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Sumário executivo 
 

 
Apesar dos avanços expressivos registrados no últimos cinco anos pelo governo colombiano no 
desenvolvimento econômico e os compromissos internacionais assumidos pelo país em prol do combate à 
mudança climática e da preservação da biodiversidade, o desmatamento na Amazônia Colombiana ainda é 
um desafio constante. Desde o início da década de 1990, a Colômbia perdeu mais de seis milhões de 
hectares de floresta, devido, em grande parte, à ação de grupos criminosos envolvidos na apropriação ilegal 
de terras (grilagem), ao desenvolvimento de infraestrutura rodoviária, à atividade pecuária, à mineração 
clandestina e ao tráfico de drogas.  
 
Porém, o desmatamento na Amazônia não pode ser circunscrito apenas ao fenômeno ambiental. Ele é 
resultado inevitável de uma confluência de fatores ligada à segurança, economia e governança. Os seguintes 
desafios estruturais na Colômbia permitem que os impulsionadores do desmatamento prosperem:  
 

• Insegurança e presença deficitária do Estado: Em várias regiões da Amazônia, a presença do Estado é 
deficitária ou inexistente, suscitando falta de segurança cidadã, serviços públicos e oferta de 
empregos formais. Muitas comunidades encontram-se em situação de vulnerabilidade social e 
econômica e enfrentam problemas como a pobreza e a informalidade, bem como carência de serviços 
básicos, entre eles educação, saúde e saneamento. A ineficiência do Estado e as vulnerabilidades 
sociais permitem que os grupos criminosos continuem a comandar as atividades ilícitas, como a 
produção de cocaína, a mineração ilegal de ouro e outras práticas delitivas, prejudicando a floresta 
tropical e a segurança das comunidades que nela habitam. 

• Governança inadequada: a baixa capacidade institucional dos órgãos de aplicação das leis, a 
corrupção disseminada e um sistema ineficaz de titulação de terras afetam negativamente a 
segurança e a sustentabilidade da região amazônica. Em que pese a Colômbia possuir forte 
arcabouço legal de proteção da Amazônia, a implementação das respectivas leis permanece, 
contudo, incompleto, principalmente em nível subnacional. As deficiências de implementação e 
aplicação da legislação em vigor tornam mais fácil a ação delitiva, perpetuando a situação atual. 
Além disso, a Colômbia possui sistema de titulação de terras ineficaz, sendo que na Amazônia, 
grileiros, entre eles proprietários de terras agrícolas e outros grupos, se aproveitam de processos de 
registro de imóveis inadequados e exploram a corrupção governamental para agilizar a aquisição de 
terras rurais e promover o desmatamento ilegal. 

• Ausência de coordenação entre os governos nacional e subnacionais na infraestrutura: existem 
planos e políticas do governo nacional para o desenvolvimento da Amazônia, mas muitas vezes 
eles estão em desacordo com os planos de desenvolvimento subnacionais, o que implica erros na 
escolha de projetos e no desperdício de recursos, prejudicando a sustentabilidade na região. 

 
Embora esses desafios sejam graves e reais, a Colômbia provavelmente é o país mais bem posicionado entre 
os nove que fazem fronteira com a floresta tropical amazônica para encabeçar os esforços de construir um 
futuro mais sustentável para a bacia amazônica, em função de uma série de fatores: 
 

• Forte compromisso político interpartidário e arcabouço legal para a preservação da Amazônia. 
• Espaço fiscal suficiente para redirecionar grandes volumes de recursos financeiros para os 

governos subnacionais e, assim, ajudá-los a fazer frente aos desafios e riscos em torno da 
floresta tropical. 
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• Burocracia altamente qualificada com capacidade de continuar na busca de maiores iniciativas 
de cooperação regional na Amazônia. 

• Forte apoio militar, político e financeiro dos Estados Unidos. 
• Extensão de terras delimitadas para atividades econômicas de agricultura (chamada fronteira 

agrícola, área que compreende 35% do território colombiano). 
 

Esses atributos possibilitam que a Colômbia adote uma abordagem mais sustentável na bacia amazônica 
focada em:  
 
• Segurança combinada com desenvolvimento econômico e preservação ambiental: As autoridades 

colombianas podem superar a dissonância institucional mediante a criação de um departamento 
independente de combate ao desmatamento, encabeçado por um dirigente (“czar”) apartidário, 
incumbido de enfrentar o problema a partir de um enfoque integrado do governo federal. O país deve, 
ainda, combinar ações de prevenção de desmatamento com um esforço mais integrado e transversal a 
todos os setores, passando desde a saúde até a educação, a infraestrutura, o desenvolvimento 
econômico e ambiental. Terceiro, os recursos públicos podem ser utilizados para a concessão de 
subvenções, empréstimos e garantias a fim de minimizar os riscos envolvidos nos investimentos 
voltados para o desenvolvimento ou a transformação das cadeias de valor da economia colombiana. 

• Visão multissetorial e integrada para o desenvolvimento da infraestrutura: É indispensável que a 
Colômbia invista em infraestrutura sustentável e resiliente. Esse processo deve começar com uma 
discussão mais estruturada sobre os tipos de infraestrutura em que a região amazônica precisa investir 
e os objetivos atinentes. A fim de corrigir os planos nacionais de desenvolvimento de infraestrutura 
rodoviária que divergem dos planos locais, o desenvolvimento da infraestrutura deve ser inserido em 
ações multissetoriais. O Departamento Nacional de Planejamento (DNP) pode criar novos canais que 
permitam aos governadores departamentais dividirem funções na elaboração dos planos de 
desenvolvimento, mediante, por exemplo, uma Força-Tarefa dos Governadores. Além disso, a Colômbia 
deve olhar para os modelos de “infraestrutura sustentável” elaborados por organizações como a OCDE, 
as Nações Unidas, os bancos multilaterais de desenvolvimento e as instituições financeiras de 
desenvolvimento (Development Finance Institutions – DFI). Ferramentas como as diretrizes de 
rodovias verdes, além de outras que vêm sendo desenvolvidas por organizações locais, podem orientar 
os governos no planejamento da infraestrutura de transporte na Amazônia colombiana. 

• Fortalecimento da governança territorial: A Colômbia pode fortalecer sua governança territorial, 
melhorar a transparência dos processos de registro e titulação de terras e aprimorar a capacidade do 
sistema judicial de aplicar os direitos de propriedade antes que malfeitores na floresta tropical possam 
provocar danos significativos. O país já dispõe de algumas vias legais importantes para proteger a 
riqueza natural da Amazônia e deveria voltar seus esforços para a fiscalização da fronteira agrícola, as 
parcerias com agências de desenvolvimento e instituições multilaterais e a incorporação de novas 
tecnologias revolucionárias (como blockchain, computação em nuvem, análise de dados e mapeamento 
de satélite, atualmente disponíveis para uso civil).  
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Introdução 
 

 
A Colômbia saiu recentemente de um conflito interno de 50 anos e está atualmente passando por um processo 
de estabilização política e pacificação social. Ao mesmo tempo, o país alcançou um avanço econômico 
significativo, tornando-se, em 2019, a quarta maior economia da América Latina.1 Nos últimos 15 anos, a 
Colômbia reduziu o número de pessoas na pobreza quase pela metade, enquanto que no mesmo período a classe 
média dobrou de tamanho.2 Essas mudanças fizeram com que o país se tornasse, em 2018, o mais recente 
membro da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), um grupo exclusivo de 
países avançados comprometidos com a democracia e a economia de livre mercado.3 Olhando para o futuro, a 
Colômbia almeja alcançar uma renda per capita de US$25.000 nas próximas duas décadas. 
 
Para alcançar esse objetivo, o atual governo colombiano do Presidente Ivan Duque lançou o Plan Nacional de 
Desarollo (2018–2022), (“Plano Nacional de Desenvolvimento (2018-2022)”, mais conhecido como o PND).4 
Documento quadrienal, o plano nacional de desenvolvimento, se baseia nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas (ODS). O Plano Nacional de Desenvolvimento estabelece três pilares 
fundamentais, incorporando a preservação ambiental e a sustentabilidade ecológica como temas transversais5: 
 

i. Legalidade: fortalecimento da presença do Estado, combate às atividades ilegais e eliminação 
da corrupção; 

ii. Empreendedorismo: aumento da produtividade geral da economia colombiana, redução 
da burocracia administrativa e formalização da economia nacional e,  

iii. Equidade: diminuição das diferenças regionais e promoção de uma sociedade mais inclusiva. 
 
Embora a Colômbia tenha alcançado conquistas expressivas no âmbito político e econômico, o país 
continua a enfrentar deficiências estruturais de segurança, socioeconômicas e institucionais. A Colômbia é 
um dos países mais desiguais da região em termos de distribuição de renda (com um Índice de GINI de 
51,1) e há grandes disparidades no acesso aos serviços públicos, como saúde, educação e saneamento 
básico; oportunidades econômicas e uso de recursos naturais.6 A paz e a estabilidade social também 
continuam precárias. A insurreição e a violência das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) 
nas décadas de 1980 e 1990 diminuíram. Mesmo assim, outros grupos poderosos como o Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), o Clan del Golfo e Los Pelusos se mobilizaram para ocupar territórios 
anteriormente controlados pelas FARC. Frequentemente envolvidos em extorsão, sequestro e assassinato, 
esses grupos se valem de atividades delitivas como o tráfico de cocaína e a extração ilegal de ouro. De 
acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC, na sigla em inglês), a produção 
de cocaína nunca esteve tão alta e a mineração ilegal de ouro tornou-se atividade ainda mais rentável em 

 
 
1 “Report for Selected Countries and Subjects: Colombia,” Fundo Monetário Internacional, acessado em 8 de junho de 2020, 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=77&pr.y=13&sy=2017&ey=2024&scsm=1&ssd=1&so
rt=country&ds=.&br=1&c=233&s=NGDPRPC%2CNGDPRPPPPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a=. 
2Departamento de Planejamento Nacional, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Bogotá: Governo da Colômbia, 2018), 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf. 
3“OECD countries agree to invite Colombia as 37th member,” Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
acessado em 19 de junho de 2020, https://www.oecd.org/newsroom/oecd-countries-agree-to-invite-colombia-as-37th-member.htm/.  
4 Departamento Nacional de Planejamento, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 
5 Stephen Gill, “Duque Launches His 4-Year Development Plan for Colombia,” Colombia Reports, 28 de maio de 2019, 
https://colombiareports.com/colombias-president-duque-launches-4-year-development-plan/.  
6 “Distribution of Family Income – Gini Index,” Agência Central de Inteligência (Central Interlligence Agency – CIA),  
acessado em 8 de junho de 2020, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html.  
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termos de ganhos.7 Esses grupos ameaçam o tecido social das comunidades vizinhas e são responsáveis 
pelo recente aumento nos assassinatos de líderes sociais e defensores dos direitos humanos.8 Grande parte 
das atividades criminosas no país somente ocorre devido à fragilidade das instituições e à baixa capacidade 
do Estado em algumas partes do país, incluindo na região amazônica (veja o Mapa 1), onde os governos 
locais, em muitos casos, não possuem os meios para garantir a segurança dos bairros, prestar serviços 
sociais ou promover o ambiente catalisador necessário para a expansão das oportunidades econômicas. 
Além disso, a região amazônica concentra a maioria das comunidades indígenas do país e constitui fonte 
vital de riqueza ambiental e de biodiversidade.9 
 

 
Entre os países da bacia amazônica, a Colômbia possui um dos arcabouços legais mais sólidos de proteção da 
floresta tropical (veja o Anexo A). Isso se deve em parte à promulgação de diversas leis, políticas e planos de 
desenvolvimento que conferem à Amazônia o status legal de bem nacional vital. Consequentemente, três 
quartos da Amazônia colombiana são protegidos sob a forma de Reservas Indígenas ou de Áreas Naturais 

 
 
7 O Ministério da Defesa da Colômbia utiliza uma metodologia diferente para medir os níveis de produção de cocaína, a qual consiste 
em calcular o total de hectares de plantações de coca, a quantidade de hectares erradicados e o volume de pasta base da cocaína, 
folhas de coca e ácido clorídrico apreendidos. No entanto, o CSIS prefere utilizar os números do UNODC, os quais apontam para um 
aumento do cultivo ilegal de coca desde 2013. Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), “Booklet 1: EXECUTIVE 
SUMMARY Conclusions and Policy Implications,” do Relatório Mundial sobre Drogas 2019 (Viena: junho de 2019), 
https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR19_Booklet_1_EXECUTIVE_SUMMARY.pdf; e Michael Smith e Andrew Willis, 
“Colombia’s Illegal Gold Mines More Profitable than Cocaine,” Oakland Press, 25 de julho de 2013, 
https://www.theoaklandpress.com/news/colombias-illegal-gold-mines-more-profitable-than-cocaine/article_692ee841-bbfb-507c-
ad4f-a9df9623d568.html.  
8 Departamento Nacional de Planejamento, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 54. 
9 “Forest Governance – Colombia,” Global Forest Atlas, maio de 2015, https://globalforestatlas.yale.edu/amazon-forest/forest-
governance/forest-governance-colombia; e “Indigenous peoples in Colombia,” IWGIA, acessado em 8 de junho de 2020, 
https://www.iwgia.org/en/colombia.  
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Protegidas.10 Desde 1991, a Colômbia se destaca por ter uma das constituições mais ecologicamente corretas 
(“verdes”) do mundo, realçada pela codificação dos direitos ecológicos e ambientais e a equiparação destes aos 
direitos civis, políticos, econômicos e sociais. Mais recentemente, uma decisão histórica da Suprema Corte da 
Colômbia reconheceu que todos os atores políticos, desde o presidente da nação até os prefeitos municipais, 
têm como obrigação constitucional proteger a Amazônia. A referida decisão, proferida em 2018, não tem 
precedente no mundo. O atual Plano Nacional de Desenvolvimento e a atual Estratégia Nacional de Defesa 
definem os recursos naturais da Colômbia, incluindo a Amazônia, como prioridade da segurança nacional e 
o “bem mais estratégico da nação”. 

