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Sumário executivo 
 
 
A bacia amazônica brasileira passou por um rápido processo de urbanização e de crescimento populacional, 
passando de cerca de 7 milhões de habitantes – em meados dos anos 1960 – para os atuais 29 milhões. Tal 
fato tem suas raízes no planejamento desenvolvido em governos militares do Brasil para ligar a Amazônia 
ao restante do país por meio de projetos de infraestrutura de larga escala, encorajando a migração e o 
desenvolvimento econômico da região. Ao longo dos anos 1960 e 1970, os governos militares se 
preocupavam em proteger a Amazônia contra invasores e com a segurança geral da região. A bacia 
amazônica era considerada como uma necessidade de segurança, tendo em vista sua dimensão absoluta e a 
amplitude de linhas de fronteira desprotegidas. Ao mesmo tempo, o potencial econômico de seus recursos 
naturais intocados era atraente para os setores de mineração e do agronegócio em franca expansão. 
Entretanto, a expansão das atividades econômicas e da migração para a Amazônia pressionou essa região – 
que é ecologicamente delicada – e marginalizou grupos indígenas, ao mesmo tempo que a relativa distância 
da região significa que o Estado brasileiro ainda lute para oferecer segurança e impedir atividades ilegais.  
 
Atualmente, existem diferentes ameaças que desestabilizam a região amazônica, incluindo as atividades 
ilegais (corte de árvores, tráfego de drogas e mineração) e as mudanças climáticas. Agora, o Brasil é o 
segundo maior consumidor de cocaína no mundo, depois dos Estados Unidos, ao passo que países vizinhos 
como Colômbia, Peru e Bolívia são os principais produtores mundiais. Os narcotraficantes utilizam rotas 
que atravessam o Brasil para escoar seus produtos para a Ásia e a Europa. A mineração ilegal também se 
apresenta como uma causa importante de invasões de terras na Amazônia brasileira. Infelizmente, muitas 
dessas atividades ocorrem ao abrigo da densa cobertura da selva amazônica, causando danos ambientais 
ocultos à floresta, aos rios e à fauna, além de afetar a segurança das comunidades ribeirinhas. Ao mesmo 
tempo, a destruição da floresta na Amazônia ameaça piorar as mudanças climáticas e alterar os padrões de 
precipitações atmosféricas por toda a América do Sul, impactando a produção agrícola – responsável por 
5,2% do PIB do Brasil. 
 
Desde os anos 1960, o Estado brasileiro investiu em infraestruturas de larga escala na bacia amazônica, 
com população esparsamente distribuída. Se, por um lado, tais infraestruturas trouxeram alguns benefícios 
para a região, por outro, trouxeram consequências imprevistas. As represas e a rede rodoviária na Amazônia 
degradaram o meio ambiente, facilitaram as atividades ilegais e motivaram conflitos sociais junto das 
comunidades indígenas. O rápido desmatamento aumentou o risco de doenças transmitidas por vetores e 
por animais para os seres humanos, o que se apresenta como uma ameaça particularmente importante, 
seguindo os passos da pandemia de COVID-19. Para promover o desenvolvimento sustentável na 
Amazônia, as autoridades brasileiras devem olhar para além dos megaprojetos. Eles devem, em consulta 
junto a parceiros internacionais, tratar dos desafios de governança e de segurança subjacentes. Um melhor 
planejamento e implementação maximizariam os benefícios econômicos, ao mesmo tempo em que 
minimizariam os custos sociais e ambientais. 
 
Com inspiração em uma revisão da literatura e em entrevistas com especialistas junto a mais de 30 
organizações, este estudo de caso examina as ligações entre a infraestrutura, o desmatamento, a 
governança e a segurança na Amazônia brasileira. Ele contribui com um relatório mais amplo sobre o 
desenvolvimento sustentável de infraestruturas na Amazônia. 
 
O desenvolvimento da infraestrutura na região amazônica brasileira 
Nos anos 1960, o governo militar brasileiro via a bacia amazônica como ponto de entrada desprotegido para 
a invasão de superpotências. À época, o presidente adotou um novo slogan com relação à Amazônia, 
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“integrar para não entregar”. Ao longo das décadas que se seguiram as autoridades brasileiras investiram em 
grandes projetos de infraestrutura e promoveram os assentamentos na bacia amazônica.  

Os desafios socioeconômicos na região amazônica brasileira 
Impulsionada pela infraestrutura e pelos assentamentos, a região amazônica do Brasil teve uma taxa de 
crescimento anual de 5,9% no PIB entre 1960 e 2015, o que ultrapassa a taxa média de crescimento de 
4,1% do país, como um todo. Os desafios, no entanto, permanecem. 
 
Em 2017, a renda per capta na região norte do Brasil ficou 26% abaixo da média nacional. Comparado ao 
que ocorre no resto do país, o oferecimento de serviços é menos confiável na região, em parte como 
consequência de sucessivas administrações que priorizaram investimentos em rodovias e represas em 
detrimento dos feitos em água, saneamento, saúde e educação. 
 
As atividades ilegais se constituem em mais uma fonte de malefícios. A criação de gado em terras públicas, 
a derrubada de árvores sem a devida licença e a mineração ilegal de ouro são todas fontes de receita para 
grupos armados, que não apenas aceleram o desmatamento, mas que também recorrem à violência para 
desalojar as comunidades locais. Tendo relação muito próxima com a Colômbia, o Peru e a Bolívia – 
principais produtores mundiais de cocaína, essas organizações criminosas se beneficiam da presença 
deficitária do Estado, da corrupção e das novas redes de estradas para traficarem seus produtos, escoando-
os pela Amazônia brasileira até os mercados de destino. 

Projetos de infraestrutura planejados na região amazônica brasileira 
O Brasil ficou para trás tanto no tocante ao número quanto à qualidade de suas infraestruturas. Em 2019, o 
Fórum Econômico Mundial estimou que o país investe cerca de 2% do PIB em infraestrutura, mas seriam 
necessários investimentos de 3,2%. O Banco de Desenvolvimento Interamericano (BID) avalia o Brasil na 
81.ª posição, considerando os 137 países avaliados no quesito de infraestrutura de qualidade. 
 
Para superar essa diferença, o Presidente Jair Bolsonaro planeja dobrar os investimentos em infraestrutura, 
alcançando cerca de US$65 bilhões por ano até 2022. Além de tomar emprestado dos doadores tradicionais, 
o Brasil procurou os financiadores chineses, ao abrigo da iniciativa Cinturão e Rota (Belt and Road 
Initiative). Muito dos investimentos da administração Bolsonaro irá para ferrovias, aeroportos, estradas, 
canais navegáveis e portos. A produção de energia será um destino a mais para os fundos. 
Aproximadamente 78,8% da eletricidade gerada no Brasil vem de represas hidrelétricas. A maioria das 
represas na bacia amazônica e muitas outras estão nesse pipeline. 

Aprimoramento do planejamento de infraestruturas da Amazônia 
Ao mesmo tempo que o Brasil possui um processo robusto de planejamento e execução de projetos de 
infraestrutura, cada etapa tem seus problemas específicos. Na etapa de planejamento, os planos setoriais 
frequentemente são desprovidos de coordenação e entram em conflito com o plano nacional de 
infraestruturas. Com frequência, os autores dos projetos subestimam os riscos ambientais e sociais e 
deixam de se engajar o bastante com as partes interessadas. A etapa de implantação sofre com os 
obstáculos orçamentários e de adjudicação de contratos, bem como com uma administração ruim em 
âmbito estadual. Na etapa de monitoramento e avaliação, os responsáveis podem aplicar melhor as lições 
aprendidas com as auditorias aos projetos futuros. 

Custos sociais e ambientais dos projetos de infraestrutura  
Os projetos de infraestrutura continuam a ser desenvolvidos na Amazônia com os objetivos declarados de 
fornecer segurança à bacia, ampliar a conectividade e promover o crescimento econômico. Entretanto, 
ainda permanecem lacunas relevantes em termos de infraestrutura que, se devidamente tratadas 
proporcionariam benefícios socioeconômicos, incluindo melhor acesso a saneamento básico e água limpa, 
cuidados de saúde e eletricidade.  
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As barragens hidrelétricas frequentemente implicaram na inundação e no deslocamento das comunidades 
ribeirinhas. A barragem de Belo Monte, por exemplo é o terceiro maior projeto de hidrelétrica do mundo. 
Quando os engenheiros construíram a represa ao longo do rio Xingu, na região Amazônica, 
aproximadamente 50 mil moradores foram deslocados. Além disso, embora as represas não sejam 
emissoras de um nível significativo de carbono, elas produzem grandes volumes de gás metano, que é mais 
prejudicial ao meio ambiente do que o carbono. A barragem de Balbina, em especial, inundou 
aproximadamente 2.400 km2 (926 mi2) da bacia ao ser concluída. 
 
