

de governança e de segurança.

comunidade. Padrões mais adequados, assistência técnica
e EIAs mitigarão e impedirão as externalidades negativas

Uma maneira de melhorar a coordenação entre os países

na construção de projetos de infraestrutura e promoverão

seria nomear um “czar amazônico”: um dirigente que

uma abordagem mais sustentável do planejamento e da

enfrentaria o desmatamento por meio de uma abordagem

execução daqui para a frente.

multidimensional e pangovernamental, e que seja bem
recebido entre os signatários do Pacto de Letícia. Na

FORTALECIMENTO DE INICIATIVAS DE
COOPERAÇÃO REGIONAL

medida do necessário, os Estados Unidos e outros países
doadores poderiam facilitar o estabelecimento desse

Além disso, esses padrões aplicáveis a toda a bacia

czar, aproveitando recursos e ferramentas de assistência

amazônica devem ser incorporados em iniciativas de

estrangeira. Ao mesmo tempo, a profissionalização das

cooperação regional existentes para incentivar sua adoção.

agências de aplicação das leis, sob a tutela do czar, pode

A OTCA e o Pacto de Letícia são algumas das iniciativas

minimizar a corrupção sistêmica, aumentar a capacidade

regionais mais importantes da Amazônia em termos de

do governo de fazer cumprir a lei, visando máfias maiores, e

desmatamento e segurança. O principal problema é que os

criar maior impacto no enfrentamento do desmatamento.

três países sob consideração não compartilham uma visão
unificada sobre o desenvolvimento da bacia, especialmente

Com a cooperação do Brasil, da Colômbia e do Peru, um

em termos de projetos de infraestrutura.

possível czar do desmatamento poderia ser incumbido de
monitorar as tendências de desmatamento em toda a bacia

Fatores políticos externos também são obstáculos

amazônica. O czar contaria com uma força de segurança

a uma visão mais sustentável da bacia. Os recentes

regional (trabalhando com as forças de segurança

desenvolvimentos políticos na Bolívia e a terrível situação

nacional) para investigar atividades ilegais e aplicar as

econômica, social e política na Venezuela tiveram

leis. Seu trabalho seria manter condições melhores de

consequências negativas para o Brasil, Colômbia e Peru em

segurança na bacia, mas isso teria que acompanhar a

termos de desmatamento, mineração ilegal de ouro, tráfico

elaboração de uma visão de desenvolvimento sustentável

humano e comércio de cocaína.329 Embora a Venezuela

para toda a bacia com base em pilares estratégicos

não seja o principal agente na Amazônia, a situação

(tais como bioeconomia, turismo, infraestrutura e

do país continua a ser uma força desestabilizadora não

desenvolvimento da força de trabalho). Com a ajuda dos

apenas devido às repercussões negativas de sua dinâmica

BMDs, o czar também poderia operacionalizar padrões

doméstica, mas também por causa da relutância do

regionais de infraestrutura de qualidade.

governo Maduro em oferecer ou apoiar quaisquer soluções
reais para esses problemas.
No entanto, Peru e Colômbia estão começando a
mudar a abordagem na região: há uma vontade política
significativa em nível nacional para buscar um caminho de
desenvolvimento mais sustentável, como exemplificado
por políticas e estratégias-chave (por exemplo, a
Estratégia de Defesa da Colômbia, o Plano Nacional de
Desenvolvimento da Colômbia, a Visão Estratégica do Peru
para 2050 e o Plano de Desenvolvimento de Infraestrutura
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ANEXO I: METODOLOGIA

O CSIS incorporou análises documentais, entrevistas de

de governança em projetos de infraestrutura? Como os

campo em três países (Brasil, Colômbia e Peru) e consultas

Princípios Ise-Shima do G7, para promoção de investi-

feitas em Washington, D.C. (como parte de uma série de três

mentos em infraestrutura de qualidade e outras iniciati-

mesas-redondas privadas extraoficiais) como base de nos-

vas, podem orientar os países à medida que desenvolvem

sas conclusões para este relatório. No total, o CSIS contratou

a infraestrutura na Amazônia?

quase 100 organizações locais e regionais, e agências gover-

• Qual pode ser o papel do setor privado nessas discussões?