 
“A Defesa e a Segurança desses recursos (naturais) são 
prioridade da segurança nacional” 

-Estratégia Nacional de Defesa, 36 
 

 
Apesar da enorme importância que esse arcabouço legal confere à Amazônia e aos fortes compromissos 
internacionais assumidos pela Colômbia no combate à mudança climática e na preservação da 
biodiversidade (veja o Anexo B), o desmatamento na região é um problema de longa data(veja a Figura 1). 
Em média, aproximadamente três quintos (58%) do desmatamento na Colômbia acontece na Amazônia.11 
Os índices de desmatamento aumentaram ainda mais após o acordo de paz de 2016. Os rebeldes das FARC 
foram desarmados, mas o Estado colombiano foi incapaz de preencher a lacuna de poder deixada pelo 
grupo, em razão de complexidades geográficas e outros fatores históricos, gerando consequências marcadas 
pela dependência da trajetória. Além disso, os grupos armados organizados remanescentes continuaram 
ativos após o acordo de paz, impedindo que o Governo consolidasse controle total da região. Isso deixou a 
região mais vulnerável a invasores de terra, grupos internacionais do agronegócio e madeireiros ilegais e 
incentivou quadrilhas criminosas a se envolverem em práticas como a mineração ilegal e o tráfico de 
drogas.12 Essas quadrilhas abriram novas estradas, principalmente terciárias, no arco noroeste da 
Amazônia, impulsionando ainda mais o desmatamento.13 
  

 
 
10 “Amazonia 2019 – Protected Areas and Indigenous Territories,” Protected Natural Areas and Indigenous Territories in the Amazon, 
Amazonian Geo-referenced Socio-Environmental Information Network (RAISG), 2009, 
https://www.amazoniasocioambiental.org/en/publication/amazonia-2019-protected-areas-and-indigenous-territories/.  
11 Departamento Nacional de Planejamento, Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022, 195. 
12 “Frontera Agropecuaria en la Amazonia: La infraestructura de gran escala como motor de la ampliación?,” Revista Semillas, 19 de 
setembro de 2018, https://semillas.org.co/es/revista/frontera-agropecuaria-en-la-amazonia-la-infraestructura-de-gran-escala-como-
motor-de-la-ampliacin-en-funcin-de-los-mercados-2. 
13 “Routes into the Forest,” Amazonia at the Crossroads, 5 de junho de 2019, https://crossroads.amazoniasocioambiental.org/story/la-
amazonia-transformada.  
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O desmatamento na Amazônia não pode ser circunscrito apenas ao fenômeno ambiental. Ele é resultado 
inevitável de uma confluência de fatores ligada à segurança, economia e governança. A Colômbia enfrenta 
desafios estruturais que permitem que os impulsionadores do desmatamento prosperem. Entre eles estão a 
governança deficitária, aplicação permissiva das leis e corrupção no setor público. Em nível local, a 
presença deficitária do Estado (que provoca insegurança, falta de serviços públicos e carência de empregos) 
e a alta vulnerabilidade econômica das pessoas (normalmente as populações mais pobres e os grupos 
indígenas socialmente excluídos) oferecem terreno fértil para a criminalidade e a destruição florestal 
avançarem de forma desenfreada. Em nível nacional, o país oferece muitos planos promissores, porém de 
má execução. Além disso, as metas dos planos nacionais divergem dos objetivos planejados pelos governos 
subnacionais. Por exemplo, o Plano Nacional de Desenvolvimento destaca uma variedade de alternativas às 
rodovias e ferrovias, reconhecendo o imenso potencial do transporte multimodal, entre eles o aéreo e o 
fluvial. No entanto, os governos subnacionais ainda planejam construir ou repavimentar estradas que 
atravessam a Amazônia, estimulando ainda mais o desmatamento.  
 
Embora esses desafios sejam preocupantes e reais, a Colômbia, provavelmente, é o país mais bem posicionado 
entre os nove que fazem fronteira com a floresta tropical amazônica para encabeçar os esforços de construir 
um futuro mais sustentável para a bacia amazônica. Primeiro, o país possui forte compromisso político 
interpartidário e arcabouço legal suficiente para a preservação da Amazônia. Como exemplo da sua liderança 
internacional, o país convocou os chefes de estado de sete países da bacia para uma reunião na cidade de 
Leticia para reiterar o compromisso com a preservação da floresta tropical e o combate às atividades ilícitas.14 
Em segundo lugar, o governo nacional dispõe de espaço fiscal suficiente para redirecionar grandes volumes de 

 
 
14 “Pacto de Leticia Por La Amazonía,” Governo da Colômbia, 6 de setembro de 2019, 
https://id.presidencia.gov.co/Documents/190906-Pacto-Leticia-Amazonia-Espanol.pdf.  
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recursos financeiros para os governos subnacionais e, assim, ajudá-los a fazer frente aos desafios e riscos em 
torno da floresta tropical.15 Terceiro, o país possui uma burocracia altamente qualificada, com capacidade de 
continuar na busca de maiores iniciativas de cooperação regional na Amazônia. E em quarto lugar, a Colômbia 
também possui forte apoio militar, político e financeiro dos Estados Unidos: o país é um dos principais 
destinatários da assistência norte-americana no Hemisfério Ocidental. Desde o ano 2000, os Estados Unidos 
direcionaram mais de US$11,2 bilhões em ajuda externa para enfrentar os desafios de segurança e 
desenvolvimento no país (grande parte disponibilizado por meio do Plano Colômbia), sendo mais de US$418 
milhões só em 2019.16 Constituído, em parte, de programa antinarcótico e, em parte, de programa 
antissubverssivo, o Plano Colômbia foi criado para fortalecer as forças armadas e outras instituições do país 
na luta contra as FARC, principalmente mediante o provisionamento de ajuda direcionada e assistência 
tecnológica. A Colômbia pode utilizar esses recursos de forma estratégica, complementando as dotações 
orçamentárias destinadas a garantir a sustentabilidade da região.17 Por fim, o país é o único da região que 
possui uma fronteira delimitada para a realização de atividades econômicas de agricultura. Nesse sentido, a 
Colômbia tem uma oportunidade única para preservar a Amazônia como bem estratégico e desenvolvê-la de 
forma sustentável.  
 
O presente estudo de caso apresenta os desafios e as oportunidades para a Colômbia e explora a relação 
entre o desmatamento e a segurança, a governança e o desenvolvimento de infraestrutura e suas 
implicações para a estabilização do país. O estudo se apoia em uma ampla literatura, bem como entrevistas 
realizadas nos meses de fevereiro e março de 2020. Foram consultadas vinte organizações em Bogotá e 
Washington, D.C., incluindo organizações não governamentais, agências de segurança pública e 
fiscalização, associações da indústria, empresas de consultoria e órgãos públicos. O estudo de caso do país 
informa um relatório maior sobre Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável na Amazônia. O tema é 
complexo e aborda muitos pontos sensíveis para os países da bacia amazônica. Entretanto, os autores 
esperam que este estudo de caso gere maior interesse e debate sobre o tema, contribuía para mudar o 
discurso sobre o futuro da Amazônia e apresente ideias construtivas e práticas para um desenvolvimento 
mais equilibrado da região no futuro.  
  

 
 
15 A Colômbia possui carga tributária moderada em relação a seus vizinhos (18,8% do PIB em 2017 em comparação ao Brasil: 32,3%; Peru: 
13,2% e Equador: 19,9%). A renda per capita da Colômbia (dados de 2018) de US$7.700 é maior do que a dos demais países amazônicos, com 
exceção do Brasil. 
16 June S. Beittel, Colombia: Background and U.S. Relations, CRS Report No. R43813 (Washington, DC: Congressional Research Service, 
novembro de 2019), https://fas.org/sgp/crs/row/R43813.pdf. 
17 “Colombia Foreign Assistance,” ForeignAssistance.gov, acessado em 8 de junho de 2020, 
https://www.foreignassistance.gov/explore/country/Colombia.  
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1. Desafios na Amazônia colombiana 
 
 
 
A Colômbia é uma república 
presidencialista unitária, composta de 32 
províncias (ou departamentos), que 
juntas compreendem 1.123 municípios 
(mais a capital Bogotá). Oito desses 
departamentos abrigam o bioma floresta 
tropical/amazônico.18 A Colômbia hospeda 
aproximadamente 6% da floresta tropical 
da Amazônia (uma área equivalente ao 
território da Espanha), total que 
corresponde a mais do que 44% do 
território nacional.19  
 
Apesar da grande extensão geográfica da 
floresta tropical, a Colômbia é 
predominantemente um país andino. A 
maior parte de suas cidades, 
infraestrutura e cultura se desenvolveu na 
metade norte do país e está localizada nas 
montanhas e na região costeira. Os 
colombianos não consideram a Colômbia 
um “país amazônico”; eles têm uma visão 
mais andina, o que acarreta em 
implicações sociais, econômicas e políticas. A economia dos Andes é baseada na pecuária, agricultura e 
comércio. Desde a assinatura do acordo de paz com as FARC, o fluxo migratório da região norte para o sul 
do país trouxe consigo os costumes andinos, entre eles a criação de gado, que não são ideais para 
a Amazônia.20 
 
A região amazônica apresenta características econômicas e sociais diferenciadas em relação ao restante do 
país. Apesar de sua vasta abrangência, a região amazônica é habitada por apenas 1,4 milhão de pessoas, 
total que representa 2,9% da população colombiana, com forte presença de comunidades indígenas. 
Contudo, as leis pouco claras do país sobre a titulação de terras resultam em altos índices de “colonização” 
espontânea e desordenada, na medida que interesses externos expulsam as comunidades indígenas dos 
seus territórios e se apropriam ilegalmente de suas terras para uso comercial.  
 
Além disso, o sistema econômico da Amazônia é muito ineficiente e pouco competitivo. Ela depende 
fortemente do uso extensivo das terras e da exploração dos recursos naturais, o que pressiona o ecossistema 

 
 
18 O bioma da Amazônia Colombiana abrange oito departamentos (ou estados) políticos: Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guainía, 
Guaviare, Meta (Sul), Vaupés e Vichada. 
19 Ricardo Gaviria, “El mundo mira a la Amazonia: ¿Y qué se hace en Colombia?,” La Fundación para la Conservación y el Desarrollo 
Sostenible (FCDS), 23 de agosto de 2019, https://fcds.org.co/el-mundo-mira-a-la-amazonia-y-que-se-hace-en-colombia/.  
20 Taran Volckhausen, “Land Grabbing, Cattle Ranching Ravage Colombian Amazon after FARC Demobilization.” Mongabay 
Environmental News, 30 de maio de 2019, https://news.mongabay.com/2019/05/land-grabbing-cattle-ranching-ravage-colombian-
amazon-after-farc-demobilization/.  
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florestal.21 A economia da Amazônia representa apenas 1% do PIB do país e é impulsionada por serviços 
públicos e atividades agrícolas (incluindo a pecuária, a pesca, a suinicultura e a avicultura ). Os principais 
cultivos incluem milho, banana da terra, arroz, cana-de-açúcar, inhame, abacate, mandioca, cacau, coca, 
abacaxi e outras frutas. Um relatório da OCDE, de 2014, constatou que a atividade agrícola respondia por mais 
de 35% das emissões de gases do efeito estufa do país. Para efeitos de contexto, esse número é cinco vezes a 
média de 7% por país registrado pelos estados membros da OCDE.22  
 
Entretanto, uma pequena, mas crescente, parcela da economia indica tendências futuras mais sustentáveis. 
Novas atividades econômicas, como o ecoturismo, surgiram como alternativas rentáveis e sustentáveis. O 
turismo na região amazônica tem gerado um surpreendente efeito positivo na floresta tropical, na medida, 
por exemplo, que pessoas que antes atuavam na caça para alimentar o comércio de animais de estimação 
tornaram-se guias turísticos, enquanto muitos fazendeiros deixaram de derrubar árvores para estimular a 
biodiversidade. Nos últimos anos, departamentos como Guainía (localizado na região leste, fronteira com a 
Venezuela e o Brasil) também se tornaram centros de ecoturismo, atividade que cresceu quase o dobro 
desde 2016.23. 

  

 
 
21 “Modelo de Ordenamiento Territorial Regional Para La Amazonía Colombiana,” Visión Amazonía, 30 de outubro de 2019, 
https://visionamazonia.minambiente.gov.co/content/uploads/2020/02/Libro-MotraVF-pq.pdf.  
22 Environmental Performance Reviews, Colombia Highlights 2014 (Paris: OECD, 2014), 
http://www.oecd.org/colombia/Colombia%20Highlights%20english%20web.pdf.  
23 Adelina Benson, “An Overview of Ecotourism in Colombia,” Ecobnb (blog), 4 de fevereiro de 2019, 
https://ecobnb.com/blog/2019/02/colombia-ecotourism-overview/.  
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Tabela 1: Indicadores sociais: Média da Colômbia em comparação aos Departamentos da Amazônia 
INDICADOR COBERTURA 

DO ENSINO 
MÉDIO (%) 

ANALFABETISMO 
(ACIMA DE 

15 ANOS) (%) 

MORTALIDADE 
INFANTIL* 

COBERTURA DO 
ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA (%) 

DÉFICIT 
HABITACIONAL 
QUALITATIVO24 

Amazonas 29,7 17,4 17,9 38,7 53,2 
Caquetá 33,6 14 20,1 72,7 42,1 
Guainía 8,7 29,2 41,1 21,9 74,7 
Guaviare 30,4 17,9 36,7 45,3 58,5 
Meta 45,0 14,4 22,5 79,0 23,0 
Putumayo 37,2 15,5 18,7 51,7 63,0 
Vaupés 13,1 27,6 47,3 35,0 40,3 
Vichada 8,7 26,5 40,5 36,8 63,1 
Média 
Nacional 

39,8 23,0 16,8 86,4 23,8 

*Mortes de crianças com menos de um ano de idade, por mil nascidos vivos.  
 