Certos projetos de infraestrutura podem até ser a causa de sua própria ruína. Ao acelerar o desmatamento, 
a pressão do Brasil por infraestrutura inadvertidamente exacerbou as mudanças climáticas. Os estudos 
estimam que os fluxos de água menos volumosos resultantes impactará a produção hidrelétrica: até, 2070, 
estima-se que o potencial hidrelétrico do Brasil diminuirá em mais de 80%. 
 
Até mesmo a infraestrutura de transportes poderá sofrer consequências inesperadas. Um estudo recente 
avaliou 75 projetos de estradas planejadas em cinco países na Amazônia, concluindo que 45% das estradas 
não eram economicamente viáveis. Ao mesmo tempo que esses planos deixam de proporcionar benefícios 
econômicos para a comunidade local, as estradas vêm com um custo social e ambiental elevado. Para abrir 
caminho para as estradas, os empreiteiros derrubam as florestas e os empreendimentos ilegais 
comemoram por poderem usá-las para transportar seus produtos. 
 
Junto com o intenso desmatamento, as mudanças climáticas vêm provocando secas prolongadas na região 
amazônica. Com estações de chuva mais curtas, alguns dos principais rios da bacia amazônica já estão 
vivenciando o baixo fluxo de água (p.ex., o Rio Xingu). Esse cenário impactará diretamente o desempenho 
das barragens hidrelétricas. 

Transparência e corrupção no desenvolvimento de infraestrutura 
A corrupção é um outro obstáculo para o desenvolvimento sustentável de infraestruturas na Amazônia. 
Depois que as investigações de ampla repercussão da Operação Lava Jato relevaram milhões de dólares em 
propinas no setor da construção na América Latina, os governos do Brasil e do Peru foram obrigados a 
interromper 22 barragens propostas ao longo do Rio Marañón. Eliminar a corrupção pela raiz e oferecer um 
processo licitatório mais transparente, bem como consultar a comunidade durante as fases preliminares 
seria um importante passo rumo ao desenvolvimento sustentável. 
 
Os desafios da governança e a insegurança na região amazônica brasileira 
A governança ineficiente da terra e o desmatamento 
Entre os anos 1980 e 2000, houve um crescente reconhecimento por parte do governo brasileiro quanto 
aos males que o desmatamento causou à bacia amazônica. A regulação e a fiscalização mais rigorosas 
ajudou a combater o problema e, entre os anos de 2004 e 2012, a taxa de desmatamento diminuiu em 84%. 
Desde 2012, porém, o governo relaxou suas regulações e o ritmo do desmatamento aumentou. 
 
A presença do Estado na Amazônia é deficiente e leva consigo as repercussões ambientais e 
socioeconômicas. A apropriação ilegal da terra (grilagem) e a lucratividade associadas à mineração, aos 
campos de pastagem para gado e a derrubada de árvores ilegais motivaram esses agentes, que funcionam 
principalmente com impunidade em uma região em grande parte sem lei. Ao mesmo tempo, o tamanho 
extraordinário da Amazônia dificulta muito a responsabilização dos criminosos. 

Insegurança e desmatamento 
O desmatamento e os empreendimentos ilegais que ele possibilita florescer, proporcionou maior receita 
para as organizações criminosas. Facções como a Família do Norte (FDN) e o Comando Vermelho (CV) 
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competem pelo controle das rotas amazônicas de drogas e houve uma escalada da violência. A Comissão da 
Pastoral da Terra (CPT) estima que cerca de 300 pessoas foram assassinadas nos últimos 10 anos na 
Amazônia devido à atividade criminal.  
 
Madeireiros, criadores de gado e especuladores imobiliários com frequência e de modo violento desalojam 
colonos, grupos indígenas e comunidades tradicionais. Além disso, esses grupos muitas vezes contam com 
o apoio de tabeliães públicos para registrar propriedades ocupadas em seus nomes. Em 2018, 79,6% dos 
conflitos associados à apropriação ilegal de terras concentraram-se na Amazônia brasileira, especialmente 
nos estados do Pará, Maranhão e Amazonas. No estado do Pará, estima-se que 30 milhões de hectares de 
terra encontram-se atualmente em posse de “grileiros” (invasores ou posseiros). 
 
O desenvolvimento de infraestruturas sustentáveis na Amazônia 
As autoridades brasileiras devem preencher a lacuna de infraestrutura que existe na Amazônia, mas devem 
fazê-lo de modo a minimizar os custos sociais e ambientais. Além disso, eles devem lidar com os desafios 
da segurança e da governança subjacentes para que os investimentos em infraestrutura não se percam. As 
recomendações a seguir servem como ponto de partida para o desenvolvimento sustentável na bacia 
amazônica brasileira. 

Criar um canal de projetos de infraestrutura sustentáveis  
Ao selecionar projetos de infraestrutura, as autoridades governamentais devem justificar as externalidades, 
considerar cada projeto no contexto da infraestrutura existente, consultar as comunidades logo no início e 
avaliar diversas alternativas para se assegurarem de que estão escolhendo a melhor opção. O processo de 
escolha dos projetos de infraestrutura precisa ser intensificado para que: (a) os investimentos façam 
sentido do ponto de vista econômico, minimizando os riscos sociais e ambientais; (b) os projetos sejam 
avaliados como um todo, ou seja, em conjunção com outros projetos em curso na região; (c) as 
comunidades sejam trazidas para a discussão logo no início e (d) sejam apresentados projetos alternativos 
com antecedência para que os melhores sejam adotados. 

Intensificar a governança da terra e fazer valer os direitos à propriedade 
No caso dos projetos de infraestrutura na Amazônia, as autoridades brasileiras precisam aplicar uma 
abordagem territorial e de planejamento do uso da terra que proporcione um processo mais equilibrado, no 
qual os riscos ambientais e sociais sejam mitigados, os benefícios sejam maximizados, os direitos 
existentes à propriedade sejam respeitados e as necessidades das comunidades locais sejam consideradas. 
 
O governo brasileiro deve simplificar seu sistema de direitos de propriedade, fazendo valer a titularidade 
sobre a terra de modo mais consistente. Um banco de dados funcional, que categorize as terras não 
designadas, as áreas protegidas, os territórios rurais e as terras indígenas facilitaria o trabalho dos 
reguladores na aplicação das leis. As imagens de satélite podem ajudar, mas o governo também deve treinar 
seu pessoal e dar recursos a eles. 
 

Investir recursos em segurança e na manutenção da ordem pública 
No passado, o governo investiu um montante maior de fundos na aplicação das leis na Amazônia com 
efeitos positivos. A instauração de ações e a aplicação de multas de modo mais consistente permitiu a 
queda do desmatamento aos mais baixos níveis entre 2004 e 2012. A aplicação da lei também foi 
econômica: os benefícios de se proteger a floresta excederam os custos com policiamento. O Brasil deve 
ampliar o sucesso de meados dos anos 2000 no combate ao desmatamento. 
 
Recentemente, o Presidente Bolsonaro reativou o Conselho da Amazônia, um órgão de decisão para 
coordenar o desenvolvimento e a segurança da região. O Conselho da Amazônia oferece ao governo 
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brasileiro a oportunidade de vincular claramente a segurança às preocupações ambientais e econômicas na 
bacia.  
 
Os satélites, o radar e a internet de alta velocidade podem empoderar os responsáveis pela segurança 
pública e o relacionamento com as comunidades locais facilitará a detecção de crimes. Em um modelo que 
a polícia pode replicar em todo o país, o Estado do Maranhão designou representantes dos 17 grupos 
indígenas como “Guardiães da Floresta”, com a missão de colaborar com os militares, a polícia federal e o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 
 
Em âmbito internacional, o Brasil pode compartilhar as melhores práticas sobre segurança pública com 
seus vizinhos, usando plataformas como a da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) e 
a do Pacto de Leticia pela Amazônia. Os líderes mundiais no G7 já declararam um compromisso em ajudar 
o Brasil, compartilhando tecnologia, fundos e conhecimentos técnicos. 
 
Segurança pública e responsabilidade final melhores implicam em maior vontade política e um 
compromisso financeiro mais consistente com as agências de governo relevantes. Será necessário 
aumentar as equipes e os recursos para garantir que essas agências consigam cobrar multas e distribuir 
títulos de propriedade de terras de acordo com a Lei. 

Infraestrutura que apoia um modelo de desenvolvimento sustentável para a Amazônia 
Os líderes brasileiros devem incorporar os projetos de infraestrutura em um modelo de desenvolvimento 
sustentável para a região. Desenvolvimento sustentável e proteção ao meio ambiente não precisam ser 
metas que compitam entre si. Em uma “economia com a floresta em pé”, as autoridades e as empresas 
brasileiras podem se beneficiar dos recursos da Amazônia sem destruí-la. 
 