namentais das comunidades de desenvolvimento, meio am-

• Novos investidores e compradores de commodities es-

biente, segurança e infraestrutura. O projeto visou redes de

tão catalisando o desenvolvimento da infraestrutura na

transporte (estradas, hidrovias e ferrovias), e geração e trans-

Amazônia. Como envolver governos e outras partes in-

missão de hidrelétricas como tipos de infraestrutura.

teressadas diante dessa mudança de cenário?
• Quais são os principais aceleradores ou pontos de

O projeto levantou duas questões principais:
• É razoável associar os riscos de desmatamento resultantes de infraestruturas mal planejadas à segurança e
a outros riscos?
• A narrativa que associa os riscos ambientais e de segurança é convincente para os tomadores de decisões sobre
infraestrutura?
As perguntas de apoio foram as seguintes:

pressão para governos, desenvolvedores de infraestrutura e financiadores, internos e externos?
• Qual deve ser o papel das forças militares e de segurança
daqui para frente?
• Como os esforços de cooperação internacional podem
melhor enfrentar as questões de segurança e os riscos
relacionados ao desmatamento, e garantir o desenvolvimento sustentável da Amazônia?

ATIVIDADES

• Quais foram alguns exemplos de projetos de infraestru-

Entre novembro de 2019 e maio de 2020, o CSIS realizou

tura bem-sucedidos na Amazônia que envolveram um

uma revisão completa da literatura, elaborou três estudos

bom planejamento, envolvimento da comunidade e re-

de caso sobre países e organizou três mesas-redondas em

sultados sustentáveis? Quais foram algumas das lições

Washington, D.C.

aprendidas?
• Quais são algumas formas eficazes de fortalecer o plane-

• Revisão da literatura: Uma das primeiras atividades

jamento de infraestrutura, os processos de compras, as

iniciadas pelo CSIS foi a realização de uma revisão

análises econômicas, e os padrões ambientais, sociais e

minuciosa da literatura sobre temas-chave, tais como
os catalisadores do desmatamento, o desenvolvimento
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econômico da Amazônia, os padrões de infraestrutura de

• Mesas redondas: O CSIS conduziu três mesas-redon-

qualidade, o planejamento de infraestrutura, os impactos

das em Washington, D.C. com os principais formula-

dos projetos e os principais desafios de governança e

dores de políticas e partes interessadas. Foram eventos

segurança na região. As principais fontes consultadas

privados, menores e mais íntimos para debater questões

incluem livros, artigos de revistas especializadas e artigos

críticas em um ambiente extraoficial, permitindo uma

da imprensa em inglês, espanhol e português, publicados

discussão mais franca com duração de 60 a 90 minutos.

nos últimos 20 anos. O objetivo da revisão da literatura
era: (1) estabelecer associações entre o desmatamento,

• A primeira mesa redonda aconteceu no CSIS em 4 de

o planejamento de infraestrutura, a governança e a

dezembro de 2019. O objetivo da mesa redonda foi realizar

segurança; (2) informar sobre os principais temas e

uma “sessão de definição de escopo” para introduzir os te-

partes interessadas no espaço em questão; (3) ajudar a

mas e agentes relevantes do projeto, e delinear os objeti-

refinar as questões para as mesas-redondas privadas e

vos e as questões da pesquisa. Os participantes discutiram

visitas aos países; e (4) informar as principais mensagens

os riscos não ambientais associados ao desmatamento, a

e recomendações apresentadas neste relatório final.

relação entre infraestrutura e segurança mal planejadas
e outros riscos, além de como as partes interessadas rel-

A revisão da literatura ajudou a informar as áreas

evantes podem garantir o desenvolvimento sustentável

de foco do projeto e identificou os principais

na Amazônia. Por meio desta mesa redonda, o CSIS refi-

agentes nessa área. O CSIS, juntamente com a

nou suas principais questões, levando em consideração

Fundação Moore, criou uma rede de organizações

perspectivas de países e partes interessadas diferentes.