Fonte: Esta tabela se baseia em múltiplas fontes. Para obter mais informações sobre a cobertura do ensino fundamental, consulte “Estadisticas En 
Educación Basica Por Departamento,” 31 de dezembro de 2015, https://www.datos.gov.co/Educaci-n/ESTADISTICAS-EN-EDUCACION-BASICA-POR-
DEPARTAMENTO/ji8i-4anb; o analfabetismo, consulte “Censo Nacional Agropecuario; Cuarta Entrega de Resultados 2014,” DANE, 29 de julho de 
2015, https://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/entrega-definitiva/Boletin-4-Pobreza-y-educacion/4-Boletin.pdf; a mortalidade infantil, 
consulte “Estadísticas Vitales Nacimientos y Defunciones,” DANE, acessado em 8 de junho de 2020, https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones#tasa-de-mortalidad-infantil; a cobertura de saneamento e o fornecimento de água, 
consulte Gualteros Gerardo, “Cobertura Saneamiento Básico En Municipios de Colombia,” ArcGIS StoryMaps, 15 de outubro de 2019, 
https://storymaps.arcgis.com/stories/22886ec822944d24a61065fae61ed4f4 e, para obter mais informações sobre habitação, consulte “Déficit de 
Vivienda,” DANE, acessado em 8 de junho de 2020, https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-
vida/deficit-de-vivienda.  
 
Em termos de desenvolvimento social básico, a região fica atrás do restante do país (Tabela 1). O 
Amazonas, departamento amazônico localizado no sudeste do país, é uma das regiões menos desenvolvidas 
da Colômbia, com uma população inferior aos 75 mil habitantes.25 O departamento de Putumayo—que tem 
sido o cenário de violência na Colômbia—é extremamente subdesenvolvido e busca ativamente investir na 
infraestrutura para facilitar o crescimento econômico e consolidar o processo de paz na comunidade.26 
O desmatamento na Amazônia colombiana é um desafio contínuo causado por fatores como a apropriação 
ilegal de terra (grilagem), o desenvolvimento de infraestrutura rodoviária, a atividade pecuária, a produção 
de culturas ilícitas, a extração ilegal de madeira e a mineração ilegal.27 Segundo dados do MAAP (Projeto de 

 
 
24 Esse indicador define o percentual de pessoas que vivem em moradias impróprias, conceito que reúne uma série de fatores 
de qualidade habitacional como a superlotação (mais de quatro pessoas por quarto), estrutura de baixa qualidade e problemas 
de habitabilidade (encanamento, esgoto, eletricidade, entre outros).  
25 “Amazonas a Department of Colombia,” Colombiainfo.org, acessado em 8 de junho de 2020, https://www.colombiainfo.org/ 
en-us/colombia/departments/amazonas.aspx.  
26 Winifred Tate, “A Precarious Peace in Putumayo,” NACLA, 4 de maio de 2018, https://nacla.org/news/2018/05/04/precarious-peace-
putumayo.  
27 Rodrigo Botero García, “Tendencia de deforestación en la Amazonia Colombiana,”Semillas, 2 de abril de 2018, 
https://www.semillas.org.co/apc-aa-files/353467686e6667686b6c676668f16c6c/3-rodrigo-botero.pdf; e “Challenges in Reducing 
Livestock Farming-Related Deforestation in Colombia – Recommendations for Colombia’s New Government and the 2018 – 2022 
National Development Plan,” CDP and FNC, Policy Brief, novembro de 2018, https://6fefcbb86e61af1b2fc4-
c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/004/172/original/Policy_Brief_Colombia_Nov
18_EN.pdf?1551191835; Matt Piotrowski, Nearing the Tipping Point, Drivers of Deforestation in the Amazon Region (Washington, DC: 
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Monitoramento da Amazônia Andina), a grilagem, destinada à transformação de terras em áreas de 
pastagem ou criação de gado, permanece um dos principais impulsionadores do desmatamento (veja o 
Mapa 3). 
 

  

 
 

Dialogue Leadership For The Americas, maio de 2019), https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2019/05/Nearing-the-
Tipping-Point-for-website.pdf. As estimativas de desmatamento causado pela grilagem variam, devido em grande parte a questões de 
definição: algumas análises consideram a grilagem um termo composto, que inclui as atividades ilícitas associadas, enquanto outras 
definições concebem a grilagem como uma ocorrência dissociada dessas atividades. Consequentemente, a primeira definição tende a 
resultar em estimativas mais altas da porcentagem de desmatamento em decorrência da grilagem, enquanto a segunda resulta em 
estimativas mais baixas; “MAAP #101: Deforestation Continues in Colombian Amazon (2019),” MAAP, 10 de junho de 2019, 
https://maaproject.org/2019/chiribiquete_2019/ e, “MAAP #106: Deforestation Impacts 4 Protected Areas in the Colombian Amazon 
(2019),” MAAP, 22 de agosto de 2019, https://maaproject.org/2019/colombia_2019/. 
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Desafios estruturais que contribuem para o desmatamento 

Os desafios estruturais da Colômbia que contribuem para o desmatamento na Amazônia, tais como 
presença deficitária ou inexistente do Estado e comunidades vulneráveis, permitem que grupos criminosos 
permaneçam em atividade e prejudiquem a floresta tropical e as populações que ali vivem. Em primeiro 
lugar, existe presença deficitária ou inexistente do Estado em várias regiões da Amazônia, suscitando falta 
de segurança, serviços públicos e oferta de empregos formais. Muitas comunidades encontram-se em 
situação de vulnerabilidade social e econômica e enfrentam problemas como a pobreza e a informalidade, 
bem como carência de serviços básicos, entre eles a educação, a saúde e o saneamento básico. Conforme 
observado anteriormente, a ineficiência do Estado e as vulnerabilidades sociais permitem que os grupos 
criminosos continuem a comandar as atividades ilícitas e a prejudicar a floresta tropical e a segurança das 
comunidades que nela habitam. Fatores externos, como a crise na Venezuela, também repercutem na 
Colômbia, através de grupos criminosos transnacionais que atuam na floresta tropical amazônica.28  
 
Um segundo desafio que afeta a segurança e a sustentabilidade da região da Amazônia está relacionado 
à governança precária, incluindo a baixa capacidade institucional de fazer valer as leis e combater a 
corrupção. Em que pese a Colômbia possuir forte arcabouço legal de proteção da Amazônia (veja o Anexo 
A), a implementação das respectivas leis permanece, contudo, incompleta, principalmente em nível 
subnacional. As deficiências de implementação e aplicação da legislação em vigor tornam mais fácil a ação 
delitiva, perpetuando a situação atual. Ao mesmo tempo, a Colômbia possui sistema de registro de terras 
ineficaz, sendo que na Amazônia, os grileiros, dentre eles proprietários de terras agrícolas e outros grupos, se 
aproveitam de processos precários de registro de imóveis, valendo-se da corrupção para agilizar a aquisição 
de terras e efetuar o desmatamento ilegal 29  
 
Um terceiro desafio diz respeito à desconexão entre o governo nacional e os governos subnacionais na 
elaboração de planos de desenvolvimento para a região, principalmente quanto aos projetos de infraestrutura. 
Essa falta de coordenação resulta em erros na escolha de projetos e no desperdício de recursos, o que afeta a 
sustentabilidade na região. Embora a Colômbia tenha um governo central forte, as administrações locais muitas 
vezes encontram-se em desarmonia com o plano nacional no que diz respeito ao desenvolvimento de 
infraestrutura. Por exemplo, as administrações locais (no nível departamental), contrariamente à visão do 
governo nacional, vêm lançando planos de regularização de estradas ilegais, a fim de incorporá-las à malha 
rodoviária formal, aumentando, assim, o risco de agravar e amplificar os problemas de desmatamento e 
insegurança.30 Além da falta de coordenação estratégica está o fato de que muitos governos subnacionais na 
Amazônia operam com baixas dotações orçamentárias, escassos recursos humanos qualificados e altos níveis 
de corrupção, cenário que afeta a capacidade de planejamento e execução de programas. 
 

1. Insegurança e presença deficitária do Estado  
A presença deficitária do Estado em partes da Amazônia vem exacerbando os desafios de segurança e 
sustentabilidade na região. Desde a década de 1960, o governo colombiano foi incapaz de controlar parcelas 
do seu próprio território, ocupadas por narcotraficantes, guerrilhas e outros grupos armados— situação 
exacerbada pelo conflito de quase 50 anos com as FARC.31 Muitos territórios controlados pelas FARC 

 
 
28 Moises Rendon, Linnea Sandin e Claudia Fernandez, “Illegal Mining in Venezuela: Death and Devastation in the Amazonas and 
Orinoco Regions,” CSIS, CSIS Briefs, 16 de abril de 2020, https://www.csis.org/analysis/illegal-mining-venezuela-death-and-
devastation-amazonas-and-orinoco-regions. 
29 Simon Romero, “Where Is the Amazon Rainforest Vanishing? Not Just in Brazil,” New York Times, 30 de agosto de 2019, 
https://www.nytimes.com/2019/08/30/world/americas/amazon-rainforest.html.  
30 “Routes into the Forest,” Amazonia at the Crossroads. 
31 International Center for Transitional Justice, An Overview of Conflict in Colombia (Nova York: Centro Internacional para a Justiça de 
Transição, 2009), https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Colombia-Conflict-Facts-2009-English.pdf. 
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encontravam-se fora do alcance do fisco, ao tempo que operavam processos de registro de terras falhos, 
sistemas de garantia de direitos de propriedade precários e estruturas jurídicas pouco transparentes.32 As 
pessoas que viviam próximas ou dentro dos limites de um território ocupado pelas FARC viam o grupo 
guerrilheiro como uma alternativa à fragilidade do Estado colombiano, e as atividades das FARC se tornaram 
parte integral de sua sustentação. Os líderes das FARC remuneravam os agricultores para que estes 
cultivassem a coca, que era vendida pelo grupo para cartéis mexicanos com o intuito de financiar suas 
operações de guerrilha.33  
 
Enquanto as FARC se mantinham empenhados na guerra de guerrilha, o grupo se embrenhou no interior 
da floresta tropical e nos parques nacionais “protegidos”, onde impunha controles rigorosos sobre a 
extração de madeira, de modo a aproveitar-se dos benefícios proporcionados pela cobertura vegetal. 
Durante esse período, campesinos (agricultores) e outras pessoas eram afastados à força da floresta tropical 
sob ameaça de violência. No seu auge, as FARC aproveitavam a cobertura que a floresta proporcionava para 
promover o cultivo de coca e a mineração ilegal de ouro, ao passo que os rios da Amazônia, como o 
Apaporis e o Caquetá, tornaram-se as principais rotas para o tráfico de armas, drogas e pessoas entre o 
Brasil e a Venezuela.34 
Após o acordo de paz de 2016, a redução drástica nas operações de guerrilha na floresta tropical amazônica 
tornou a exploração de recursos na região mais atrativa.35 Com o acordo de paz firmado, houve forte 
valorização, de até 300%, em áreas da floresta anteriormente inacessíveis, o que incentivou pessoas e 
empresas a se deslocarem para a região, até então intocada.36 A precariedade do sistema de registro de 
terras e a corrupção no país beneficiaram os grileiros, que rapidamente se apropriaram de terrenos. Além 
disso, as indústrias de extração de madeira e criação de gado se instalaram na região, valendo-se de grupos 
armados remanescentes na floresta e funcionários públicos corruptos para promover a limpeza de extensas 
faixas de terra, com pouca ou nenhuma fiscalização.37  
 
A lacuna deixada pelo desarmamento das FARC e a incapacidade de o Estado colombiano de garantir o 
controle total da região incentivou a ocupação ilegal da floresta por outros grupos armados. Os habitantes 
agora relatam que grupos dissidentes das FARC mantêm forte presença em áreas remotas do território. 
Esses grupos dissidentes, conforme consta, vêm promovendo, ou, no mínimo, tolerando de forma 
conivente, a atual onda de desmatamento impulsionada pela extração irregular de madeira e a utilização de 
terras para o cultivo de entorpecentes, a mineração de ouro e a realização de outras atividades econômicas 
não regulamentadas e ilícitas. Os recém-chegados na floresta entraram em conflito com as populações 
indígenas, que vêm protestando contra a contaminação de suas fontes de água e a remoção forçada de suas 
terras, desencadeando em violência e mortes (Caixa 1). Os problemas de segurança podem ser atribuídos à 
falha do Governo em antecipar a necessidade de incluir proteções ambientais no acordo de paz ou de se 
preparar para o impacto que a remoção das FARC causaria na população local. 
 

 
 
32 Anastasia Moloney, “Colombia’s Push for Land Titles Brings Hope for Farmers amid Fragile Peace,” Reuters, 4 de junho de 2019, 
https://www.reuters.com/article/us-colombia-landrights-farming-idUSKCN1T5164.  
33 Jonathan Watts, “Battle for the Mother Land: Indigenous People of Colombia Fighting for Their Lands,” Guardian, 28 de outubro 
de 2017, https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/28/nasa-colombia-cauca-valley-battle-mother-land; e Joe Shute,  
“Race to Save the Rainforest: How Cattle Ranchers Are Destroying the Amazon,” Telegraph, 17 de agosto de 2019, 
https://www.telegraph.co.uk/news/amazon-deforestation-in-colombia/.  
34 Maria Fernanda Lizcano, “Gold, Wood, Religion: Threats to Colombia’s Isolated Indigenous Peoples,” Mongabay Environmental 
News,  
3 de junho de 2019, https://news.mongabay.com/2019/06/gold-wood-religion-threats-to-colombias-isolated-indigenous-peoples/. 
35 Piotrowski, Nearing the Tipping Point, Drivers of Deforestation in the Amazon Region. 
36 Volckhausen, “Land Grabbing, Cattle Ranching Ravage Colombian Amazon after FARC Demobilization.” 
37 Maria Fernanda Lizcano, “Criminal Mafias Take over Colombian Forests,” Mongabay Environmental News, 7 de setembro de 2018, 
https://news.mongabay.com/2018/09/criminal-mafias-take-over-colombian-forests/.  
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Caixa 1: Conflitos sociais e instabilidade na Amazônia colombiana 

 
Mais de 1,5 milhão de colombianos (3,4% da população) são reconhecidos como indígenas, dos quais 
78,6% residem em áreas rurais.38 O governo colombiano demarcou 26 milhões de hectares de reservas 
autônomas protegidas para povos indígenas, sendo que aproximadamente 94% dessas reservas (as quais 
abrigam 62 comunidades indígenas) estão concentradas na Amazônia.39 As FARC, que faziam uso extenso 
da floresta para suas atividades guerrilheiras, mantinham uma relação cordial, mas distante, com as 
comunidades indígenas. A abertura da floresta tropical à população civil provocou uma série de incidentes 
violentos que assustaram os habitantes indígenas e ameaçaram sua cultura e estilo de vida. Esses 
incidentes estabeleceram um padrão de atividades que compromete a segurança e a sustentabilidade do 
ecossistema da Amazônia e viola os direitos dos povos indígenas que vivem na floresta.40 
 