O trabalho pioneiro de Carlos Nobre mistura a tecnologia moderna ao conhecimento tradicional para 
promover o crescimento econômico sustentável. Sua iniciativa dos “Laboratórios criativos da Amazônia”, 
programados para iniciar no final de 2020 no Estado do Pará permitirá que as comunidades melhorem a 
produtividade da produção do cupuaçu e do cacau. Outro projeto, chamado "Rainforest Continent" 
Business School (RCBS) [Escola de Administração da Floresta Tropical], busca empoderar os 
empreendedores da região. 
 
Os setores existentes como o agronegócio e a mineração não irão acabar tão cedo, mas as empresas devem 
implementar práticas para mitigar seus danos ambientais. Atualmente, a criação de gado de baixa 
produtividade e a agricultura respondem por um elevado nível do uso da terra no Brasil. O governo pode 
encorajar as empresas a melhorarem sua produtividade, permitindo que obtenham o mesmo rendimento 
de um pequeno lote e contribuindo menos com o desmatamento. No momento, as atividades de mineração 
resultam em níveis elevados de contaminação por mercúrio na Amazônia e estão sujeitas a uma regulação 
limitada. Diretrizes e técnicas de mitigação modernas poderiam diminuir os custos socioambientais da 
mineração, colocando o setor em alinhamento com uma visão de desenvolvimento sustentável. 
 
As autoridades brasileiras devem considerar a infraestrutura sob o ponto de vista dessas práticas 
sustentáveis. Em vez de se voltar automaticamente para rodovias e ferrovias como meios de transporte de 
mercadorias até o mercado, o governo deve considerar os canais e o transporte aéreo, especialmente em 
locais remotos. Cabos de internet de alta velocidade podem correr paralelamente aos canais, minimizando 
seu impacto sobre a floresta circundante, ao mesmo tempo em que ainda conecte as comunidades com um 
mundo mais amplo. Com uma atenção mais concentrada nas implicações socioambientais da 
infraestrutura, bem como com uma ênfase sobre os desafios de segurança e governança que a região 
enfrenta, as autoridades brasileiras poderão promover um futuro sustentável para a Amazônia. 
 



 6 

A despeito desses desafios, a novidade encorajadora é que o Brasil possui o conhecimento necessário para 
equilibrar as preocupações ambientais, de segurança e econômicas na Amazônia. Em virtude dos esforços – 
especialmente realizados de 2004 a 2012, mais de 80% da floresta ainda está de pé. Além disso, a região 
tem potencial para produzir produtos e serviços de modo mais sustentável, com base na “economia da 
floresta em pé”. O Brasil tem uma oportunidade significativa de desenvolver a região de maneira mais 
sustentável e de permitir que as infraestruturas desempenhem um papel positivo nesse processo. Caso 
contrário, a Bacia Amazônica corre o risco de atingir seu ponto crucial de desequilíbrio – o nível de 
desmatamento após o qual ela será incapaz de produzir chuva em volume suficiente para se manter, 
resultando em sua degradação até se transformar em uma savana, com implicações negativas para a 
economia da região e para o clima mundial.  
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Introdução 
 
 
É de conhecimento geral que a Bacia Amazônica abriga a maior biodiversidade e os maiores recursos 
hídricos do mundo, servindo como o “ar condicionado do planeta”, armazenando o carbono e regulando os 
padrões de precipitações atmosféricas que ultrapassam suas fronteiras. Ao mesmo tempo, a região detém 
recursos econômicos importantes: vias navegáveis e áreas de pesca, vastas reservas minerais (tais como 
ouro, cobre e níquel), reservas de petróleo e gás, produtos florestais e plantas medicinais. O que talvez seja 
menos valorizado é o fato de que a Bacia Amazônica consiste em uma área de aproximadamente o mesmo 
tamanho de seu vizinho, os Estados Unidos (Mapa 1). O Brasil abriga cerca de 60% da Bacia Amazônica, 
espalhada por nove estados, incluindo Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e 
também partes do Mato Grosso e do Maranhão.1 Aproximadamente 9.656 km (6.000 milhas) da fronteira 
terrestre brasileira fica na região da Bacia Amazônica.2 Além disso, contando com uma população total de 
29 milhões, em sua maior parte, a Amazônia brasileira é urbanizada, tendo 72% dos cidadãos morando em 
cidades como Belém, Manaus, Macapá e Porto Velho.3 Fora desses centros urbanos, o restante da Amazônia 
ainda é escassamente habitado.  
 
O processo de urbanização e o crescimento populacional que se deu na região teve seu início em meados 
dos anos 1960. Naquele tempo, a população da Amazônia brasileira era de cerca de 7,5 milhões de 
habitantes.4 Os líderes militares que governavam o país traçaram uma política para ligar a Amazônia ao 
restante do país por meio de projetos de infraestrutura de larga escala, encorajando o assentamento de 
migrantes na região. Os militares brasileiros consideravam a bacia amazônica como uma necessidade de 
segurança, tendo em vista sua dimensão absoluta e a amplitude das linhas de fronteira desprotegidas. Ao 
mesmo tempo, o potencial econômico de seus recursos naturais intocados era atraente para os setores de 
mineração e do agronegócio em franca expansão.  
 
Para proteger melhor a fronteira de agentes estrangeiros, o governo militar brasileiro estimulou a 
construção de infraestruturas, ajudou a assentar novas famílias e enviou contingentes militares para a 
região. Os projetos de grande escala, inclusive a infraestrutura de transportes (tais como as rodovias 
Transamazônica, em 1972 e a Belém-Brasília), tiveram por objetivo ampliar a conectividade regional, os 
assentamentos humanos e o desenvolvimento econômico.5 Essa agenda foi uma estratégia de construção 
da nação, batizada de “integrar para não entregar”, no sentido de integrar (ou conectar) a Amazônia para 
proteger sua riqueza em recursos naturais de agentes internacionais. O assentamento de famílias na 
Amazônia também objetivava oferecer soluções às pressões dos problemas sociais que surgiram em outras 
partes do Brasil. Uma distribuição desigual de terra entre fazendeiros, aliada às secas que ocorriam no 
nordeste do país, levou os militares a assentar “terra sem homens para homens sem-terra!”, ou seja, a Bacia 

 
1 “Brazil and the Amazon Forest,” Greenpeace, https://www.greenpeace.org/usa/issues/brazil-and-the-amazon-forest/; and Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, “Legal Amazon: Description,” Government of Brazil, 
https://www.ibge.gov.br/en/geosciences/environmental-information/vegetation/17927-legal-amazon.html?=&t=o-que-e. 
2 John A. Cope and Andrew Parks, Frontier Security: The Case of Brazil (Washington, DC: National Defense University Press, 2016), 
Strategic Perspectives no. 20, https://inss.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratperspective/inss/StrategicPerspectives-20.pdf?ver=2016-
08-17-103324-443. 
3 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, “Projeção da População,” Government of Brazil, 
https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html?utm_source=portal&utm_medium=popclock&utm_campaign=novo_po
pclock; and Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, “Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios,” Government of Brazil, 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/rendimento-despesa-e-consumo/9127-pesquisa-nacional-por-amostra-de-
domicilios.html?=&t=resultados. 
4 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, “Tabulações Avançadas do Censo Demográfico,” Government of Brazil, 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv84447.pdf. 
5 Cope and Parks, Frontier Security. 
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Amazônica.6 A produção de energia também foi um ponto fundamental e era vista como um modo de 
elevar o Brasil à categoria de potência mundial. Considerando a rica dotação de recursos hídricos da bacia, 
o Estado começou a investir e a desenvolver a energia hidroelétrica em escala massiva entre os anos de 
1960 e 1980.7 Consequentemente, por volta do ano 2003, havia 139 usinas hidroelétricas médias e grandes 
em operação no país, totalizando 12,7% da capacidade instalada na Amazônia.8 

 
Em virtude desses avanços, a economia da região 
amazônica cresceu a um passo mais rápido do 
que no resto do Brasil desde os anos 1960.9 
Entretanto, os níveis de renda e a maioria dos 
indicadores socioeconômicos ainda ficam atrás 
da média do país (Figura 1). Além disso, ainda 
permanece inadequada a prestação de serviços 
como abastecimento de água, saneamento 
básico, saúde, educação, eletricidade e banda 
larga para certas comunidades. Apesar dos 
respectivos benefícios pretendidos de 
desenvolvimento nacional e segurança, os 
projetos de infraestrutura de larga escala também 
trouxeram consequências imprevistas, incluindo 
a degradação ambiental, o desmatamento e 
conflitos sociais. Tais projetos, especialmente os 
que envolvem a construção de estradas, abriram 
amplas áreas da Amazônia para uma série de 
atividades econômicas, inclusive de 
empreendimentos ilegais, criando conflitos 
sociais junto às comunidades ribeirinhas e 
indígenas nativas da floresta. Em termos de 
cultura popular, o musical Yanomamo!, de 1988, 
trouxe esclarecimentos sobre as tensões sobre a 
povo Yanomami – o grupo indígena sobrevivente 
mais antigo na Amazônia e os colonizadores de 

fora, derrubando a floresta por causa da madeira e depois se instalando por ali. Com frequência, os projetos 
de infraestrutura deixaram de realizar as promessas de desenvolvimento humano para a população local.  
 