que se envolveram neste projeto de pesquisa.
• A segunda mesa redonda foi realizada no CSIS em 10 de fe• Estudos de caso de países: Para entender completa-

vereiro de 2020. A mesa redonda discutiu as necessidades

mente as questões, o CSIS realizou três estudos de

de infraestrutura na Amazônia e a conexão entre desen-

caso, um para cada um dos países temas da pesquisa: o

volvimento de infraestrutura, governança e desmata-

Brasil, a Colômbia e o Peru. Embora a bacia amazônica

mento. Durante o encontro, o conceito de “infraestru-

seja composta por oito países, esses três países foram

tura sustentável” foi debatido. A discussão também se

escolhidos por representarem mais de 80% da Ama-

concentrou em formas de fortalecer o planejamento da

zônia e serem as maiores economias da bacia. Os es-

infraestrutura para mitigar riscos e distribuir benefícios

tudos de caso dos países se aprofundam nas questões

de forma mais equitativa, além de operacionalizar o G7,

específicas de desenvolvimento enfrentadas por cada

o G20 e outros princípios de infraestrutura à medida que

um, combinando pesquisas documentais significativas

os países desenvolvem a infraestrutura na Amazônia.

e entrevistas no país com as partes interessadas rele-

A terceira e última mesa redonda aconteceu em 21 de

vantes. Os estudos de caso de países ajudaram a trans-

abril de 2020 em um ambiente virtual. A mesa redonda

mitir as principais mensagens deste relatório final.

analisou como o desmatamento e o desenvolvimento
de infraestrutura estão associados aos desafios de segu-

• Em 2020, o CSIS viajou para três países e realizou um

rança na Amazônia, além de como a infraestrutura pode

total de 57 entrevistas com agentes locais de ONGs,

viabilizar a segurança (ou insegurança) na região. O CSIS

comunidades

e

também explorou o papel futuro das organizações mili-

setores da agricultura, silvicultura, segurança e in-

tares, policiais e das comunidades locais no fornecimen-

fraestrutura, todos os quais trabalham nos desafios

to de segurança à Amazônia e como a insegurança na

da Amazônia (ver Anexo III para obter uma lista das

região afeta as comunidades indígenas.

indígenas,

think-tanks,

governos

organizações entrevistadas). As constatações dos estudos de caso estão incorporadas neste relatório final.
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ANEXO II: LISTA DE
ORGANIZAÇÕES CONSULTADAS
WASHINGTON, D.C.
1. U.S. International Development Finance Corporation
(DFC)
2. V5Initiative

25. Banco Mundial
26. Embaixada do Brasil em Washington, D.C.
27. Embaixada da Colômbia em Washington, D.C.
28. Embaixada do Peru em Washington, D.C.

3. International Food Policy Research Institute (IFPRI)
4. Harvard Kennedy School of Government
5. The Nature Conservancy
6. World Wildlife Fund (WWF)
7. Departamento do Tesouro dos EUA
8. Agência de Comércio e Desenvolvimento dos EUA
(USTDA)
9. Universidade de Boston
10. World Resources Institute (WRI)
11. Universidade de Maryland
12. Global Environment Facility (GEF)
13. Comando Sul dos Estados Unidos (USSOUTHCOM)
14. Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional (USAID)
15. Departamento de Estado dos EUA
16. Millennium Challenge Corporation (MCC)
17. Grupo Intergovernamental dos Vinte e Quatro (G-24)
18. DT Global
19. Amazon Watch
20. Universidade George Mason
21. Centro de Política de Desenvolvimento Global
22. Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime
(UNODC)

BRASIL
Manaus:

1. Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA)
2. Ministério Público Federal (MPF)
3. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI)
4. Departamento da Polícia Federal (PF) do Brasil
5. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)
6. Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção
da Amazônia (CENSIPAM)
7. Ministério Público do Estado do Amazonas (PGE)
8. Fundação Amazônia Sustentável (FAS)
9. Wildlife Conservation Society (WCS)
10. Universidade Federal do Amazonas – UFAM
11. World Wildlife Federation (WWF)

Rio de Janeiro:
12. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
13. Climate Policy Initiative (CPI)
14. Economista brasileira

23. InSight Crime
24. Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
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Brasília:
15. Ministério da Infraestrutura do Brasil
16. USAID
17. Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM)
18. Ministério de Minas e Energia (MME)