As reservas indígenas são atrativas para grupos de mineração ilegal que buscam acesso de baixo custo a 
commodities e recursos naturais. Esses grupos provocaram conflitos violentos com as populações indígenas que 
assumem para si a responsabilidade de proteger e preservar a Amazônia. De acordo com o think tank 
colombiano Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), aproximadamente 734 ativistas indígenas 
foram mortos entre janeiro de 2016 e junho de 2019, enquanto mais de 5.500 tiveram que abandonar suas 
domicílios para fugir da violência.41 Os departamentos com grandes populações indígenas e cobertura florestal, 
como Choco, La Guajira e Amazonas, apresentaram aumento vertiginoso na atividade econômica, ocasionando o 
deslocamento dos habitantes indígenas e agravando ainda mais a violência e a instabilidade na bacia.42 Além 
disso, garimpeiros ilegais utilizam mercúrio para separar o ouro dos sedimentos, provocando a poluição dos 
lençóis freáticos e a contaminação de peixes e plantas que integram a cadeia alimentar das populações 
indígenas. Estudos mostram um alto índice de mercúrio nas comunidades, em decorrência do qual crianças 
manifesteram transtornos mentais.43 
 
Sucessivos episódios de assédio e violência vem occorrendo contra as comunidades indígenas, objetivando 
sua expulsão de suas terras.44 A Constituição colombiana de 1991 prevê o “controle inalienável e inviolável de 
reservas em caráter de perpetuidade” para a população indígena. Entretanto, a ausência de um sistema claro e 
eficiente de titulação de terras e transferência de escrituras de imóveis deixou os povos indígenas vulneráveis 
e destituídos dos direitos de propriedade garantidos por lei. Consequentemente, eles são muitas vezes 
rotulados de ocupantes ilegais de suas terras e sujeitos a prisão arbitrária. Um estudo mostrou que o governo 
colombiano emitiu concessões para a exploração e extração de petróleo em 81 reservas indígenas na região 

 
 
38 “Indigenous World 2020: Colombia,” IWGIA, acessado em 8 de junho de 2020, https://iwgia.org/en/colombia.  
39 “Contribution of Indigenous Peoples (IPs) in the Colombian Amazon to the Accomplishment of SDG 13 and SDG 15,” United 
Nations Sustainable Development Goals Partnershop Platform, acessado em 8 de junho de 2020, 
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=30780. 
40 David Nathaniel Berger, The Indigenous World 2019 (Copenhagen: IWGIA, abril de 2019), 
https://www.iwgia.org/images/documents/indigenous-world/IndigenousWorld2019_UK.pdf. 
41 Luis Jaime Acosta, “Murder Of Hundreds Of Colombian Activists Casts Shadow Over Peace Process,” Reuters, 25 de agosto de 2019, 
https://www.reuters.com/article/us-colombia-peace-feature/murder-of-hundreds-of-colombian-activists-casts-shadow-over-peace-
process-idUSKCN1VF0IK e “Religious and Indigenous Leaders Join Forces on Initiative to End Tropical Deforestation in Colombia,” 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), 23 de novembro de 2018, http://www.unenvironment.org/zh-
hans/node/23969.  
42 Berger, The Indigenous World 2019; e Anastasia Moloney, “Colombia’s Indigenous Tribes Share Secrets to Safeguard Amazon Forest,” 
Reuters, 4 de setembro de 2019, https://www.reuters.com/article/us-colombia-forest-politics-indigenous-idUSKCN1VP1WU.  
43 Livia Wagner, Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin America (Genebra, Suíça: Global Initiative against Transnational 
Organized Crime, 2016), https://arcominero.infoamazonia.org/GIATOC-OC_Illegally-Mined-Gold-in-Latin-America-
3c3f978eef80083bdd8780d7c5a21f1e.pdf; e Fernanda Lizcano, “Gold, Wood, Religion: Threats to Colombia’s Isolated Indigenous Peoples.”  
44 Vicky Tauli-Corpuz, “Indigenous People Are Being Killed for Protecting Their Land. But We Will Not Be Silent.” Washington Post, 2 de 
agosto de 2019, https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/08/02/indiatric-people-are-being-killed-protecting-their-land-we-
will-not-be-silent/.  
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amazônica que estavam formalmente protegidas de tais atividades.45 Porém, o governo colombiano tem 
envidado esforços para proteger aos povos indígenas. Por exemplo, a Corte Constitucional da Colômbia, 
proferiu decisão, em 2012, determinando que o exército colombiano removesse uma base de treinamento 
construída em terras indígenas na província de Guaviare.46 Outro exemplo foi a ofensiva militar lançada pelo 
Governo em 2019 para localizar os membros da FARC responsáveis pela chacina de cinco líderes indígenas 
em Cauca.47  
 
 

Do ponto de vista da segurança, os problemas da Colômbia podem ser atribuídos a duas atividades: a 
produção de  cocaína e a mineração ilegal. Ambas as práticas provocam o desmatamento (Figura 2).48 
Juntos, os oito departamentos da Amazônia colombiana registraram um aumento em torno de 100% 
nas plantações de coca, quase duplicando a área cultivada em detrimento da preservação florestal.49 Os 
departamentos da Amazônia colombiana, como Caquetá, Guaviare e Putumayo, são centros do cultivo 
de coca, a principal matéria-prima para a produção da cocaína, com impacto tanto na floresta tropical 
quanto nas pessoas que a chamam de lar. Os agricultores, que carecem de oportunidades para prosperar e 
crescer economicamente, dependem da venda ilícita das plantas de coca para os traficantes e produtores de 
cocaína em troca de recompensas expressivas.50 Os cartéis de drogas têm enfraquecido o já combalido 
estado administrativo para fortalecer seus negócios, trazendo impactos nocivos à floresta tropical. No 
departamento de Meta, grupos indígenas como a comunidade Jiw estão sob ataque dos cartéis de drogas 
e grupos armados que invadem seu território para cultivar coca (bem como palmeiras oleaginosas de uso 
intensivo de água) e criar gado, atividades que aumentam exponencialmente o desmatamento.51 

 
 
45 Luke Jacobs, “How Disputed Oil Deals Push Native Colombian Peoples Closer to Extinction,” Colombia Reports, 29 de junho de 
2019, https://colombiareports.com/how-disputed-oil-deals-push-native-colombian-peoples-closer-to-extinction/.  
46 “Colombia to Challenge Tribal Case,” BBC News, 3 de agosto de 2012, https://www.bbc.com/news/world-latin-america-19105432.  
47 Joe Parkin Daniels, “Colombia Launches Military Offensive after Killing of Five Indigenous Leaders,” Guardian, 30 de outubro de 
2019, https://www.theguardian.com/world/2019/oct/30/colombia-launches-military-offensive-after-killing-of-five-indigenous-
leaders e, Julia Symmes Cobb, “Five Colombian Indigenous Guards Killed, Possibly by Rebel Dissidents, Military Says,” Reuters, 30 de 
outubro de 2019, https://www.reuters.com/article/us-colombia-rebels-idUSKBN1X903F.  
48 Rodrigo Botero García e A. Rojas, “Transformación De La Amazonia. Repercusiones Del Efecto Sinérgico Entre Políticas Erráticas E 
Ingobernabilidad,” Revista Colombia Amazónica, Nueva Época, no. 11 (2018), http://fcds.org.co/site/wp-
content/uploads/2019/06/Revista_Amazonica_11_26-05-2019-web-pa%CC%81ginas-11-34.pdf.  
49 UNODC, Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2017 (Viena: 2018), https://www.unodc.org/documents/crop-
monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_territorios_afectados_cultivos_ilicitos_2017_Resumen.pdf; Volckhausen, “Land Grabbing, 
Cattle Ranching Ravage Colombian Amazon after FARC Demobilization”; Sibylla Brodzinsky, “Deforestation Soars in Colombia after 
Farc Rebels’ Demobilization,” Guardian, 11 de julho de 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/jul/11/colombia-
deforestation-farc; and Naomi Larsson, “The Unintended Tragedy of Colombia’s Peace Deal,” HuffPost, 30 de julho de 2018, 
https://www.huffpost.com/entry/colombia-rainforest-deforestation-lawsuit_n_5b58a5c3e4b0de86f492ab66.  
50 Camilo Mejia and Steven Cohen, “Ditching Coca for Other Crops, Colombia’s Farmers Ask: Where Do We Sell?,” Christian Science 
Monitor, 22 de agosto de 2017, https://www.csmonitor.com/World/Americas/2017/0822/Ditching-coca-for-other-crops-Colombia-s-
farmers-ask-Where-do-we-sell.  
51 Maria Fernanda Lizcano, “Oil Palm, Cattle and Coca Take a Toll on Colombia’s Indigenous Jiw,” Mongabay Environmental News,  
24 de setembro de 2019, https://news.mongabay.com/2019/09/oil-palm-cattle-and-coca-take-a-toll-on-colombias-indigenous-jiw/.  
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Além disso, a Colômbia perdeu mais de 6 milhões de hectares de floresta desde o início da década de 1990, 
devido em grande parte à mineração ilegal.52 A ONG Rede Amazônica de Informação Socioambiental 
Georreferenciada (RAISG) descreveu a mineração ilegal de ouro como uma “epidemia” na floresta tropical 
amazônica, que vem “destruindo áreas naturalmente protegidas e ameaçando territórios indígenas”.53 Estima-se 
que mais de 80% do ouro extraído na Colômbia seja produzido ilegalmente.54 Um relatório do UNODC de 2018 
mostrou que 14 dos 32 departamentos foram afetados pela exploração de ouro de aluvião, com as estimativas 
oficiais situando a produção de ouro não autorizada em 61.805 quilogramas (aproximadamente 136.257 libras), 
embora os números reais devam ser muito maiores.55 O ouro também é contrabandeado da Venezuela para a 
Colômbia por atores não-estatais armados, que utilizam barcos, aviões particulares, caminhões ou refugiados 

 
 
52 Ebus Bram, “Crackdowns on Illegal Mining in Colombian Amazon Not Enough,” Mongabay Environmental News, 25 de outubro de 
2017, https://news.mongabay.com/2017/10/crackdowns-on-illegal-mining-in-the-colombian-amazon-alone-cant-solve-problem/.  
53 Kimberley Brown, “Illegal Mining in the Amazon ‘Not Comparable to Any Other Period of Its History,’” Mongabay Environmental 
News, 20 de dezembro de 2018, https://news.mongabay.com/2018/12/illegal-mining-in-the-amazon-not-comparable-to-any-other-
period-of-its-history/.  
54 Livia Wagner, “Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin America,” Global Initiative against Transnational Organized 
Crime, abril de 2016, https://globalinitiative.net/organized-crime-and-illegally-mined-gold-in-latin-america/ e, Marcello Rossi, 
“Illegal Gold Mining Has Supplanted Cocaine Trafficking as Latin America’s Criminal Endeavor of Choice,” Quartz, 21 de dezembro de 
2016, https://qz.com/867104/illegal-gold-mining-has-supplanted-cocaine-trafficking-as-latin-americas-criminal-endeavor-of-
choice/. 
55 UNODC e Governo da Colômbia, Alluvial Gold Exploitation: Evidences from Remote Sensing 2016 (Viena: maio de 2018), 
https://www.unodc.org/documents/publications/Evoa_2016_in_1.pdf.  
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venezuelanos, os chamados “mulas”. Uma vez na Colômbia, o ouro é “lavado”, tornando-o efetivamente legal 
antes de ser exportado do país.56 
 

Entre 2012 e 2015, a mineração ilegal se tornou mais rentável do que o cultivo de coca e o tráfico de 
drogas. A mineração ilegal dobrou entre 2012 e 2013 e, em alguns casos, substituiu o cultivo de coca como 
atividade econômica, devido a sua capacidade de gerar maiores ganhos per capita (US$13/dia na mineração 
em comparação a US$6/dia no cultivo de coca). O Relatório Mundial sobre Drogas da ONU, publicado 
naquele ano, estimou que os garimpeiros clandestinos geravam entre US$1,9 e US$2,6 bilhões ao ano— o 
dobro dos ganhos percebidos pelos traficantes de cocaína e heroína.57 
 
O governo nacional vem tratando da falta de segurança gerada por essas atividades ilícitas e o desmatamento 
da Amazônia por meio de uma abordagem “integral” ou multidimensional voltada a enfrentar as causas 
principais da insegurança. Essa abordagem vai além de intervenções militares para focar em uma resposta 
coordenada entre os níveis governamentais e os diversos setores da sociedade, trabalhando junto às 
comunidades para melhorar os meios de vida e preservar o meio ambiente. Desde 2016, foram criados 
diversos planos e programas, entre eles o Plano Nacional de Desenvolvimento, a Política Nacional de Defesa, 
o Zonas Futuro, bem como importantes órgãos governamentais, como o Consejería Presidencial para la 
Seguridad Nacional (Conselho Presidencial para a Segurança Nacional).58 O Consejería Presidencial para la 
Seguridad Nacional fornece análises, recomendações e monitoramento de políticas públicas de segurança 
nacional, incluindo no que concerne temas relativos à segurança cidadã e defesa cibernética, entre outros.59  
 

Um dos primeiros programas foi um plano de substituição de cultivos de 2016 (Programa Nacional Integral 
de Sustitución de Cultivos Ilícitos, ou PNIS), no qual tanto o governo colombiano quanto os líderes das FARC 
concordaram em erradicar as plantações de coca e de maconha.60 O plano de substituição de cultivos foi 
instituído para compensar a perda de receita decorrente da extinção das plantações ilegais, por meio do 
qual o Governo recompensaria aqueles produtores rurais que substituíssem seus cultivos ilegais por 
cultivos lícitos, como o café ou as frutas cítricas.61 Apesar de um início conturbado, com críticas ao 
programa pelos atrasos nos pagamentos para as famílias participantes, até setembro de 2019 subsídios já 
haviam sido concedidos para 88% dessas famílias, e mais de 35 mil hectares verificados pelo UNODC 
apresentaram uma taxa de conformidade de 95%.62  