Adicionalmente, as preocupações com segurança nacional, presentes nos anos 1970 (ou seja, de não ser 
capaz de controlar a fronteira) eram extremamente diferentes das questões enfrentadas atualmente 
(consulte o Quadro 1 para conhecer as definições de segurança). As atividades ilegais – especialmente 
relacionadas ao tráfico de drogas e à mineração do ouro – e as mudanças climáticas são ameaças 
significativas que estão desestabilizando a região amazônica. Agora, o Brasil é o segundo maior consumidor 
de cocaína no mundo, depois dos Estados Unidos, ao passo que países vizinhos como Colômbia, Peru e 

 
6 Kei Otsuki, Sustainable Development in Amazonia: Paradise in the Making (New York: Routledge, 2013); Emilio Moran, “Roads and 
Dams: Infrastructure Driven Transformation in the Brazilian Amazon,” Ambiente & Sociedade 19, no. 2 (April/June 2016), 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2016000200207; and Fabrícia Peixoto, “Linha do Tempo: 
Entenda como ocorreu a ocupação da Amazônia,” BBC, July 23, 2009, 
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2009/07/090722_amazonia_timeline_fbdt. 
7 Juliano Assunção, Francisco Costa, and Dimitri Szerman, “Local Socioeconomic Impacts of Brazilian Hydroelectric Power Plants,” 
(working paper, Fundação Getúlio Vargas, February 18, 2019).  
8 Agência Nacional de Energia Elétrica, “Energia Hidráulica,” Government of Brazil, 
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/energia_hidraulica/4_5.htm. 
9 Ricardo Zorzeto, “Crescer sem Destruir,” Pesquisa FAPESP, November 5, 2019, https://revistapesquisa.fapesp.br/2019/11/05/crescer-
sem-destruir/. 
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Bolívia são os principais produtores mundiais de cocaína.10 Os narcotraficantes utilizam rotas que 
atravessam o Brasil para escoar seus produtos para a Ásia e a Europa. A mineração ilegal também se 
apresenta como uma causa importante de invasões de terras na Amazônia brasileira. Infelizmente, muitas 
dessas atividades ocorrem ao abrigo da densa cobertura da selva amazônica, causando danos ambientais 
ocultos à floresta, aos rios e à fauna, além de afetar a segurança das comunidades ribeirinhas. Ao mesmo 
tempo, a destruição da floresta na Amazônia ameaça piorar as mudanças climáticas e alterar os padrões de 
precipitações atmosféricas por toda a América do Sul, impactando a produção agrícola – responsável por 
5,2% do PIB do Brasil.11 A pandemia de COVID-19 – que está em andamento – aumenta a vulnerabilidade 
da região e ressalta a insegurança subjacente das questões da saúde das populações locais, em virtude da 
precariedade dos serviços de saúde prestados. Além do mais, o desmatamento e a perda de cobertura 
florestal elevaram a proliferação de doenças transmitidas por vetores como a malária e a dengue, enquanto 
a mineração ilegal de ouro levou à prevalência de contaminação por mercúrio dos recursos hídricos.12 
 
Dentre os problemas econômicos e sociais da atualidade, os megaprojetos de infraestrutura não podem ser 
considerados como uma solução simples para a segurança e outras preocupações existentes na região, 
tendo em vista que eles não asseguram, necessariamente, o desenvolvimento econômico da Amazônia. 
Infraestruturas desenvolvidas adequadamente podem gerar ganhos socioeconômicos, facilitando a 
mobilidade humana, conectando produtos e mercados, criando empregos, aprimorando as comunicações, 
oferecendo avanços para que as forças de segurança desmantelem redes criminosas e fornecendo às áreas 
rurais o acesso aos serviços médicos, água e educação.13 Contudo, em um ecossistema tão complexo como o 
da Bacia Amazônica, projetos de infraestrutura de larga escala podem aumentar a pressão sobre o 
desmatamento e facilitar atividades econômicas ilegais, caso não sejam devidamente planejadas e 
gerenciadas.14 Assim, é necessário que haja uma discussão mais aprofundada a respeito e que seja 
considerada uma abordagem ao papel que a infraestrutura pode desempenhar em termos de facilitar ou 
prejudicar o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Isso inclui tratar dos desafios subjacentes 
relacionados à governança e à segurança e adotar uma abordagem sustentável quanto à infraestrutura – 
criando processos de planejamento melhores e quadros de governança sensatos para assegurar que os 
projetos venham a proporcionar o máximo de benefícios econômicos para a região e, ao mesmo tempo, 
minimizar os custos socioambientais.15  
 
A despeito dessas desvantagens, a novidade encorajadora é que o Brasil possui o conhecimento necessário 
para equilibrar as preocupações ambientais, de segurança e econômicas na Amazônia.16 Em virtude das leis 
e regulamentos e das políticas governamentais implementadas nos anos 2000, mais de 80% da floresta 
ainda está de pé. Além disso, a região tem potencial para gerar produtos e serviços de modo mais 
sustentável, com base na “economia da floresta em pé”.17 O Instituto Escolhas – entidade sem fins 

 
10 Theresa Bradley and Ritchie King, “Brazil Now Consumes 18% of the World’s Cocaine,” Quartz, September 23, 2012, 
https://qz.com/5058/brazil-now-consumes-18-of-worlds-cocaine/; and UNODC, 2019 World Drug Report (Vienna: 2019), 
https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR19_Booklet_4_STIMULANTS.pdf. 
11 “PIB do setor agropecuário cresce 1,3% em 2019,” Governo do Brasil, March 5, 2020, https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-
impostos-e-gestao-publica/2020/03/pib-do-setor-agropecuario-cresce-1-3-em-2019. 
12 Jim Robbins, “How Forest Loss Is Leading to a Rise in Human Disease,” Yale Environment 360, February 23, 2016, 
https://e360.yale.edu/features/how_forest_loss_is_leading_to_a_rise_in_human_disease_malaria_zika_climate_change; and Ghali Fikri, 
Henry Koster, and Wijnand de Wit, Healthy Rivers, Healthy People: Addressing the Mercury Crisis in the Amazon, prepared by Dahlberg 
Advisors (Gland, Switzerland: WWF, 2018), http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/healthy_rivers_healthy_people.pdf. 
13 Veja, por exemplo, César Calderón and Luis Servén, The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution 
(Washington, DC: World Bank, 2004), https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14136. 
14 Sue Branford, “Amazon at Risk: Brazil Plans Rapid Road and Rail Infrastructure Expansion,” Mongabay Environmental News, 
February 12, 2019, https://news.mongabay.com/2019/02/amazon-at-risk-brazil-plans-rapid-road-and-rail-infrastructure-expansion/. 
15 “The OECD Framework for the Governance of Infrastructure,” OECD, https://www.oecd.org/gov/the-oecd-framework-for-the-
governance-of-infrastructure.htm. 
16 Juliano Assunção and Clarissa Gandour, “Brazil Knows What to Do to Fight Deforestation in the Amazon,” Climate Policy Initiative, 
November 2019, https://climatepolicyinitiative.org/publication/brazil-knows-what-to-do-to-fight-deforestation-in-the-amazon/. 
17 “Perguntas Frequentes,” Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, http://www.inpe.br/faq/index.php?pai=6. 
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lucrativos – e o cientista do clima Carlos Nobre propuseram diversas iniciativas positivas para criar uma 
nova visão econômica para a Amazônia, baseada na bioeconomia. Ações do governo para aprimorar a 
segurança, tais como o novo Conselho da Amazônia – um conselho de ministros que supervisiona todas as 
atividades realizadas na proteção, defesa e no desenvolvimento sustentável da região, podem 
complementar essa abordagem. Em suma, o país tem uma oportunidade significativa de desenvolver a 
região de uma maneira mais sustentável e de permitir que as infraestruturas desempenhem um papel 
positivo nesse processo. Caso contrário, a Bacia Amazônica corre o risco de atingir seu ponto crucial de 
desequilíbrio – o nível de desmatamento após o qual ela será incapaz de produzir precipitações 
atmosféricas em volume suficiente para se manter, resultando em sua degradação até se transformar em 
uma savana, com implicações negativas para a economia da região e para o clima mundial.18 
 
Este estudo de caso analisa as ligações entre o desenvolvimento de infraestruturas, o desmatamento, a 
governança e os desafios da segurança na amazônia brasileira. O estudo deriva de uma vasta literatura, bem 
como de entrevistas com especialistas, realizadas em Janeiro de 2020. Trinta organizações, incluindo 
organizações não governamentais, agências de segurança, associações de setores industriais, consultorias e 
órgãos públicos, foram consultadas em Manaus, no Rio de Janeiro, em Brasília e em Washington, D.C. O 
estudo de caso sobre o país serve de base para um relatório mais amplo sobre o desenvolvimento 
sustentável de infraestruturas na Amazônia. Trata-se de um tema complexo e que cria muitos 
ressentimentos nos países da Bacia Amazônica. Os autores, entretanto, esperam que ele ajude a mudar o 
discurso sobre o futuro da Amazônia, apresentando ideias construtivas para estimular o desenvolvimento 
mais equilibrado da região.  
  