16. Organização Luis Carlos Sarmiento Angulo
17. World Wide Fund for Nature (WWF)

PERU
Lima

19. Confederação Nacional da Agricultura (CNA) do Brasil

1. Videnza Consultores

20. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) do

2. World Wildlife Fund (WWF)

Brasil

3. Pontificia Universidad Católica Del Perú (PUCP)

21. Jornalista do Valor Econômico

4. The Nature Conservancy

22. Fundação Nacional do Índio (FUNAI)

5. Proética

23. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

6. Sociedad Peruana De Derecho Ambiental (SPDA)

Naturais Renováveis (Ibama)
24. Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
25. Banco Mundial
26. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)

7. Wildlife Conservation Society (WCS)
8. Sociedad Peruana De Derecho Ambiental (Sede Madre
De Dios)
9. USAID
10. Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

27. Instituto Socioambiental (ISA)
28. Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM)
29. Confederação Nacional da Indústria (CNI)

Puerto Maldonado
11. Centro De Innovación Científica Amazónica (CINCIA)

30. Ministério do Meio Ambiente do Brasil (MMA)

12. Sociedad Peruana De Derecho Ambiental (SPDA)

31. Ministério das Relações Exteriores do Brasil

13. Conservación Amazónica (ACCA)

Ministério das Relações Exteriores do Brasil [MRE]

COLÔMBIA
Bogotá

1. Associação Nacional das Indústrias
2. Autoridade Nacional de Licenciamento Ambiental
3. Ministério da Defesa da Colômbia
4. Visão Amazônica (Ministério do Meio Ambiente)
5. Diretoria Nacional de Planejamento
6. Mongabay Latam
7. Banco Mundial
8. Financiamento Nacional do Desenvolvimento (FDN)
9. USAID
10. Transparency – Colômbia
11. Patrimônio Natural, Fundo de Biodiversidade e Áreas
Protegidas
12. Ministério do Interior – Diretoria de Assuntos Indígenas, Rom e Minorias
13. Fundação para a Conservação e Desenvolvimento
Sustentável (FCDS)
14. Green Global Growth Institute (GGGI)
15. Corporación Andina de Fomento – Banco de Desenvolvimento para a América Latina (CAF)
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ANEXO III: DESTAQUES DAS
ESTRUTURAS SUSTENTÁVEIS
DE INFRAESTRUTURA
ESTRUTURA DA OCDE PARA A
GOVERNANÇA DA INFRAESTRUTURA
Em setembro de 2015, a Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulgou uma es-

8. Gerar, analisar e divulgar dados úteis;
9. Certificar-se de que o ativo tenha utilidade ao longo
de sua vida útil; e
10.Tornar a infraestrutura resiliente.333

trutura sobre a governança da infraestrutura.330 A governança da infraestrutura é definida como “os processos,
ferramentas e normas de interação, tomada de decisão e
monitoramento utilizados pelas organizações governamentais e seus pares no que diz respeito à disponibilização de
serviços de infraestrutura ao público e ao setor público”.331
A estrutura da OCDE oferece um conjunto de diretrizes
para ajudar os países a avaliar e equilibrar suas prioridades específicas ao estado, aos projetos e aos setores, a fim
de escolher os melhores sistemas de fornecimento de infraestrutura.332 A estrutura reconhece que a boa governan-

MECANISMO GLOBAL DE
INFRAESTRUTURA: PRINCÍPIOS
FUNDAMENTAIS
Em 2015, o Banco Mundial estabeleceu o Global Infrastructure Facility (Mecanismo Global de Infraestrutura) como
uma plataforma global e aberta para facilitar a elaboração
e implementação de projetos de infraestrutura.334 De acordo com o mecanismo, suas atividades são regidas pelos seguintes princípios fundamentais335:

ça é fundamental para o bom fornecimento de infraestru-

• Fornecimento de bens públicos

tura e engloba as 10 recomendações principais a seguir:

• Mobilização do setor privado
• Alcance de valor em termos de custo-benefício

1. Desenvolver uma visão estratégica para a infraestrutura;
2. Gerenciar as ameaças de integridade e corrupção ao

• Promoção da sustentabilidade e inclusão
• Colaboração para melhores resultados
• Aumento da capacidade dos parceiros

longo do projeto;
3. Selecionar a forma de fornecimento da infraestrutura;
4. Garantir um bom design regulatório;
5. Integrar um processo de consulta;
6. Coordenar as políticas de infraestrutura entre os
níveis de governo;
7. Zelar pela acessibilidade monetária e pelo valor em
termos de custo-benefício;

PRINCÍPIOS ISE-SHIMA PARA
INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE
Desde 2015, o Japão assumiu o compromisso global de tornar o desenvolvimento de infraestrutura de alta qualidade
uma de suas principais prioridades diplomáticas e estratégicas. Sob a recém-encerrada passagem de Shinzo Abe como
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primeiro ministro, o país não só lançou várias iniciativas

• Fortalecer a governança da infraestrutura.

bilaterais multibilionárias, como também usou plataformas
multilaterais para desenvolver padrões abrangentes. Em
2016, o Japão usou sua presidência no G7 para adotar os
seguintes princípios na Conferência de Ise-Shima:
• Garantir uma governança eficaz, uma operação

PRINCÍPIOS DA ONU PARA INVESTIMENTO RESPONSÁVEL338
Sob a égide das Nações Unidas, em 2006, representantes da
comunidade global de investimentos lançaram um conjunto

confiável e a eficiência econômica, tendo em vista o

de princípios voluntários que reconheceram a necessidade

custo do ciclo de vida, bem como a segurança e a re-

de sustentabilidade no desenvolvimento e procuraram efe-

siliência contra desastres naturais, terrorismo e riscos

tivar às considerações ambientais, sociais e de governança

de ataques cibernéticos;

(ESG) ao se realizar qualquer investimento em projetos de

• Garantir a criação de empregos, a capacitação e
transferência de conhecimento, e o know-how para as

desenvolvimento. Os signatários desses princípios comprometem-se a:

comunidades locais;
• Solucionar os impactos sociais e ambientais;
• Assegurar o alinhamento com as estratégias
econômicas e de desenvolvimento, incluindo aspec-

• Incorporar questões de ESG em processos de análise
de investimentos e de tomada de decisão;
• Assumir a propriedade de ativos e incorporar questões

tos das mudanças climáticas e do meio ambiente, nos

de ESG nas políticas e práticas de propriedade dos sig-

níveis nacional e regional; e

natários;

• Aprimorar a mobilização efetiva de recursos, inclusive por meio de parcerias público-privadas.336

• Buscar a divulgação adequada das questões de ESG pelas entidades nas quais os signatários investem;
• Promover a aceitação e a implementação dos princípios

PRINCÍPIOS DE OSAKA
PARA INVESTIMENTO EM
INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE337
Com base nos progressos feitos ao liderar a comunidade in-

dentro do setor de investimentos;
• Trabalhar em conjunto para aumentar a eficiência dos
signatários na implementação dos princípios; e
• Informar sobre as atividades e progressos dos signatários na implementação dos princípios.

ternacional no comprometimento com a infraestrutura de
qualidade, o Japão usou sua presidência do G20, em 2019,
para adotar princípios de financiamento de infraestrutura
de qualidade e operacionalização dos princípios Ise-Shima
adotados pelo G7 em 2016. Os princípios do financiamento
são os seguintes:

PRINCÍPIOS DO BID DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL339
Em 2018, o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) considerou os princípios globais de infraestrutura
sustentável mencionados acima e vários outros princípios

• Maximizar o impacto positivo da infraestrutura a fim de

internacionais liderados pelo setor privado e pela sociedade

alcançar crescimento e desenvolvimento sustentáveis;

civil para apresentar sua conceituação de infraestrutura

• Aumentar a eficiência econômica frente ao custo do

sustentável. Segundo o BID, “infraestrutura sustentável”

ciclo de vida;
• Integrar as considerações ambientais nos investimentos em infraestrutura;
• Desenvolver resiliência contra desastres naturais e
outros riscos;

refere-se a “projetos de infraestrutura que são planejados,
projetados, construídos, operados e descomissionados de
maneira a garantir a sustentabilidade econômica e financeira, social, ambiental (incluindo a resiliência climática) e
institucional ao longo de todo o ciclo de vida do projeto”.