 
Em 2017, o governo colombiano lançou os Programas de Desarollo con Enfoque Territorial (PDET). Os PDET 
tinham como objetivo o desenvolvimento das zonas rurais mais afetadas pelos conflitos armados, a pobreza e 

 
 
56 Frédéric Massé e Juan Munevar, “Where Does Colombian Gold Go?” OECD, 2018, http://mneguidelines.oecd.org/Where-does-
Colombian-Gold-Go-EN.pdf; https://www.csis.org/analysis/illegal-mining-venezuela-death-and-devastation-amazonas-and-orinoco-
regions.  
57 UNODC, Relatório Mundial sobre Drogas 2015 (Viena: maio de 2015), 
https://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf.  
58 “Departamento Administrativo De La Presidencia De La República, Organigrama,” Presidencia de la República de Colombia, 
acessado  
em 8 de junho de 2020, https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/conozca-el-dapre/organigrama.  
59 Ibid.  
60 Janina Staguhn, Erol Yayboke, and Melissa Dalton, “Colombia at a Stabilization Crossroads,” CSIS, CSIS Briefs, 5 de maio de 2020, 
https://www.csis.org/analysis/colombia-stabilization-crossroads.  
61 Jonathan Watts, “Battle for the Mother Land: “Indigenous People of Colombia Fighting for Their Lands,” Guardian, 28 de outubro 
de 2017, https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/28/nasa-colombia-cauca-valley-battle-mother-land.  
62 Mariana Palau, “Swapping Cocaine for Peace,” Foreign Policy, 28 de dezembro de 2018, 
https://foreignpolicy.com/2018/12/28/swapping-cocaine-for-peace-colombia-drugs-farc/; and UNODC, Informe No. 19: Programa 
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS (Viena: fevereiro de 2020), 
https://www.unodc.org/documents/colombia/2020/Febrero/INFORME_EJECUTIVO_PNIS_No._19.pdf.  
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as atividades econômicas ilícitas, mediante a mobilização de investimentos privados e públicos voltados para 
o aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos. As áreas abrangidas pelos PDET incluem 16 sub-regiões 
e 170 municípios; estes incluem as regiões amazônicas de Caquetá, Guaviare, Meta e Putumayo.63 Embora as 
detalhes desses planos de desenvolvimento regional ainda não estejam claramente definidos, uma das metas 
parece ser a ampliação do acesso a água potável e saneamento básico. A título de exemplo, cita-se o plano de 
US$39,3 milhões para aumentar o número de estradas terciárias e expandir o sistema de fornecimento de 
água e esgoto, no intuito de beneficiar 10 regiões e 80 mil pessoas.64  
 
Outro programa é o Zonas Futuro, o qual tem como foco os territórios mais afetados pela violência, crime e 
pobreza. Lançado em 2019, o programa visa “adquirir controle institucional, garantir os direitos dos 
cidadãos, acabar com as atividades econômicas ilícitas e preservar e proteger o meio ambiente”.65 O Zonas 
Futuro inclui sete áreas que merecem atenção, a principal delas dedicada especificamente à Zona de 
Chiribiquete, o maior parque nacional da Colômbia, localizado no centro da Amazônia e Patrimônio 
Mundial da UNESCO.66 
 
Uma terceira estratégia, chamada “Operação Artemisa”, tem como objetivo utilizar o exército colombiano 
no combate ao desmatamento, à mineração ilegal e ao tráfico de drogas. A Artemisa mobiliza 22 mil 
efetivos das forças armadas no apoio a esforços de proteção e envolve, também, autoridades locais e 
sistemas judiciais na punição daqueles que praticam atos de desmatamento ilegal.67 Já foram realizadas 
244 operações no âmbito da Artemisa nos departamentos de Putumayo, Caquetá e Guaviare, bem como em 
áreas protegidas.68 No primeiro ano da Operação, 136 mil hectares de floresta tropical foram recuperados, 
mais de 120 pessoas apreendidas e denunciadas, e veículos armados e equipamentos desomissionados.69 
Embora o foco inicial do programa foi o Parque Nacional Chiribiquete, a Area de Manejo Especial de la 
Macarena (AMEN) e três outros parques nacionais (Picachos, Macarena e Tinigua), o Governo agora planeja 
ampliar a Artemisa para outras regiões de florestas densas na Colômbia.70 Em fevereiro de 2020, o 
Ministério da Defesa anunciou uma nova Força-Tarefa de Proteção Ambiental, que será constiuída na 
esteira do sucesso da Artemisa para proteger a biodiversidade e os recursos naturais.71 
 

 
 
63 “¿Qué Es Un PDET?” Alta Consejería para el Posconflicto, 18 de julho de 2017, 
http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20170718-pdet/que-son-pdet.html#niveles-pdet.  
64 “Función Pública se suma al Pacto por los PDET y avanza en el fortalecimiento de la gestión pública para la paz,” Función Pública,  
30 de outubro de 2019, https://www.funcionpublica.gov.co/-/funci-c3-b3n-p-c3-bablica-se-suma-al-pacto-por-los-pdet-y-avanza-en-
el-fortalecimiento-de-la-gesti-c3-b3n-p-c3-bablica-para-la-paz-c2-a0.  
65 Nariño Tumaco, “En Tumaco, El Presidente Duque Lanzó Zonas Futuro, Estrategia Integral Para Impulsar El Desarrollo En Los 
Territorios Más Afectados Por La Violencia Y La Pobreza,” Presidencia de la República, 8 de agosto de 2019, 
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impulsar-desarrollo-territorios-afectados-violencia.aspx.  
66 “Acelerarán implementación de Zonas Futuro a punta de consejeros presidenciales,” El Espectador, 29 de janeiro de 2020, 
https://www.elespectador.com/noticias/politica/aceleraran-implementacion-de-zonas-futuro-punta-de-consejeros-presidenciales-
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https://id.presidencia.gov.co:443/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-avanza-en-conformacion-Fuerza-de-Tarea-de-Proteccion-
Ambiental-para-proteger-biodiversidad-recurso-200224.aspx.  
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2. Governança deficitária 
Outro desafio correlacionado que afeta a segurança e o desenvolvimento da região amazônica é a 
governança deficitária, incluindo a corrupção disseminada e a baixa capacidade institucional na aplicação 
das leis. Em que pese a Colômbia possuir forte arcabouço legal de proteção da Amazônia e ter elaborado 
planos nacionais para o uso mais sustentável da região, a implementação das respectivas leis e políticas 
permanece, contudo, incompleta, principalmente em nível subnacional. As deficiências de implementação 
e aplicação da legislação em vigor tornam mais fácil a ação delitiva, perpetuando a situação atual. 
 
Embora a Colômbia seja um dos países mais ricos da América Latina, o Estado colombiano enfrenta grandes 
entraves que enfraquecem a capacidade institucional, assim como desafios na aplicação das leis, o que 
prejudica o Estado de direito no país.72 Segundo o Rule of Law Index 2019 (Índice do Estado de Direito 2019), 
a Colômbia está entre os poucos países de renda média-alta que carece de forte compromisso com o Estado 
de direito. Dos 38 países com renda média-alta, a Colômbia ocupa a 27ª posição, com desempenho 
ligeiramente melhor do que a China e a Rússia.73 Doadores internacionais e bilaterais observam que um 
dos maiores desafios para a aplicação das leis é a falta de controle do Estado sobre determinadas regiões do 
país, além de sua incapacidade de oferecer alternativas para aqueles que exercem atividades informais.  
 
Outrossim, a corrupção sistêmica é um problema que se estende a décadas e já custou ao país muitos anos 
de paz, tranquilidade e desenvolvimento. O Índice de Percepção da Corrupção de 2019 colocou a Colômbia na 
99ª posição entre um total de 180 países, atrás de Burkina Faso, China e Cuba.74 Um relatório do Instituto 
Nacional de Governança de Recursos apontou que a proteção ambiental na Colômbia apresentava risco de 
corrupção moderado a alto para as empresas. Embora a Lei 734 de 2002 dispõe que um servidor público 
deve se abster de “atuar em qualquer caso no qual tenha interesse pessoal”, a ausência de controles 
institucionais robustos sobre os funcionários públicos responsáveis pela proteção ecológica pode criar 
oportunidades para que eles caiam na tentação da corrupção e das práticas antiéticas.75 Isso, por sua vez, os 
torna suscetíveis ao recebimento de propinas em troca de favorecimento de interesses comerciais escusos. 
Cabe destacar que os servidores públicos colombianos não são obrigados por lei a tornar público seus 
interesses. Do outro lado, os grupos de mineração que burlam as exigências regulamentárias a fim de 
praticar atividades comerciais em terras públicas e áreas protegidas estão entre os que mais abusam das 
brechas para a corrupção. Além do mais, os grupos de mineração ilegal de ouro, ao que tudo indica, têm 
subornado funcionários públicos para obter termos de titulação mais favoráveis e outros benefícios do 
Estado.76  
 
A Colômbia também possui sistema de titulação de terras ineficaz e de governança territorial precário. 
Apesar da decisão proferida pela Suprema Corte da Colômbia em 2018, que garante os direitos de proteção, 
conservação, manutenção e restauração da floresta tropical amazônica pelo governo colombiano, a 
fragilidade do sistema de titulação de terras do país ainda possibilita o desmatamento mediante práticas 
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73 William H. Neukom, Rule of Law Index 2019 (Washington, DC: World Justice Project, 2019), 
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de grilagem e especulação.77 A acumulação de terras ocorre quando um grupo armado assume de forma 
sistemática o controle de uma área protegida ou florestal. Por exemplo, alguns integrantes remanescentes 
das FARC que continuam em operação pretendem distribuir ilegalmente terras em parques nacionais. Um 
dos parques em questão, o Parque Nacional Natural Tinigua, perdeu quase 13.890 acres de terras protegidas 
só no primeiro trimestre de 2018. Embora a questão da grilagem de terras tenha sido incluída no acordo de 
paz com as FARC, a seção pertinente carecia de uma estratégia detalhada para tratar do problema.78  
 
Em junho de 2018, a Colômbia definiu em lei a fronteira agrícola, a qual abrange 40.075.960 hectares 
(ou 35% do território continental) demarcados especificamente para atividades de agricultura, pecuária, 
silvicultura, aquicultura e pesca. Dentro da “fronteira agrícola”, apenas 35% das terras são destinadas ao 
cultivo. Os restantes 65% são reservados para florestas naturais (42%) e áreas de conservação (23%), tais 
como parques nacionais e santuários de flora e fauna.79 Não obstante a referida decisão judicial, as leis 
ainda não são aplicadas com rigor, sendo que as agências de controle e monitoramento (os órgãos 
ambientais locais e o Sistema Nacional de Parques Naturais) não dispõem de número suficiente de 
funcionários, dotações orçamentárias adequadas ou capacidade técnica para confrontar os infratores. 
Entretanto, a principal agência incumbida de administrar as aquisições de terras e a prevenção de invasões 
ilegais (Agencia Nacional de Tierras) sofre de intensas pressões comerciais para flexibilizar os regulamentos 
de proteção da administração territorial e permitir o aumento da produção.80 Somados a essas dificuldades, 
os diferentes níveis de governo carecem de uma abordagem multissetorial e de coordenação entre si.81  
 
Por fim, ainda que os governos subnacionais gozem de autonomia na gestão de seus recursos, algumas 
municipalidades enfrentam problemas mais fundamentais de capacidade, como a falta de recursos 
humanos qualificados, redundando em mau planejamento e execução. Isso pode incentivar as 
comunidades a favorecer o clientelismo e o apadrinhamento para administrar suas expectativas. A maioria 
dos departamentos amazônicos é obrigado a lidar com essas questões em menor ou maior grau, com risco 
alto de corrupção de um lado e baixa capacidade estatal do outro (veja a Tabela 2 e o Mapa 4). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
77 Germán Gómez Rojas, “Corte Suprema ordena protección inmediata de la Amazonía Colombiana,” Corte Suprema de Justicia, 5 de 
abril de 2018, http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2018/04/05/corte-suprema-ordena-proteccion-inmediata-de-la-
amazonia-colombiana/; e Rodrigo Botero, “La especulación es la nueva economía de la deforestación,” La Silla Llena, 1 de julho de 
2019, https://lasillavacia.com/silla-llena/red-social/la-especulacion-la-nueva-economia-de-la-deforestacion-71181.  
78 Natalie Arenas, “Land Hoarding: What Colombia’s New Administration Has Inherited,” Mongabay Environmental News, 10 de 
setembro de 2018, https://news.mongabay.com/2018/09/land-hoarding-what-colombias-new-administration-has-inherited/; e 
Rodrigo Botero, “Parques Sin Guardianes, Un Análisis de Fondo,” Semana, 13 de abril de 2020, 
https://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/parques-sin-guardianes-un-analisis-de-fondo/49906.  
79 Government of Colombia, “Frontera Agrícola Nacional: “La Cancha Del Sector Agropecuario Para El Desarrollo Rural Sostenible,” 
Ministério da Agricultura, 21 de junho de 2018, https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/-Frontera-agr%C3%ADcola-
nacional-la-cancha-del-sector-agropecuario-para-el-desarrollo-rural-sostenible-.aspx; e Tatiana Pardo Ibarra, “La pata floja de la 
frontera agrícola en Colombia,” El Tiempo, 3 de agosto de 2018, https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/las-dudas-con-la-
frontera-agricola-en-colombia-251118.  
80 Rodrigo Botero, “Más allá del sector ambiental, ¿qué pasa y a quién le importa la deforestación en la Amazonia?,” Semana, 15 de 
julho de 2019, https://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/mas-alla-del-sector-ambiental-que-pasa-y-a-quien-le-importa-la-
deforestacion-en-la-amazonia/44871.  
81 Arenas, “Land Hoarding: What Colombia’s New Administration Has Inherited.” 
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Tabela 2: Índice de Transparência dos Governos Subnacionais (2015–2016) 

DEPARTAMENTO NÍVEL DO RISCO DE CORRUPÇÃO 
Amazonas Risco Alto 
Caquetá Risco Alto 
Guainía Risco Muito Alto 
Guaviare Risco Médio 
Meta Risco Médio 
Putumayo Risco Médio 
Vaupés Risco Alto 
Vichada Risco Médio 

 
Fonte: Corporación Transparencia por Colombia, Índice De Transparencia Departamental Gobernaciones Y Contralorías Resultados 2015 – 
abril de 2016, Colección de Documentos Observatorio de Integridad N. 18 (Bogotá: março de 2017), 
https://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/itd-2015-2016.pdf. 