 
 Dom Phillips, “Amazon Rainforest ‘Close to Irreversible Tipping Point’,” The Guardian, October 23, 2019, 
https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/23/amazon-rainforest-close-to-irreversible-tipping-point. 
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1. O desenvolvimento da infraestrutura 
na região amazônica brasileira 

 
 
Durante milênios, a Bacia Amazônica foi amplamente habitada por comunidades indígenas que viveram na 
terra por gerações. Nos anos de 1910, alguns europeus e americanos investiram em atividades econômicas 
na Amazônia, especialmente na extração da borracha. Em seu auge na época, a ideologia do Darwinismo 
social permitiu que um explorador britânico, Joseph F. Woodroffe descrevesse um grupo que encontrou 
como “o mais dócil e pacífico e, dessa forma, mais fáceis de conquistar”.19 A Peruvian Amazon Company, de 
propriedade de um industrial panamenho e registrada em Londres, submeteu centenas de índios à 
escravidão, aos açoitamento e à fome.20 O fabricante de automóveis norte-americano Henry Ford pretendia 
criar uma utopia na Amazônia brasileira nos anos 1920, pagando salários mais elevados aos trabalhadores e 
desenvolvendo uma nova fonte de borracha para pneus.21 Entretanto, tensões entre os trabalhadores 
qualificados e os operários braçais logo deram lugar à violência e o projeto fracassou.22 Até meados dos 
anos 1960, a política do governo brasileiro em relação à Amazônia era – em grande parte – incoerente, 
deixando a região bem pouco desenvolvida. 
 
Os desafios socioeconômicos na região amazônica brasileira 
Desde os anos 1960, sucessivos governos brasileiros buscaram não só proteger a extensa fronteira da 
Amazônia do Brasil, mas também desenvolver a floresta através de projetos de infraestrutura e atividades 
econômicas. Nos anos 1960, a nova ditadura militar do Brasil via na selva “vazia” um risco à segurança, uma 
passagem desprotegida para dentro do país. Assim, o governo militar criou o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para colonizar a bacia e promover seu desenvolvimento.23 A 
massiva desigualdade de rendimentos no Brasil daquela época também levou o governo miliar a tomar a 
decisão de abrir a bacia para agricultores sem-terra – como uma maneira de estimular o crescimento 
econômico e distribuir renda para agricultores pobres. O Estatuto da Terra, de 1964, codificou a agenda 
expansionista do governo na Amazônia, conferindo-lhe a possibilidade de desapropriar glebas de terras 
improdutivas e alocá-las a camponeses e, de maneira geral, deu um poder considerável aos proprietários de 
terras.24 Para atingir o objetivo de povoar o interior do país, o governo militar brasileiro instituiu uma 
campanha para estimular as pessoas a se deslocarem para a Amazônia. Para obter a concessão de 
propriedade da terra, as famílias ou indivíduos interessados eram obrigadas a provar que fariam uso 
produtivo da mesma.25 As autoestradas recém-criadas e a promessa de liberdade levaram a um influxo de 
brasileiros para a Amazônia. O governo, no entanto, não tinha capacidade adequada para gerir a concessão 
das terras, o que, por sua vez, levou a invasões ilegais de terras e a conflitos com as comunidades 
tradicionais. Adicione-se a isso o fato de que a área não possuía a infraestrutura social necessária para 

 
19 Javier Farje, “The Putumayo Atrocities,” Latin America Bureau, October 25, 2012, https://lab.org.uk/the-putumayo-atrocities/. 
20 Ibid. 
21 Drew Reed, “Lost Cities #10: Fordlandia – The Failure of Henry Ford’s Utopian City in the Amazon,” The Guardian, August 19, 2016, 
https://www.theguardian.com/cities/2016/aug/19/lost-cities-10-fordlandia-failure-henry-ford-amazon. 
22 Ibid. 
23 Matt Sandy, “The Amazon Rain Forest is Nearly Gone,” Time, September 23, 2019, https://time.com/amazon-rainforest-
disappearing/. 
24 USAID Land and Urban Office, Brazil: Property Rights and Resource Governance (Washington, DC: USAID, 2016), https://www.land-
links.org/wp-content/uploads/2016/09/USAID_Land_Tenure_Brazil_Profile.pdf. 
25 Rita Damasceno, Joana Chiavari, and Cristina Leme Lopes, Evolution of Land Rights in Rural Brazil: Frameworks for Understanding, 
Pathways for Improvement (Rio de Janeiro: CPI, 2017), https://climatepolicyinitiative.org/wp-
content/uploads/2017/06/Evolution_of_Land_Rights_In_Rural_Brazil_CPI_FinalEN.pdf. 
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apoiar o crescimento populacional sustentável na bacia. A falta dos serviços sociais básicos e as normas 
legais contribuíram para um ambiente volátil e um aumento na violência entre os novos assentados e as 
populações indígenas existentes.26  
 
Ao final dos anos 1990, o presidente Fernando Henrique Cardoso introduziu planos plurianuais para a 
construção de grandes projetos de infraestrutura no país, incluindo o “Brasil em ação” (1996) e o “Avança 
Brasil” (2000).27 Os planos incluíam uma série de projetos na Amazônia como, por exemplo, a construção 
dos canais navegáveis do Madeira e do Araguaia/Tocantins, a recuperação de autoestradas (p.ex., a BR-163 
e a BR-364) e a expansão da usina hidroelétrica de Tucuruí. A partir dos anos 2000, a Amazônia brasileira 
foi inundada com a expansão dos megaprojetos patrocinados pelo governo, com o lançamento do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC), iniciado em 2007 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 
renovado, em 2011 e 2015 pela presidente Dilma Rousseff.28 
 
Em 2001, o Brasil foi atingido por uma crise de energia elétrica que estimulou o desenvolvimento de uma 
série de ambiciosos projetos de usinas hidroelétricas (UHE) e de infraestrutura de transporte.29 Os projetos 
de destaque incluíram as UHE de Santo Antônio e do Jirau (Rio Madeira, Rondônia), a de Belo Monte (Rio 
Xingu, Pará) e as localizadas ao longo do rio Teles Pires, no Mato Grosso. Além disso, trechos de estradas 
construídos pelo governo militar foram asfaltados, duplicados e recuperados.30 
 
No ano 2000, o Brasil também fazia parte da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional da 
América do Sul (IIRSA) – criada pela hoje extinta União das Nações Sul-Americanas (UNASUR), e 
financiada pelo Banco de Desenvolvimento Interamericano (BID) e pelo Banco de Desenvolvimento da 
América Latina (CAF).31 A IIRSA era um plano de desenvolvimento com a finalidade de melhorar a 
integração das malhas rodoviárias, hidrovias e barragens hidrelétricas por toda a América do Sul e de 
promover a integração regional. De acordo com o último relatório, publicado em 2017, a IIRSA tinha um 
portfólio ativo com 409 projetos, respondendo por um investimento de mais de US$150 bilhões; naquele 
tempo, 153 projetos da IIRSA já haviam sido concluídos.32   
 
 
  

 
26 Ibid.  
27 Philip M. Fearnside and William F. Laurance, “Infrastructure in Amazonia: Lessons from Brazil’s Pluri-annual Plans,” Caderno CRH 
25, no.64 (January/April 2012), https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-49792012000100007; and Ministério 
da Economia, “Brasil em Ação,” Government of Brazil, June 18, 2014, http://www.fazenda.gov.br/noticias/1998/r980901anx3; and 
Fernando H. Cardoso, Avança, Brasil: Proposta de Governo (Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008), 
https://static.scielo.org/scielobooks/62rp6/pdf/cardoso-9788599662687.pdf. 
28 Ministério do Planejamento, “Programa de Aceleração do Crescimento,” Government of Brazil, http://pac.gov.br. 
29 Moran, “Roads and Dams.” 
30 Veja PAC 1 and 2 reports at: Governo do Brasil, PAC: Balanço 4 anos (2017-2010), 
http://pac.gov.br/pub/up/relatorio/b701c4f108d61bf921012944fb273e36.pdf; and Governo do Brasil, PAC2: Balanço 4 anos (211-
2014), http://pac.gov.br/pub/up/relatorio/f9d3db229b483b35923b338906b022ce.pdf. 
31 Global Forest Atlas, “Roads in the Amazon Basin,” Yale School of the Environment, https://globalforestatlas.yale.edu/amazon/land-
use/roads-amazon-basin. 
32 COSIPLAN, Informe de Atividades 2017 (Buenos Aires: UNASUR, 2017), https://www.flipsnack.com/IIRSA/informe-de-actividades-
2017.html. 
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Quadro 1: Definição de segurança 
 
Há diferentes definições de segurança e, ao analisar a Amazônia, vemos que termos distintos são 
empregados. Tradicionalmente, podemos definir segurança como segurança nacional, ou seja, “a 
capacidade que o Estado tem de proporcionar a proteção e a defesa de seus cidadãos”.33 Esta visão de 
segurança se concentra nas ameaças externas ao Estado, tais como as originadas de extremismos, 
terrorismo, conflitos entre estados, tráfico de drogas e cibersegurança. Trata-se de ameaças à soberania da 
nação e às suas fronteiras, com base na integridade de sua conformação geográfica.34 A definição inclui, 
ainda, a proteção dos interesses geopolíticos e econômicos do Estado. 
 