• Integrar considerações sociais nos investimentos em
infraestrutura; e

Os princípios do BID de infraestrutura sustentável têm quatro dimensões:
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• Sustentabilidade econômica e fiscal;
• Sustentabilidade social;
• Sustentabilidade ambiental; e
• Sustentabilidade institucional.

Fonte: “What Is Sustainable Infrastructure?,” Banco Interamericano
de Desenvolvimento, março de 2018, https://publications.iadb.org/
publications/english/document/What_is_Sustainable_Infrastructure__A_Framework_to_Guide_Sustainability_Across_the_Project_Cycle.pdf.

A estrutura de Infraestrutura Sustentável do BID abrange
os cinco Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
a seguir:
• ODS 6: garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento para todos;
• ODS 7: garantir o acesso à energia acessível, confiável,
sustentável e moderna para todos;
• ODS 9: construir uma infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fo-

FGV E IFC: DIRETRIZES PARA PROJETOS DE GRANDE ESCALA NA
AMAZÔNIA340
A Fundação Getúlio Vargas (FGV) em conjunto com a International Finance Corporation (IFC) realizaram um estudo
de caso de campo na Amazônia e desenvolveram um total
de 25 diretrizes com o objetivo de maximizar as oportunidades e minimizar os riscos de desenvolvimento na região
amazônica, focando nas seis áreas a seguir:

mentar a inovação;
• ODS 11: tornar as cidades e assentamentos humanos
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; e
• ODS 13: tomar medidas urgentes para combater as
mudanças climáticas e seus impactos.

• Realização de um planejamento de desenvolvimento
e uso fundiário por meio de consultas integradas e intersetoriais;
• Criação de instrumentos e processos que possibilitem a mobilização das finanças em etapas críticas do
desenvolvimento e funcionamento dos projetos;
• Fortalecimento das instituições e suas capacidades de
melhorar a governança e possibilitar a coordenação
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entre agências e entre as partes interessadas;
• Consideração das implicações dos projetos de desenvolvimento para os povos indígenas, quilombolas e
comunidades tradicionais;
• Consideração das implicações do projeto de desenvolvimento para crianças, adolescentes e mulheres; e
• Adoção de providências institucionais para racionalizar e utilizar a vegetação legalmente obtida e que seja
necessária para facilitar o desenvolvimento de projetos de infraestrutura e mineração.

BLUE DOT NETWORK
Em novembro de 2019, no encerramento da cúpula da
ASEAN, na Tailândia, os Estados Unidos, Japão e Austrália
lançaram a Blue Dot Network. Em declarações públicas, a
rede foi descrita como uma “iniciativa com várias partes
interessadas” com o objetivo de “reunir governos, setor
privado e sociedade civil para promover padrões confiáveis
e de alta qualidade para o desenvolvimento global de infraestrutura com uma estrutura aberta e inclusiva”.341 Ficou
implícito no lançamento a ideia de que a rede deveria servir de contraponto e de comparação à Iniciativa Cinturão e
Rota (Belt and Road Initiative – BRI) da China, por meio do
fornecimento de “soluções de transparência orientadas ao
mercado”.342 Liderada pelo Development Finance Corporation
(DFC) dos Estados Unidos, a rede tem como base a ideia de
que padrões globais de confiança, tais como aqueles estabelecidos nos Princípios para o Investimento em Infraestrutura de Qualidade do G20, são cruciais para aumentar o investimento privado em infraestrutura.
Embora a maioria das declarações públicas ainda sejam
vagas, o mais recente comunicado à imprensa com
respeito à rede descreve seu processo da seguinte forma:
• Os projetos buscam a certificação da Blue Dot Network
por meio de uma inscrição on-line.
• Uma vez aprovado, o projeto criará confiança sobre os
altos padrões e a sustentabilidade da infraestrutura.
• A adesão aos princípios e normas comumente aceitos promoverá o desenvolvimento de infraestruturas
orientado pelo mercado, com transparência e financeiramente sustentável, na Região do Indo-Pacífico.343
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