 
 

 
 

3. Objetivos conflitantes entre os planos de infraestrutura  
A falta de mecanismos eficientes de coordenação entre os governos nacional e subnacionais da Colômbia no 
planejamento do desenvolvimento complica ainda mais o panorama regional, principalmente em relação à 
infraestrutura. Existem planos e políticas do governo nacional para a região da Amazônia, porém estão 
desconectados dos planos subnacionais, o que implica em erros na escolha de projetos e no desperdício de 
recursos, e afeta a sustentabilidade da região. Isso fica evidente especialmente nos projetos de transporte. 
 
Embora a Colômbia seja um Estado unitário, o poder é descentralizado, dividido entre 32 departamentos e 
mais de 1.123 municípios, que recebem dotações orçamentárias do governo nacional. Há oito 
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departamentos e 73 municípios localizados na região amazônica.82 Entre o nível nacional e os governos 
municipais existem múltiplas camadas de planos de desenvolvimento de infraestrutura que não estão bem 
alinhadas. Por exemplo, o governo nacional busca implantar (desde 2014) um sistema de transporte 
multimodal para a região, priorizando o desenvolvimento de aeroportos e vias fluviais. Entretanto, os 
departamentos continuam empenhados na construção de rodovias como principal modo de transporte na 
floresta tropical amazônica, a despeito dos ganhos evidentes que oferecem as modalidades alternativas. 
Essa falta de coordenação não apenas gera despesas redundantes e consequências para o meio ambiente, 
mas também impede que os formuladores de políticas nos diferentes níveis elaborem e implementem seus 
planos, criando empecilhos para o desenvolvimento econômico sustentável. 
 
Planos nacionais 
A visão geral do desenvolvimento da Amazônia é elaborada a nível nacional no marco do Plano Nacional 
de Desenvolvimento. O Departamento Nacional de Planejamento (DNP) do Governo—que se reporta 
diretamente ao presidente da Colômbia— é incumbido de criar o plano de desenvolvimento nacional 
quadrianual para definir a coordenação interministerial das políticas de infraestrutura e investimento, 
bem como as metas de desempenho monitoradas. Em termos de planejamento e implementação da 
infraestrutura de transporte, o Ministério do Transporte possui a atribuição de implementar todos os 
planos, projetos, políticas e programas de transporte. O órgão é também responsável pela elaboração do 
regulamento técnico que rege o transporte público e outras modalidades, a saber ferroviária, rodoviária, 
fluvial e marítima.83  
 
O NDP atual inclui um capítulo regional sobre a Amazônia, “Desarrollo Sostenible por una Amazonía Viva” 
ou “Desenvolvimento Sustentável para uma Amzônia Viva”, que o governo nacional vem utilizando para avaliar 
novos projetos e investimentos na região amazônica, com foco principal na preservação das florestas 
tropicais por meio de práticas agrícolas sustentáveis e do acesso das comunidades locais a serviços 
econômicos e públicos básicos.84 O Governo tem interesse, ainda, em garantir que os principais Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como energia limpa e acessível (nº7), trabalho descente e 
crescimento econômico (nº8), redução das desigualdades (nº10) e preservação da biodiversidade (nº15), 
sejam todos alcançados simultaneamente. 
 
O sistema de transporte e logística da Colômbia depende da malha rodoviária, concentrada principalmente 
nas regiões do litoral Pacífico e dos Andes. Oitenta por cento do transporte interno é feito por rodovias,  
o que torna a malha rodoviária peça principal do sistema de transporte do país.85 Para a região amazônica, 
o Governo deseja criar sistemas de transporte multimodal. Não existem estradas principais de ligação entre 
a região e os principais centros urbanos; porém a região dispõe de rede de aeroportos e vias fluviais. No 
entanto, o Presidente Juan Manuel Santos cancelou, em 2018, um controverso projeto de US$1 bilhão que 
ampliaria a rodovia Marginal de la Selva, ligando os municípios de La Macarena e San José del Guaviare.86 O 
projeto foi interrompido porque a expansão não apenas resultaria no desmatamento da floresta, mas também 

 
 
82 Composição dos municípios: Amazonas (2), Caquetá (16), Vaupés (3), Vichada (4), Guaviare (4), Guainía (2), Putumayo (13) e Meta 
(29). 
83 Por sua vez, o Ministério do Transporte é composto por diversas agências: Instituto Nacional de Vías (INVIAS), Agencia Nacional de 
Infraestructuras (ANI), Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL), Superintendencia de Puertos y Transporte 
(SUPERTRANSPORTE) e Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). 
84 “Pacto Región Amazonía: Desarrollo Sostenible Por Una Amazonia Viva,” Government of Colombia, acessado em 9 de junho de 
2020, https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pactos-Regionales/Regi%C3%B3n-Amazonia/Desarrollo-
sostenible-por-una-Amazonia-viva.aspx.  
85 Amy Bell and Andres Schipani, “Colombia Prioritises Infrastructure Plans,” Financial Times, 27 de setembro de 2015, 
https://www.ft.com/content/39e07b96-4b3d-11e5-b558-8a9722977189.  
86 Tatiana Pardo Ibarra, “‘La Marginal de la Selva no se va a hacer’: Juan Manuel Santos,” El Tiempo, 9 de março de 2018, 
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/la-carretera-marginal-de-la-selva-no-se-va-a-hacer-presidente-santos-191902.  
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provocaria perda inevitável da biodiversidade, deslocamento de comunidades indígenas, aumento das 
emissões de gases do efeito estufa e redução no armazenamento de carbono, ocasionando, seguramente, a 
retomada do desmatamento desenfreado que habitualmente acompanha a construção desse tipo de malha 
de transporte.87 A decisão refletiu uma espécie de equilíbrio de prioridades entre o impacto ambiental do 
desenvolvimento de infraestrutura e questões de acessibilidade e igualdade na região amazônica.  
 
Um projeto de destaque do NDP tem como foco aumentar a navegabilidade do rio Putumayo entre Puerto 
Asis e Leticia. O projeto (estimado em mais de US$150 milhões) consiste na dragagem de um trecho do rio 
Putumayo com vistas a melhorar o transporte comercial e dá ênfase ao aprimoramento dos meios naturais 
de transporte existentes, ao invés de à construção de estradas prejudiciais. O projeto que ganha destaque 
no NDP como aposta para melhorar o transporte intermodal é apresentado de forma mais pormenorizada 
no Plan Maestro Fluvial Colombia (Plano Diretor Fluvial) de 2015.88 

 
Planos subnacionais 
No nível subnacional, os departamentos e municípios da Colômbia exercem a atribuição de administrar as 
concessões e transferências financeiras recebidas das autoridades nacionais para a prestação de serviços de 
educação, saúde e saneamento. Esses órgãos têm autonomia para gerenciar seus recursos públicos e o 
dever de estar alinhados com as políticas nacionais. Contudo, na prática esse alinhamento não se verifica. 
Um dos motivos disso é que os governos departamentais normalmente elaboram planos de desenvolvimento 
detalhados, muito específicos a seus respectivos departamentos, e, ainda, dissociados das metas do NDP. O 
resultado é uma série de prioridades e métricas divergentes, sem nenhuma menção a qualquer mecanismo 
de coordenação com o governo nacional ou outros governos departamentais na região. 
 
As unidades subnacionais também enfrentam problemas de corrupção e restrições de capacidade. Por 
exemplo, o Índice de Transparência de Entidades Públicas (ITEP) classifica 50% de todos os governos 
departamentais como de alto risco de corrupção e 48,8% de todos os prefeitos como de alta ou extrema 
susceptibilidade à corrupção.89  
 
Em particular, a maior pressão que recai sobre a Amazônia é a presença de estradas terciárias ilegais que 
estão sob a jurisdição dos governos subnacionais. As estradas terciárias encontradas hoje na região 
normalmente são “trochas” (trilhas) criadas pelas FARC ou caminhos abertos por garimpeiros ilegais e 
outros grupos criminosos. O Governo não tinha conhecimento dessas estradas e só recentemente foi feita 
um inventário delas (veja o Mapa 5).90 A infraestrutura rodoviária está relacionada a questões de segurança, 
visto que atendem aos interesses econômicos de grupos ilegais ou do agronegócio e possibilitam a 
colonização e a grilagem de terras.91  
 
Segundo a Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada (RAISG), instituição sem fins 
lucrativos, a Amazônia colombiana tem uma malha rodoviária de 32.780 km (cerca de 20.500 milhas). Essa 
malha é composta de estradas do nível um até o nível sete. As estradas de níveis seis e sete são 
consideradas de baixa qualidade (ou terciárias) e respondem por 23.407 km (14.500 milhas) de toda a 

 
 
87 Thais Vilela et al. “A Better Amazon Road Network for People and the Environment,” Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America (fevereiro de 2020), https://www.conservation-strategy.org/sites/default/files/field-
file/1910853117.full_.pdf.  
88 Colombia Ministry of Transport, Plan Maestro Fluvial Colombia (Bogotá: Governo da Colômbia, 2015), 15, 
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=13276.  
89 Elisabeth Ungar Bleier, “2013-2014 Departmental Analysis,” El Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, acessado  
em 9 de junho de 2020, http://indicedetransparencia.org.co/Analisis/Departamental.  
90 García, Tendencia de deforestación en la Amazonia Colombiana.” 
91 “La carretera que devora la selva,” Semana, 25 de janeiro de 2020, https://www.semana.com/nacion/articulo/trochas-ilegales-
acaban-con-la-amazonia-colombiana/649428.  
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malha rodoviária amazônica. Dessa malha de estradas terciárias, um décimo (aproximadamente 2.336 km) 
atravessa reservas indígenas, enquanto 7.975 km passa por áreas protegidas.92 Garimperos e grupos 
criminosos abriram ilegalmente novas estradas, a maioria terciárias, no arco noroeste da Amazônia.93 A 
malha rodoviária que adentra algumas das regiões mais protegidas das florestas tropicais está em fase de 
expansão, em particular na Reserva Natural Nukak (o qual deve receber duas novas rotas), no Parque 
Nacional Tinigua (uma nova rota) e no Parque Nacional Serrania del Chiribiquete (quatro novas rotas). 
Além disso, outras estradas em parques tais como Picachos, Tinigua e La Macarena (em Meta e Guaviare) 
não foram destruídas, mas sim incorporadas nos planos de conservação.94 
 
Os planos elaborados pelos governos departamentais, por sua vez, propõem a construção ou reabilitação 
de estradas que ainda continuam em desacordo com os planos nacionais. A natureza descentralizada do 
Estado na Colômbia é tanta que, por um lado, o governo nacional é o principal responsável por garantir 
os investimentos na construção, ampliação e manutenção das estradas primárias. Por outro lado, os 
departamentos e municípios são responsáveis por obter os investimentos para as estradas secundárias 
e terciárias, respectivamente. Os planos dos governos departamentais também não seguem os requisitos 
técnicos, ambientais e legais do governo nacional. No departamento de Guaviare, por exemplo, muitos 
planos de estradas não atendiam a esses requisitos.95 
 
Nesse sentido, cada departamento elabora um Plano Regional de Desenvolvimento (RDP) independente 
do NDP. Os RDP apresentam as metas e estratégias de desenvolvimento dos departamentos, às vezes, 
independentemente das prioridades traçadas no NDP. O RDP 2016–2019 do departamento de Amazonas, 
por exemplo, prioriza projetos voltados para a infraestrutura rodoviária, enquanto o NDP promove a 
expansão do transporte multimodal, como as vias fluviais. 
 
Os governos locais (em nível departamental) vem lançando planos para formalizar e integrar estradas 
anteriormente ilegais na malha rodoviária formal. Estimados em mais de US$300 milhões, esses planos 
correm o risco de agravar e aumentar os problemas de desmatamento e insegurança.96 Além da confusão 
envolvendo estradas terciárias, o governo nacional possui pauta de longa data para pavimentar rodovias 
em algumas das regiões mais sensíveis da floresta, com a finalidade de ligar a Amazônia fisicamente ao 
resto do país. Por exemplo, o dispendioso projeto da rodovia Marginal de la Selva, com quase 3.800 km de 
comprimento, passaria por dois parques nacionais na região amazônica e ligaria o Equador à Venezuela 
através da Colômbia.97  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
92 “Routes into the Forest,” Amazonia at the Crossroads. 
93 Ibid. 
94 Helena Calle, “El 68 % de la Amazonia protegida está amenazada,” El Espectador, 5 de junho de 2019, 
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/el-68-de-la-amazonia-protegida-esta-amenazada-articulo-864272.  
95 “Gobernador del Guaviare prendió alarmas entre los ambientalistas,” Sostenible, 17 de janeiro de 2019, 
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/gobernador-del-guaviare-prendio-alarmas-entre-los-
ambientalistas/42648; e Rodrigo Botero Garcia, “Frontera Agropecuaria en la Amazonia: La infraestructura de gran escala como motor 
de la ampliación en función de los mercados de tierras, energía y minería mundiales,” Semillas, https://www.semillas.org.co/apc-aa-
files/353467686e6667686b6c676668f16c6c/rodrigo-botero.pdf.  
96 “Routes into the Forest,” Amazonia at the Crossroads. 
97 Taran Volckhausen, “New Highway Brings Deforestation near Two Colombian National Parks,” Mongabay Environmental News,  
21 de junho de 2017, https://news.mongabay.com/2017/06/new-highway-brings-deforestation-to-two-colombian-national-parks/.  
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Mapa 5: Estradas ilegais na Amazônia colombiana 

 
Fonte: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) (Bogotá: FCDS, 2019), https://fcds.org.co/cartografia/.  