Outra definição de segurança que está ligada à segurança nacional é a da “segurança humana”, a qual se 
refere à proteção do âmago vital de toda vida humana, de modo a aprimorar a liberdade e a realização 
humanas”,35 Uma Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas define segurança humana como “uma 
abordagem para auxiliar os Estados-Membros a identificarem e lidarem com desafios frequentes e 
convergentes relacionados à sobrevivência, meios de subsistência e à dignidade do povo”.36 A ideia 
expande-se sobre quatro princípios: ela é concentrada nas pessoas, abrangente, específica para o contexto e 
voltada para a prevenção. As Nações Unidas elencam sete tipos de desafios de segurança, quais sejam: 
segurança econômica, segurança alimentar, segurança da saúde, segurança ambiental, segurança pessoal, 
segurança da comunidade e segurança política.37 A promoção da segurança humana exige a colaboração 
entre os Estados, organizações internacionais e a sociedade civil, mas não inclui o uso de força. 
 
Qual é a relação entre essas duas abordagens? Tratam-se de questões separadas ou estão interligadas? Qual 
é a ordem de prioridade, ou seja, o que vem primeiro: a segurança nacional ou a segurança humana? De 
acordo com o Lama (2018), na visão de segurança nacional, o Estado se encontra na posição central e a 
segurança nacional antecede todas as demais necessidades críticas dos seres humanos como centro, 
incluindo alimentação, o meio ambiente e a energia.38 Por outro lado, os defensores da segurança humana 
sustentam que o Estado não age fora do escopo das pessoas e, assim, os seres humanos devem ser o 
referencial principal. Os fundamentos básicos da segurança humana estão assegurados ao se atender as 
necessidades que as pessoas mais valorizam, o que inclui, alimentação, habitação, boa saúde, educação, 
proteção contra a violência e a liberdade de viver sem medo. Nessa situação a relação Estado-sociedade é 
separada das relações internacionais” e o cenário nacional torna-se mais importante e exclusivo para a 
segurança humana. Os proponentes da visão sobre segurança humana argumentam que esses elementos 
não tradicionais da segurança são os que determinam o estado da segurança de um país, seguidos pela 
segurança nacional.   
 
 
Na prática, existe uma linha tênue separando as duas definições de segurança. No mundo complexo de 
hoje, esses dois conceitos de segurança estão interligados. Problemas localizados podem ameaçar 
desestabilizar as regiões e a segurança nacional geral de um país. De igual modo, ameaças externas não 
convencionais podem afetar a segurança individual e das comunidades. As perguntas que os responsáveis 

 
33 Segun Osisanya, “National Security Versus Global Security,” United Nations, https://www.un.org/en/chronicle/article/national-
security-versus-global-security. 
34 Mahendra P. Lama, “Human vs. National Security,” Global-E 11, no.22, April 17, 2018, https://www.21global.ucsb.edu/global-
e/april-2018/human-vs-national-security. 
35 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Human Security in Theory and Practice: Application of 
the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security (New York: UNOCHA, 2009), 
https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Security%20Tools/Human%20Security%20in
%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf. 
36 United Nations Trust Fund for Human Security, “What is Human Security,” https://www.un.org/humansecurity/what-is-human-
security/. 
37 UNOCHA, Human Security in Theory and Practice. 
38 Lama, “Human vs. National Security.”  
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por formular políticas precisam fazer são: as fronteiras nacionais protegem a segurança de quem e onde se 
cruzam a insegurança individual (e da comunidade) e a insegurança nacional?39 
 
Desde os anos 1960, a economia da Amazônia cresceu a um passo mais acelerado do que no resto do país, 
com um aumento médio no PIB anual de 5,9% entre 1960 e 2015, contra 4,1% em relação ao Brasil, em 
geral.40 A região amazônica, no entanto, é bastante heterogênea e responde por uma pequena parcela da 
economia do Brasil, a 8,9% do total do PIB.41 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), agência governamental com atribuição de fornecer informações geográficas e estatísticas, os 
serviços foram a principal atividade econômica em todos os estados da região Amazônica em 2017, 
incluindo em cidades como Santarém, Belém e Manaus.42 Os serviços representam 36% do PIB total da 
região, seguido pelo setor manufatureiro (20%) e pela agricultura (11%).43 As atividades industriais estão 
concentradas em algumas áreas metropolitanas. Em 2017, Manaus respondia por 21% do total da produção 
industrial da região.44 Nas áreas rurais da Amazônia, grupos indígenas e quilombolas (comunidades de afro-
brasileiros em grande parte descendentes de escravos), bem como pequenos e grandes agricultores, se 
envolvem em uma série de atividades econômicas.45 Tais atividades se concentram, em grande parte, na 
extração de recursos naturais e em commodities. 
 
A região também teve um crescimento populacional significativo, especialmente nas áreas urbanas. Entre 
1980 e 2000, a população das áreas urbanas da Amazônia brasileira triplicou, passando de 4,7 milhões para 
13,7 milhões.46 Cerca de 72% da população da Amazônia brasileira mora em áreas urbanas.47 Junto com o 
aumento da urbanização na Amazônia veio a pressão de se criarem empregos, entregar serviços públicos e 
oferecer infraestrutura para os cidadãos. 
 
Ainda assim, apesar de suas elevadas taxas de crescimento econômico, a Amazônia fica atrás do restante do 
país em termos de desenvolvimento humano: a renda per capita no norte do Brasil foi 26% inferior à 
média nacional em 2017 (Figura 1), ao passo que as marcas do Índice de Desenvolvimento Humano da 
região são as menores do país.48 Os níveis de pobreza nos Estados amazônicos variam entre baixos 15%, no 
Estado do Mato Grosso, aos elevados 53% no Estado do Maranhão.49 De acordo com a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) e a International Finance Corporation (IFC), 98% dos municípios registram um Índice de 
Progresso Social abaixo da média nacional.50 Os níveis de analfabetismo nos sete estados amazônicos – 
embora não sejam os piores do Brasil, mostram que ainda há muito a ser feito na educação. Os dois estados 

 
39 Ibid.  
40 Zorzeto, “Crescer sem Destruir”. 
41 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, “Produto Interno Bruto – PIB,” Government of Brazil, 
https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php. 
42 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, “Produto Interno Bruto dos Municípios,” Governnment of Brazil, 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?t=destaques. 
43 Ibid.  
44 Ibid.  
45 Carlos Gomes et al., Oportunidades de Apoio a Atividades Produtivas Sustentáveis na Amazônia (Brasília: Fundo Amazônia, 2012), 
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/biblioteca/GIZ_Estudo_Oportunidades_APS.pdf. O 
termo quilombola refere-se aos descendentes e rema-nescentes de comunidades rurais formadas por escravizados fugitvos (os 
quilombos). A população quilombola hoje no Brasil é estimada em 2.962 habitantes. Para mais, veja: Sue Branford and Maurício Torres, 
“Brazilian Supreme Court Ruling Protects Quilombola Land Rights for Now,” Mongabay Environmental News, February 13, 2018, 
https://news.mongabay.com/2018/02/brazilian-supreme-court-ruling-protects-quilombola-land-rights-for-now/. 
46 “A Key Factor at the Heart of Amazon Deforestation,” World Wildlife Forum, 
https://wwf.panda.org/knowledge_hub/where_we_work/amazon/amazon_threats/poorly_planned_infrastructure/resettlement_amazo
n/#:~:text=Between%201980%20and%202000%2C%20urban,processing%20and%20mining%20take%20place. 
47 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, “Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.” 
48 FGV and IFC, Large-Scale Projects in the Amazon: Lessons Learned and Guidelines (São Paulo: FGV and IFC, 2017), 
http://mediadrawer.gvces.com.br/grandes-obras/original/grandes-obras-da-amazonia_resumo_inglesv2_miolo_digital_04.pdf. 
49 “Alagoas é o segundo estado brasileiro com maior índice de pobreza, aponta IBGE,” Cada Minuto, November 6, 2019, 
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/348820/2019/11/06/alagoas-e-o-segundo-estado-brasileiro-com-maior-indice-de-pobreza-
aponta-ibge. 
50 FGV and IFC, Large-Scale Projects in the Amazon. 