  



 
 

26 
 

2. Em Busca da infraestrutura sustentável  
na Amazônia colombiana 
 

 

Em última análise, o ainda frágil acordo de paz e a falta de oportunidades de desenvolvimento econômico 
sustentável só aumentam a instabilidade da região amazônica. Implementar o acordo de paz de 2016 será 
uma transição difícil (e não um processo linear), que exigirá maior coordenação entre as agências 
responsáveis pelo crescimento econômico, a conservação ecológica, a segurança interna e o 
desenvolvimento social inclusivo. Consequentemente, o foco tem sido garantir que os ex-guerrilheiros e as 
pessoas que habitam as florestas tropicais possam conviver em harmonia e prosperar economicamente 
sem precisarem recorrer a atividades ilícitas.98  
 
Segurança combinada com desenvolvimento econômico e preservação ambiental 
Uma preocupação recorrente de atores da sociedade civil e observadores independentes envolvidos no 
processo de paz na Colômbia é que o setor de segurança nacional não parece estar exercendo plenamente 
seus poderes de fiscalização no sentido de coibir atividades ilegais como o cultivo de coca e a mineração 
não autorizada. Importante reconhecer, no entanto, que os agentes da lei estampam manchetes com a 
realização de prisões (mantendo, assim, a pressão pública sob controle), mas frequentemente acabam 
visando apenas os pequenos produtores rurais ou mineiros. Enquanto isso, grupos criminosos mais 
organizados saem ilesos devido à corrupção e conveniência política.99 Investigações complementares 
devem ser direcionadas aos grandes financiadores do tráfico de drogas e outros negócios em todas as 
regiões colombianas e incorporadas em um processo de cooperação interagências.100 
 
As autoridades colombianas podem superar a dissonância institucional mediante a criação de um 
departamento de combate ao desmatamento independente, encabeçado por um “czar” apartidário e 
respeitado em todo o espectro político. Reportando-se diretamente ao presidente, o indicado teria como 
atribuição enfrentar o desmatamento a partir de uma abordagem integrada do governo federal. Embora 
essa não seja a primeira vez que a solução foi proposta, um enfoque holístico levaria em consideração 
questões de governança, de segurança, diplomáticas, ambientais e econômicas.101 O dirigente encarregado 
teria a capacidade de alinhar interesses entre os diversos departamentos, bem como reduzir a burocracia 
interdepartamental e as diferenças na cultura organizacional e obter os recursos logísticos e financeiros 
para promover os esforços de combate ao desmatamento de maneira mais eficaz e simplificada.102 Na 
medida necessária, os Estados Unidos e outros países financiadores podem facilitar a criação do cargo, 
potencializando recursos e ferramentas de ajuda externa. Profissionalizar as forças de fiscalização—sob a 

 
 
98 Christopher Woody, “Colombia FARC Peace Plan Drug Production and Trafficking Problems,” Business Insider, 27 de agosto de 
2016, https://www.businessinsider.com/colombia-farc-peace-plan-drug-production-and-trafficking-problems-2016-8 e, Ted Piccone, 
“Is Colombia’s Fragile Peace Breaking Apart?” Brookings, 28 de março de 2019. https://www.brookings.edu/blog/order-from-
chaos/2019/03/28/is-colombias-fragile-peace-breaking-apart/.  
99 Maria Fernanda Lizcano, “Criminal Mafias Take over Colombian Forests,” Mongabay Environmental News, 7 de setembro de 2018, 
https://news.mongabay.com/2018/09/criminal-mafias-take-over-colombian-forests/.  
100 Botero, “Más allá del sector ambiental, ¿qué pasa y a quién le importa la deforestación en la Amazonia?”  
101 Rodrigo Botero, “Señor presidente, la deforestación no es solo un problema de medio ambiente,” Cerosetenta, 10 de agosto de 
2018, https://cerosetenta.uniandes.edu.co/deforestacion-colombia/.  
102 OECD, Towards Better Measurement of Government Publicação da OCDE: 2017), OECD Working Papers on Public Governance, 
https://www.oecd.org/governance/digital-government/38134037.pdf.  
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tutela do dirigente encarregado—pode minimizar a corrupção sistêmica, aumentar a capacidade de o 
Governo de aplicar as leis contra as grandes máfias e criar um impacto maior na contenção do 
desmatamento. 
A segurança deve ser combinada com um esforço mais integrado entre todos os setores, desde a saúde até o 
meio ambiente, educação, infraestrutura e desenvolvimento econômico. Embora muitas vezes o setor público 
seja o primeiro (e mais influente) ator na preservação ecológica, ele não é o único responsável pela floresta 
tropical. Existe a necessidade de um esforço mais estruturado para atrair o setor privado e criar cadeias de 
valor e abastecimento que possam manter a floresta viva e oferecer oportunidades econômicas à população, 
entre elas a bioeconomia e o ecoturismo.  

 
 

“Precisamos criar incentivos que tornem a preservação da floresta 
um bom negócio.” 

-Entrevistado Anônimo  
 

 
O conceito de valor compartilhado rebate a noção convencional de empresas que concebem seus objetivos 
comerciais de forma distinta dos objetivos de impacto social. A premissa central desse conceito é que a 
competitividade de uma empresa depende intrinsicamente da saúde e prosperidade das comunidades nas 
quais ela existe.103 Para que essa cadeia de valor compartilhado seja possível, os recursos públicos devem 
ser utilizados para a concessão de subvenções, empréstimos e garantias a fim de minimizar os riscos nos 
investimentos voltados para o desenvolvimento ou a transformação das cadeias de valor da economia 
colombiana.104 Esses instrumentos de redução de riscos devem garantir que os investimentos privados por 
eles apoiados se destinem àqueles envolvidos em atividades ilícitas no intuito de oferecer-lhes alternativas 
econômicas sustentáveis, tanto do ponto de vista financeiro quanto ambiental.  
 
Visão multissetorial e integrada para o desenvolvimento da infraestrutura 
Em razão de sua topografia e localização geográfica, a Colômbia é um país com risco elevado de ocorrência de 
desastres naturais. Vinte por cento de seu território, 85% de sua população e aproximadamente 90% de sua 
economia estão sob ameaça de desastres naturais.105 Considerando as crises ecológicas e humanitárias que 
se sucederiam em caso de um grande desastre natural, é fundamental que o país invista em infraestrutura 
sustentável e resiliente.  
 
Para que a Colômbia realmente adote um modelo sustentável de desenvolvimento de infraestrutura, o 
primeiro passo é garantir um compromisso amplo e interpartidário. Tendo em vista os recursos públicos e 
o tempo investido necessários para adotar e manter novos planos de desenvolvimento de infraestrutura e a 
frequência com a qual opiniões mudam por conta das disputas eleitorais, é essencial que haja vontade política 
para o desenvolvimento de infraestrutura sustentável. Nesse sentido, promover uma discussão mais 
estruturada sobre os tipos de infraestrutura que a região amazônica precisa e seus objetivos é necessário. 
 

 
 
103 Deirdre White and John Holm, “Can Shared Value Surpass the Promise Of CSR?”, PYXERA Global, 10 de junho de 2015, 
https://www.pyxeraglobal.org/can-shared-value-surpass-the-promise-of-csr/.  
104 Daniel F. Runde et al., Innovations in Guarantees for Development (Washington, DC: CSIS, 2019), 
https://www.csis.org/analysis/innovations-guarantees-development.  
105 “Colombia,” Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, acessado em 9 de junho de 2020, 
https://www.gfdrr.org/en/colombia.  
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Uma forma de amainar os problemas de coordenação entre Bogotá e os departamentos em relação ao 
desenvolvimento de infraestrutura é mediante a criação, pelo Departamento Nacional de Planejamento 
(DNP), de novos canais que permitam aos governadores dividirem funções na elaboração dos planos de 
desenvolvimento, como, por exemplo, uma Força-Tarefa dos Governadores. Esse mecanismo não apenas 
viabiliza uma maior coordenação, como também ajuda a criar consenso, reduzir diferenças partidárias e 
possibilitar que as autoridades nacionais responsabilizem os governos locais que se distanciarem do plano 
nacional. Ele também deve trazer mais capacitação e recursos para as entidades subnacionais. 
 
Nesse sentido, a sociedade civil e os bancos de desenvolvimento vêm estimulando os governos nacional e 
subnacionais e os atores privados a repensarem sua abordagem à infraestrutura. Organizações como a 
OCDE, a ONU, bancos multilaterais de desenvolvimento e instituições financeiras de desenvolvimento 
(DFI) e fóruns intergovernamentais como o G7 e o G20 apresentam modelos para “infraestrutura 
sustentável” ou “infraestrutura de qualidade”. Muitos desses modelos incluem forte ênfase em 
planejamento e governança na parte ascendente do processo e nas condições de capacitação. Esses mesmos 
elementos também devem ter impacto positivo nos resultados ambientais, sociais e econômicos.  
 
Uma das ferramentas em discussão na Colômbia é um conjunto de diretrizes, a ser publicado, para a 
construção de rodovias verdes (Lineamientos de Infraestructura Verde Vial para Colombia) que apresenta uma 
série de recomendações sobre como abordar a infraestrutura de transporte, levando em conta aspectos 
econômicos, sociais e ambientais.106 As diretrizes estão sendo testadas no departamento de Guaviare. Em 
termos simples, as diretrizes questionam quais são as justificativas econômicas, sociais, institucionais e 
ambientais para construir rodovias, em lugar de outras modalidades de transporte, respeitando a fronteira 
agrícola, considerando os riscos ambientais e sociais em todas as fases do projeto, identificando formas de 
mitigar e compensar os efeitos sociais e ambientais e restaurando áreas desmatadas. Uma rodovia em linha 
reta que ligue o ponto A ao ponto B pode fazer sentido em termos de engenharia e análise econômica; no 
entanto, esse tipo de projeto acarreta impactos ambientais e sociais na Amazônia que obrigam a repensar 
o planejamento da estrada ou se, de fato, ela é realmente necessária. Outra ferramenta para orientar a 
construção de rodovias é um índice de sustentabilidade criado pelo Conservation Strategy Fund e pela La 
Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), que classifica a eficiência de todos os 
projetos em termos de benefícios econômicos e impactos ambientais e sociais.107 Um estudo recente que 
avaliou 75 projetos rodoviários realizados, totalizando12 mil quilômetros em cinco países da Amazônia, 
concluiu que 45% das rodovias não eram economicamente viáveis — mesmo antes de contabilizar os 
custos ambientais e sociais.108 O mesmo estudo mostrou que, caso os governos utilizassem essa ferramenta 
de sustentabilidade, apenas um pequeno conjunto de projetos rodoviários realmente traria benefícios 
econômicos e minimizaria os respectivos custos ambientais e sociais. 
 
Fortalecimento da governança territorial 
Conforme descrito nas seções anteriores, a ineficiente fiscalização dos direitos de propriedade tem sido um 
dos principais impulsionadores do desmatamento. Décadas de conflitos e guerrilhas minaram a capacidade 
de o governo colombiano (e dos governos departamentais afetados pelos conflitos) de desenvolver e 
institucionalizar sistemas de governança e titulação de terras de maneira efetiva. Contudo, novas 
tecnologias revolucionárias, como blockchain, computação em nuvem, análise de dados e mapeamento de 
satélite, estão agora disponíveis para uso civil e podem aumentar a capacidade de o Governo de fortalecer 

 
 
106 “Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible,” FCDS Conservación y Desarrollo, 9 de agosto de 2018, 
https://fcds.org.co/linea-de-tiempo-infraestructura/.  
107 Vilela et al. “A Better Amazon Road Network for People and the Environment.”  
108 Ibid. 
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as instituições e o exercício dos direitos territoriais.109 A Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês) já utilizou algumas dessas tecnologias no 
desenvolvimento de sua plataforma Mobile Applications to Secure Tenure (MAST), ferramenta que ajudou 
pessoas em Burkina Faso, Tanzânia e Zâmbia a garantir seus direitos de propriedade.110 
 
As autoridades colombianas podem estabelecer parcerias com agências de desenvolvimento de países como 
os Estados Unidos e o Reino Unido, com instituições financeiras internacionais como o Banco Mundial e o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento e com a iniciativa privada (especialmente o setor de tecnologia) 
para desenvolver programas e plataformas que ajudem o país a superar suas fragilidades institucionais nos 
departamentos amazônicos. A Colômbia pode fortalecer sua governança territorial, melhorar a 
transparência no registro e na titulação de terras e aprimorar a capacidade do sistema judicial para aplicar 
os direitos de propriedade antes que malfeitores na floresta tropical possam provocar danos significativos. 
 
Nesse sentido, a Colômbia já possui alguns canais legais importantes para proteger a riqueza natural da 
Amazônia. Uma ferramenta envolve a fiscalização da fronteira agrícola que atualmente se vê ameaçada pela 
expansão do cultivo de commodities para exportação. Todos os setores devem adotar as delimitações da 
fronteira e atuar de forma mais coordenada e integrada, a fim de garantir o respeito às comunidades locais 
e à floresta. Implementar um sistema de incentivos econômicos para as regiões que respeitam a fronteira 
(e multam aqueles que não o fazem) e investir em programas de melhoria da produtividade agrícola, como 
alternativa ao desmatamento, pode ser uma forma de aprimorar essa ferramenta.111 Outrossim, os dados 
sobre desmatamento podem servir como instrumento importante para garantir o comprometimento dos 
governos locais. 
  