 15 

com os mais elevados níveis de analfabetismo são o Maranhão, com 16,3% e o Acre, com 12,1%.51 
Condições de trabalho precárias e elevadas taxas de crimes também retratam um quadro sombrio da 
sociedade: em 2017, o Estado do Pará teve uma das mais elevados níveis de homicídio no Brasil, com 54,7 
homicídios por 100.000 habitantes, ao passo que no Acre foi de 62,2.52 Além disso, entre 2016 e 2017, as 
taxas de assassinatos aumentaram em 39,9% no Acre, 19,6% em Roraima, 13,5% no Amazonas e 7,5% no 
Pará.53 Altamira, no Pará, é a segunda cidade brasileira mais violenta com mais de 100.000 habitantes, com 
133,7 mortes por 100.000 habitantes em 2017.54 A construção da barragem de Belo Monte levou a um 
aumento da população na cidade próxima a Altamira, com migrantes procurando por trabalho no projeto. O 
aumento da população não veio com os devidos investimentos urbanos, ao passo que outras atividades 
como o tráfico de drogas provocou um aumento no número de ocorrência de crimes. Consequentemente, o 
nível de assassinatos foi de 50 mortes por 100.000 habitantes, em 2005, para 107, em 2015.55 
 
Figura 1: O PIB per capita da Amazônia brasileira como uma proporção da média nacional 

 
As atividades econômicas ilegais também são frequentes e incluem a criação de gado em terras públicas 
não designadas, extração de madeira e mineração. Os madeireiros, criadores de gado e especuladores 
imobiliários com frequência usam de violência para desalojar colonos, grupos indígenas e comunidades 

 
51 “Taxa de analfabetismo no Brasil por Estados,” Gazeta do Povo, July 16, 2019, 
https://infograficos.gazetadopovo.com.br/educacao/taxa-de-analfabetismo-no-brasil-por-estados/. 
52 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, “Taxa de Homicídios,” Government of Brazil, https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/dados-
series/20. 
53 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, “Taxa de Homicídios.”   
54 Daniel Cerqueira et al., Atlas da Violência: Retratos dos Municípios Brasileiros (Brasília, DF: IPEA, 2019), 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/190802_atlas_da_violencia_2019_municipios.pdf. 
55 Kelly Lima, “Belo Monte põe Altamira no topo do Mapa da Violência,” Projeto Colabora, June 5, 2017, 
https://projetocolabora.com.br/ods11/belo-monte-provoca-explosao-de-violencia-no-para/. 
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tradicionais.56 Além disso, esses grupos muitas vezes contam com o apoio de tabeliães públicos para 
registrar propriedades ocupadas em seus nomes. Em 2018, 79,6% dos locais com conflitos associados à 
apropriação ilegal de terras concentravam-se na Amazônia brasileira, especialmente nos estados do Pará, 
Maranhão e Amazonas.57  
 
Projetos de infraestrutura planejados na região amazônica brasileira 
No mundo todo, os países estão ampliando seus esforços para desenvolver infraestruturas de energia, 
transportes e serviços sociais. Como signatários dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, 
especialmente com relação ao Objetivo n.º 9, esses países se comprometeram a criar infraestruturas 
resilientes. O Brasil não é exceção. No caso do Brasil, o Fórum Econômico Mundial estima que o país 
investe cerca de 2% do PIB em infraestrutura, mas são necessários investimentos da ordem de 3,2% do 
PIB.58 De acordo com o Global Infrastructure Hub (Centro Global de Infraestrutura, iniciativa do G20), a 
lacuna total de investimentos de infraestrutura do Brasil no período de 2016 a 2040 é de US$1,2 trilhões.59 
Isso implica em dizer que é necessário um aumento significativo em termos de investimentos.  
 
Junto com a quantidade de infraestruturas, há lacunas importantes na qualidade dos serviços de 
infraestrutura. O posicionamento do Brasil é muito baixo em termos de infraestrutura de qualidade, 
ocupando o 81.º lugar entre 137 países do mundo, de acordo com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento.60 Os aeroportos e os portos brasileiros são considerados congestionados, ao passo que as 
estradas estão deteriorando-se sob a pressão do tráfego. Ademais, existem disparidades no tocante aos 
investimentos de infraestrutura em áreas rurais, em comparação com o que ocorre com as áreas urbanas, à 
exceção da energia elétrica, que melhorou sobremaneira depois da implementação do programa Luz para 
Todos (Quadro 2). 
  

 
56 “Grilagem de terras na Amazônia: Negócio bilionário ameaça a floresta e populações tradicionais,” Greenpeace, 
http://greenpeace.com.br/amazonia/pdf/grilagem.pdf. 
57 Comissão Pastoral da Terra, Conflitos no Campo Brasil 2018 (Goiânia: CPT, 2019), 
https://cptnacional.org.br/component/jdownloads/send/41-conflitos-no-campo-brasil-publicacao/14154-conflitos-no-campo-brasil-
2018?Itemid=0. 
58 World Economic Forum and IDB, Improving Infrastructure Financing in Brazil (Geneva: World Economic Forum and IDB, 2019), 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Brazil_Infrastructure_financing_study_Report_2019.pdf. 
59 “Country Infrastructure Summary,” Global Infrastructure Hub, https://www.gihub.org/countries/brazil/. 
60 Paula Castillo and Felipe Ezquerra Plasencia, eds., Building Big: Brazil’s Challenges and Opportunities in Infrastructure – A Public-Private 
Perspective (Washington, DC: IDB Invest, June 2019), https://www.idbinvest.org/en/publications/report-building-big-brazils-
challenges-and-opportunities-infrastructure-public-private. 
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Quadro 2:  Programa Luz para Todos  
 
O programa Luz para Todos foi criado em 2003, com o objetivo de promover o acesso de famílias morando 
em áreas rurais à energia elétrica, usando fontes de energia renováveis, com quase 80% dos custos 
subsidiados pelos governos Federal, Estadual e Municipal.61 Uma vez que a primeira fase do programa 
(2003-2011) não cumpriu com o objetivo inicial de levar eletricidade para 2 milhões de famílias, ele foi 
estendido até 2018. A prioridade da segunda fase era chegar até as comunidades quilombolas e indígenas, 
os moradores ribeirinhos, a pequenos agricultores, famílias morando em reservas extrativistas e áreas com 
poços comunitários (poços de água compartilhados).  
 
Segundo uma pesquisa de 2013, 97,20% dos beneficiários afirmaram estar satisfeitos com a iniciativa.62 
Mais de 40% da população pesquisada acha que o programa também foi responsável pela criação de mais 
oportunidades de trabalho e de um aumento na renda familiar.63 Ao longo dos sete anos da segunda fase 
(2011-2018), o Luz para Todos realizou um total de 344.904 ligações elétricas na Amazônia brasileira, 
beneficiando cerca de 1,3 milhões de pessoas.64 Na Amazônia brasileira, a maior parte das ligações elétricas 
foram no Estado do Pará (37,5%), seguida pelo Maranhão (21,6%) e pelo Amazonas (19,5%). Até 2018, 19 
projetos haviam sido concluídos, incluindo 5 no Amazonas (no Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso e 
Pará).65 
 
Em 2018, o programa foi prorrogado por mais quatro anos, com o objetivo de alcançar mais pessoas 
morando em áreas rurais e para concluir as construções e os contratos que estavam em andamento.66 
Atualmente, 10 projetos ainda estão em fase de construção, sendo 5 deles na Amazônia Legal (área que 
contém os nove Estados da Amazônia brasileira), nos Estados do Acre, Amapá, Maranhão, Rondônia e 
Roraima.  
 
 
Os cidadãos da América Latina estão muito insatisfeitos com a qualidade dos serviços de infraestrutura, 
com o Brasil encabeçando a lista. Os resultados do estudo Global Infrastructure Index (GII) [Índice Global 
de Infraestruturas] de 2019, realizado pela Global Infrastructure Investor Association (GIIA) e pela Ipsos 
Mori, indicam que apenas 31% da população da América Latina está satisfeita com a infraestrutura.67 No 
Brasil, 22% da população relataram estar satisfeitos, ao passo que 52% disseram estar insatisfeitos. O 
ranking de insatisfação no Brasil foi o mais elevado dentre os 28 países pesquisados. Os índices de 
satisfação no Peru e na Colômbia foram ligeiramente mais elevados: 30% e 29%, respectivamente.  
 