 
 
109 Juan Pablo Soliz Molina, “Blockchain Technology: The Future of Better Land Governance,” Thomson Reuters Aumentum, 
https://tax.thomsonreuters.com/site/wp-content/pdf/aumentum/Aumentum_Blockchain_White_Paper.pdf.  
110 “Mobile Applications to Secure Tenure (MAST) Learning Platform,” LandLinks, acessado em 9 de junho de 2020,  
https://www.land-links.org/tool-resource/mobile-applications-to-secure-tenure-mast/.  
111 Botero Garcia, “Frontera Agropecuaria en la Amazonia: La infraestructura de gran escala como motor de la ampliación en función 
de los mercados de tierras, energía y minería mundiales.” 
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Anexo A: Panorama do marco legal 
de proteção da Amazônia colombiana 
 

 
A Constituição 
Desde sua fundação como república em 1830, a Colômbia já teve nove constituições. A Carta atual—adotada 
em 1991—ficou conhecida como a “Constituição Ecológica”, em função da codificação dos direitos ambientais 
(como se fosse uma espécie de “Declaração dos Direitos Ambientais”). No seu Título II (Direitos, Garantias e 
Deveres), a Constituição codifica os direitos ecológicos e ambientais previstos no Capítulo III, conferindo-lhes 
o mesmo status e efeito que os direitos civis e políticos (Capítulo I) e os direitos de bem-estar social e 
econômico (Capítulo II). A garantia dos direitos ambientais tornou a Constituição colombiana uma das cartas 
políticas mais progressivas e ecologicamente responsáveis do mundo. Entre os principais direitos ambientais 
consagrados no referido capítulo estão: 
 

1. O Direito a um Meio Ambiente Saudável (Artigo 79º) 
2. O Dever do Estado de Garantir o Desenvolvimento Sustentável e o Controle da Degradação 

Ambiental (Artigo 80º) 
3. O Dever do Estado de Proteger a Integridade do Espaço Público, do Solo e do Ar Urbano 

e de Garantir seu Uso no Interesse Comum (Artigo 82º) 
 

A Constituição também deixa espaço para direitos individuais não enumerados. O Artigo 94 esclarece que 
“os direitos e as garantias contidos na Constituição e nos acordos internacionais vigentes não devem ser 
entendidos como negação de quaisquer outros que, sendo inerentes ao ser humano, não figuram 
expressamente neles”. 
 
A decisão da Corte Constitucional 
Além do texto escrito, a Suprema Corte de Justiça – Câmara de Cassação Civil (Corte Suprema de Justicia-
Sala de Casación Civil) proferiu decisão histórica em 2018 que amplia o escopo da Constituição e as 
obrigações do Estado colombiano em relação à preservação do ecossistema amazônico.112 A decisão, sem 
paralelo em qualquer outra república constitucional, reconheceu a floresta tropical amazônica como 
beneficiário dos direitos e proteções consagrados na Constituição colombiana. A corte declarou que, “em 
prol da proteção desse ecossistema vital para o futuro do planeta”, o tribunal se manifestava no sentido 
de “reconhecer a Amazônia colombiana como sujeito de direitos e beneficiário da proteção, conservação, 
manutenção e restauração” que os governos nacional e locais têm a obrigação de garantir, conforme a 
Constituição do país. Nesse sentido, a decisão se assenta na deliberação da Corte Constitucional 
colombiana de 2016, que concedeu direitos legais ao Rio Atrato, o qual desemboca no Mar do Caribe, 
próximo da fronteira com o Panamá.113 Após conferir à floresta tropical seus devidos direitos, a corte 
determinou as três seguintes medidas para fazer valer essas garantias: 

 
 
112 Luis A. T. Villabona, “File No. 11001-22-03-000-2018-00319-01,” Sala de Casacion Civil, Corte Suprema de Justicia de Colombia,  
4 de abril de 2018, http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2018/04/STC4360-2018-2018-00319-011.pdf. 
113 Nicholas Bryner, “Colombian Supreme Court Recognizes Rights of the Amazon River Ecosystem,” IUCN, 20 de abril de 2018, 
https://www.iucn.org/news/world-commission-environmental-law/201804/colombian-supreme-court-recognizes-rights-amazon-
river-ecosystem.  
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1. Dentro de quatro meses da decisão, o presidente e ministérios e órgãos administrativos deverão 
elaborar uma série de planos de ação de curto, médio e longo prazo para combater o desmatamento 
e os impactos decorrentes das mudanças climáticas globais; 

2. O Estado também deverá, no prazo de cinco meses, elaborar o “Pacto Intergeracional pela Vida 
da Amazônia Colombiana” (PIVAC) ; 

3. Os municípios da Amazônia deverão criar e começar a implementar planos territoriais de uso do solo 
 

Códigos, marcos, regulamentos e instituições legais  
Por meio da Lei 23 de 1973, o Estado colombiano regulamentou o Código de Recursos Naturais Renováveis e 
Proteção ao Meio Ambiente de 1974, tornando-o a primeira lei que organizou e conferiu tratamento conceitual 
unificado a áreas que até então eram tratadas de forma separada.114 Entre seus principais dispositivos estão: 
 

1. Focar a política ambiental da Colômbia no desenvolvimento sustentável; 
2. Estabelecer o direito de usufruto de um meio ambiente saudável (Art. 7º - posteriormente adotado 

pela Constituição de 1991); 
3. Definir estímulos e sanções como instrumentos para o desenvolvimento de políticas ambientais; 
4. Regulamentar sistematicamente as áreas de flora, fauna, águas e florestas; 
5. Estabelecer e regular Áreas de Manejo Especial (Áreas de Manejo Especial), definindo-as como áreas 

de administração, gestão e proteção do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis, e 
6. Designar as três finalidades para as quais as áreas florestais podem ser destinadas: produção, 

proteção e uso híbrido (produção sustentável). 
 

Em 1993, a Lei Geral Ambiental (Ley General Ambiental) foi instituída pelo Congresso. A lei criou o Ministério do 
Meio Ambiente da Colômbia diretamente. Concedeu-se ao ministério o poder de “promover a substituição de 
recursos naturais não renováveis pelo desenvolvimento de tecnologias de geração de energia não poluentes e 
não degradantes.”115 Para tanto, o ministério foi incumbido de regulamentar e licenciar toda atividade de 
desenvolvimento que afete as terras públicas e os recursos naturais—incluindo a construção de usinas 
hidrelétricas, reservatórios de água e a instalação de usinas e de redes elétricas nacionais. A lei foi 
posteriormente alterada em 2009 para conferir ao Estado colombiano poderes de sanção ambiental e a 
autoridade para mobilizar o exército nacional colombiano, as autoridades departamentais, distritais e 
municipais e penalizar aqueles que infringirem ou violarem a legislação ambiental em vigor.116 
 

Em 2011, o Congresso colombiano criou a Autoridade Nacional de Licenças Ambientais para servir de agência 
reguladora central na avaliação e concessão de licenças e autorizações ambientais para qualquer projeto de 
desenvolvimento que fosse realizado próximo a terras públicas e recursos naturais conserváveis.117 Nesse 
mesmo ano, o Governo também criou o Sistema de Parques Nacionais da Colômbia (por meio da Lei 3.572 
de 2011), o qual permitiu ao Estado administrar, planejar e regular o uso de terras públicas e restringir sua 
exploração por agentes comerciais.118 
 
 

 
 
114 “Colombian Supreme Court Recognizes Rights of the Amazon River Ecosystem,” Chambers and Partners, 13 de novembro de 2019, 
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115 “General Environmental Law (Ley General Ambiental) - Law 99,” Agência Internacional de Energia, 28 de março de 2017, 
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Anexo B: Compromissos ambientais 
internacionais da Colômbia 
 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS): em abril de 2019, o governo 
colombiano lançou um sistema de rastreamento nacional consolidado dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável para registrar os avanços alcançados pelo país rumo ao cumprimento dos ODS.119 Conforme 
o Departamento Nacional de Planeacion (Departamento Nacional de Planejamento), a Colômbia se 
comprometeu a reduzir, até 2030, as emissões de gases do efeito estufa (GHG) em 20%, com vistas a 
atingir o ODS nº13, tendo já avançado de forma significativa nesse sentido. Entre 2014 e 2022, a Colômbia 
deve diminuir suas emissões de 177,6 milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono para 
141,6 milhões de toneladas métricas —uma redução de 20%. Além disso, o Governo também espera que 
100% dos seus departamentos implementem, até 2022, as iniciativas de adaptação à mudança climática 
conduzidas pelas agências de proteção ambiental e ecológica relevantes.  
 

Para garantir uma melhor gestão e resiliência aos desastres naturais, o Governo planeja implementar ações 
para reduzir a taxa de pessoas afetadas por eventos recorrentes (por 100 mil habitantes) de 1.048 em 2018 
para 987 em 2022.120  
 

A Colômbia também é signatária da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano 
(1972), da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (2002), da 
Convenção sobre Diversidade Biológica (1992) e da Convenção sobre Avaliação dos Impactos Ambientais 
num Contexto Transfronteiriço (1991). 
 

Acordo de Paris: A Colômbia foi um dos poucos países do mundo (e o primeiro da região) a divulgar suas 
próprias Contribuições Nacionalmente Determinadas (INDC) previamente às negociações climáticas da COP 
21 (21ª Conferência das Partes) em Paris. Lançado em 2015, a INDC foi um plano climático elaborado em 
nível nacional que estabeleceu metas nacionais para a redução de emissões em toda a economia 
colombiana. O compromisso do plano era reduzir as emissões de GEE em 20% (incondicional) a 30% 
(condicional) até 2030.121 Seis meses depois, em abril de 2016, foram realizadas as negociações climáticas 
em Paris. Em junho de 2017 (mais de um ano após o então presidente Juan Manuel Santos assinar o 
Acordo de Paris nas Nações Unidas), a Colômbia ratificou o acordo com a aprovação da Lei 1.844. Após a 
aprovação, a Corte Constitucional revisou e aprovou o acordo antes da sua promulgação pelo Presidente em 
julho de 2017. 
 

Além disso, o Governo adotou medidas pertinentes para incorporar o instrumento à Política Nacional sobre 
Mudança Climática de 2016 e vem trabalhando de forma coordenada com os governos subnacionais por 
meio de leis regionais e planos de desenvolvimento departamentais e municipais. Embora o governo 
federal tenha codificado essas iniciativas e leis em nível nacional, são as cidades (e os governos locais) 
que estão na vanguarda da agenda da mudança climática na Colômbia, engajando-se profundamente em 
questões fundamentais, como o planejamento urbano (ex.: uso de terras, geração de energia elétrica, gestão 
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121 Kathleen Mogelgaard, David Rich, and Eliza Northrop, “Colombia First South American Country to Release New Climate Plan 
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de resíduos). Para tanto, o Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Bogotá criou 
uma Mesa Redonda de Cidades e Mudança Climática para que as cidades e autoridades locais pudessem 
tomar a frente da questão.122 
 
Fundo Amazônia: Em 2015, Grã-Bretanha, Alemanha e Noruega se juntaram para criar o fundo de proteção 
da Amazônia e apoiar os esforços da Colômbia na preservação de 60 milhões de hectares de cobertura 
florestal amazônica no país. Nos quatro anos desde que o fundo foi criado, doadores já contribuíram 
US$180 milhões, comprometendo-se, ainda, a aportar mais US$366 milhões nos próximos cinco anos. 
Novos compromissos vêm sendo assumidos à medida que os doadores reconhecem os avanços alcançados 
pela Colômbia para reverter as tendências de desmatamento.123 Sendo todo o financiamento condicionado 
a resultados progressivos, o fundo tem a ambiciosa meta de zerar a perda florestas naturais até 2030.124 
A declaração conjunta entre a Colômbia e os três países doadores reconhece a importância dos habitantes 
indígenas nas florestas tropicais e enfatiza a necessidade de incluí-los em todas as discussões sobre as 
políticas de preservação da floresta tropical e de fornecer os recursos necessários para apoiar seus sistemas 
de autogovernança e os planos de gestão de recursos da Amazônia. Além disso, o fundo busca cumprir as 
seguintes prioridades: 
 
• Estabelecer um pacote de ações para reverter o processo de ocupação ilegal de terras; 
• Fortalecer políticas nacionais de combate às atividades ilícitas, tais como extração de madeira ilegal, 

mineração ilegal e produção de cultivos proibidos; 
• Colocar mais 2,5 milhões de hectares sob proteção, e 
• Fomentar parcerias público-privadas com empresas comprometidas com políticas de desmatamento zero. 
 
Cooperação Regional: Em 2009, a Colômbia estabeleceu uma meta de alcançar o desmatamento líquido 
zero na Amazônia colombiana até 2020.125 No intuito de atingir essa meta, o país lançou várias iniciativas 
para combater as ameaças à floresta tropical. O país criou, em 2016, a estratégia “Visão da Amazônia”, que 
promove novos modelos de desenvolvimento, com foco na paz e na sustentabilidade, mantendo os padrões 
de biodiversidade e ambientais. O programa teve o apoio dos governos da Alemanha, do Reino Unido e da 
Noruega.126 Em novembro de 2017, a Colômbia se juntou à Tropical Forest Alliance 2020 para lançar uma 
plataforma de múltiplas partes interessadas (stakeholders), composta de compradores, produtores, 
doadores e outros atores, para tratar de questões como o óleo de palma e outras causas de desmatamento 
vinculadas á produção comercial.127  
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Sucessivos presidentes colombianos têm liderado os esforços para proteger a Amazônia por meio de ações 
coordenadas, cooperação regional e outras intervenções destinadas ao monitoramento da floresta tropical 
e ao aprimoramento das capacidades e participação dos povos indígenas.128 O atual presidente, Ivan Duque, 
iniciou conversações em Leticia, Colômbia,— cidade singular na Amazônia Colombiana por fazer fronteira 
com Peru e Brasil—, e assinou, em setembro de 2019, o Pacto de Leticia, que conta com processos de 
coordenação de resposta a desastres e de monitoramento por satélite para proteger a floresta. Representantes de 
Colômbia, Bolívia, Peru, Equador, Guiana, Brasil e Suriname estiveram presentes no ato de assinatura do 
pacto.129 A Colômbia também é membro da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). 
 
Visión Amazonía: O Visión Amazonía é um programa administrado pelo Ministério do Meio Ambiente, 
focado na redução do desmatamento e no estímulo ao desenvolvimento sustentável. O programa conta 
com cinco pilares principais: governança florestal; desenvolvimento do setor sustentável; 
agrodesenvolvimento; governança ambiental com os povos indígenas e sistemas de informação sobre 
desmatamento.130 O programa promove as metas dos cinco pilares por meio de ações de educação, gestão 
de parcerias público-privadas e fortalecimento dos instrumentos de planejamento. Entre as importantes 
realizações do programa estão a criação de um Departamento de Planejamento Administrativo Regional da 
Amazônia, que reuniu todos os governos regionais dos departamentos da Amazônia para elaborar práticas 
de combate ao desmatamento; 19 projetos em Caquetá e Guaviare que já beneficiaram 4.522 pessoas e 
10 projetos agroambientais para promover a conservação florestal e o desenvolvimento sustentável.131 

  

 
 
128 Steven Grattan, “Amazon Countries Sign Pact to Better Protect the Rainforest,” Al Jazeera, 6 de setembro de 2019, 
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