Os projetos de infraestrutura continuam a ser desenvolvidos na Amazônia com os objetivos declarados de 
fornecer segurança à bacia, ampliar a conectividade e promover o crescimento econômico. Na região 
Amazônica ainda existem lacunas significativas em termos de infraestrutura que, se devidamente tratadas, 

 
61 Carla Mereles, “Luz para Todos: você conhece esse programa social?,” Politize, July 12, 2017, https://www.politize.com.br/luz-para-
todos-programa-social/; and André Luís Alves de Melo, “Programa Luz para Todos? A face oculta de uma Justiça desviada e os sítios de 
recreio,” Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), November 25, 2014, 
https://www.conamp.org.br/pt/biblioteca/artigos/item/419-programa-luz-para-todos-a-face-oculta-de-uma-justica-desviada-e-os-
sitios-recreio.html. 
62 Ministério de Minas e Energia, Impactos do Programa Luz para Todos (Brasília, DF: Ministério de Minas e Energia, 2013), 
https://www.mme.gov.br/luzparatodos/downloads/pesquisa_de_satisfacao_2013.pdf. 
63 Ibid.; and Carla Mereles, “Luz para Todos?” 
64 Instituto de Energia e Meio Ambiente, “Estimativa da Exclusão Elétrica na Amazônia,” (slide presentation, IEMA, September 2019), 
https://static.poder360.com.br/2019/11/20191111_EEL_SISOL_estimativa_v10.pdf. 
65 Ministério do Planejamento, “Luz para Todos,” Government of Brazil, http://pac.gov.br/infraestrutura-social-e-urbana/luz-para-
todos. 
66 Maurício Godoi, “Luz para Todos é prorrogado até 2022,” Canal Energia, April 31, 2018, 
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53059649/luz-para-todos-e-prorrogado-ate-2022. 
67 GIIA and Ipsos, Global Infrastructure Index 2019: Public Satisfaction and Priorities (GIIA and Ipsos, 2019), http://giia.net/wp-
content/uploads/2019/11/261119-Global-and-G8-results.pdf. 
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proporcionariam benefícios socioeconômicos.68 Por exemplo, o acesso à infraestrutura de serviços básicos 
na Amazônia Brasileira mostra um cenário preocupante. Menos de 10% das pessoas têm acesso ao 
saneamento básico (por exemplo, coleta de esgoto) nos Estados do Amapá, Amazonas, Pará e Rondônia. Os 
estados com o pior desempenho nesse quesito são Rondônia, com 4,5% e o Pará, com 6,3%.69 Com relação 
ao abastecimento de água, 60% dos moradores têm acesso à água. O Amapá e o Pará são os piores Estados, 
com acesso respectivo de 37,1% e 45,7 %.70 Mais de 90% das cidades do Amapá são assoladas por doenças 
epidêmicas e endêmicas.71 Além disso, 19% da população que vive em territórios indígenas na Amazônia e 
22% das pessoas que vivem em áreas de preservação não têm acesso à eletricidade.72 
 
Na Amazônia, o acesso aos serviços de saúde é precário tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais. A 
existência da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) assegura que os grupos indígenas tenham 
acesso ao sistema público de saúde, ou seja, o SUS (Sistema Único de Saúde) do Brasil. No entanto, muitos 
dos centros de saúde indígenas remotos carecem de profissionais e dos materiais necessários para tratar 
dos riscos comuns à saúde, como picadas de cobra.73 Além disso, recentemente, os profissionais de saúde 
da SESAI relataram a falta de equipamentos de proteção e sanitizantes para as mãos, necessários para lidar 
com a crise da COVID-19.74 Enquanto a média nacional é de 470,5 habitantes por médico, na região norte 
do Brasil, a média é de 953,3 habitantes por médico.75 Somente 15,6% dos hospitais públicos brasileiros 
estão localizados na Amazônia.76 
 
O presidente Jair Bolsonaro transformou em prioridade-chave de sua administração o aumento dos 
investimentos totais em infraestrutura. O ambicioso plano do governo para impulsionar a economia inclui 
duplicar os investimentos em infraestruturas para cerca de US$65 bilhões anuais até 2022.77 Atualmente, o 
Ministério da Infraestrutura possui 69 projetos de infraestrutura aguardando aprovação, incluindo 
concessões, parcerias público-privadas (PPP) e iniciativas de privatização, abrangendo aeroportos, ferrovias, 
portos, rodovias, defesa, produção e transmissão de energia, bem como empreendimentos de petróleo e 
gás. 
 
Na Amazônia, o governo brasileiro está avançando com diversos projetos de infraestrutura de transporte, 
como ferrovias, estradas e canais. Muitos desses projetos foram planejados durante a ditadura militar. 
Essas iniciativas também foram apoiadas pelo recente interesse da China em financiar projetos de 
infraestrutura. Como consequência da guerra comercial que ocorre atualmente com os Estados Unidos, a 
China se tornou mais dependente da produção de soja do Brasil. Os chineses veem neste cenário uma 
oportunidade para ampliar sua iniciativa “Cinturão e Rota” (BRI, sigla em inglês para Belt and Road 
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Initiative).78 O objetivo da iniciativa é criar uma rede de ferrovias, estradas e portos que reduzirá os custos 
de transporte e tornará o Brasil mais competitivo em relação a outros produtores de soja do mundo. 
Atualmente, o Brasil tem dois negócios identificados para a BRI – ambos na Amazônia e, possivelmente, 
um terceiro acordo poderia ser a controversa construção da ferrovia Ferrogrão, a qual abriria uma nova rota 
para escoar a soja produzida no Estado do Mato Grosso até os portos do norte da Amazônia. Durante uma 
reunião dos países do BRICS, que inclui o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, a China 
“prometeu contribuir com 100 bilhões de dólares para projetos brasileiros de infraestrutura e do 
agronegócio”. Empresas estatais chinesas já manifestaram seu interesse em participar de concorrências por 
contratos para a construção da ferrovia.79 A ferrovia Ferrogrão aumentará exponencialmente a capacidade 
de exportação de grãos e de minerais do Brasil no norte do país, intensificando significativamente a 
pressão sobre os biomas da Amazônia e do Cerrado (ou seja, savana).  
 
Em setembro de 2019, o Ministro de Infraestrutura do Brasil e a Iniciativa Climate Bonds firmaram um 
memorando de entendimento para utilização de títulos verdes para financiar projetos de infraestrutura 
verde.80 As ferrovias serão as primeiras a serem avaliadas para obtenção de certificação. Depois, a 
deliberação será estendida a outros projetos da pasta do Ministério de Infraestrutura. Os meios de 
transporte público de passageiros, movidos a eletricidade (trilhos, bondes elétricos e ônibus), bem como as 
linhas férreas eletrificadas para o transporte de carga serão automaticamente certificados. Para receberem a 
certificação, os projetos ferroviários que não forem automaticamente certificados deverão comprovar as 
emissões com base em passageiros-quilômetro (p-km). Adicionalmente, o governo brasileiro pretende 
assinar contratos com o setor privado de 27 bilhões de dólares em projetos de construção de estradas ao 
longo dos próximos quatro anos.81 Alguns dos projetos incluem a pavimentação da rodovia BR-319, a qual 
atravessa a floresta tropical junto à Bacia do Madeira, ou a ampliação da rodovia BR-163 pelo Rio Amazonas 
até a fronteira com o Suriname, o que poderia abrir essa região para o agronegócio e a mineração.  
 
Em termos de fontes de energia, cerca de 78,8% da eletricidade gerada no Brasil vem de barragens 
hidrelétricas.82 A maior parte dos recursos de energia hídrica não aproveitados do Brasil encontra-se nos 
rios da Bacia Amazônica. O Brasil tem 48 barragens hidrelétricas planejadas, 30 das quais na Bacia 
Amazônica. Das cinco maiores barragens atualmente em operação no Brasil, quatro estão na região 
amazônica: Belo Monte (11.233 MW), Tucuruí (8.535 MW), Jirau (3.750 MW) e Santo Antônio (3.568 MW). 
Três dessas usinas foram erguidas nos últimos sete anos. Alguns dos portos e barragens planejados na 
Amazônia incluem os projetos Bem Querer, Tabajara, Castanheira, Oriximiná e o da Bacia Tapajós (que 
inclui ferrovias, portos e barragens hidroelétricas) (Mapas 2 e 3).83 
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Mapa 2: Barragens hidrelétricas atuais e planejadas na Amazônia 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Helle Abelvik-Lawson, “Brazil Gets Carbon Credits for ‘Methane Factory’ Amazon Dams,” Unearthed-Greenpeace, August 3, 2016, 
https://unearthed.greenpeace.org/2016/08/03/brazil-carbon-credit-methane-amazon-dams/.  

 

Mapa 3: Infraestrutura atual e planejada na Bacia do Tapajós 
 

Aprimoramento do planejamento de 
infraestruturas da Amazônia 
O Governo brasileiro desenvolve planos ambiciosos de longo 
prazo para o crescimento da economia e tem o suporte de uma 
equipe técnica bastante experiente na área de infraestrutura, 
especialmente em âmbito federal. Por exemplo, o Plano 
Nacional de Logística (PNL), do Ministério de Infraestrutura, 
apresenta informações detalhadas sobre as necessidades do 
país em termos de infraestruturas de transporte essenciais. O 
Ministério de Minas e Energia (MME) prepara um plano de 10 
anos, no qual descreve as necessidades brasileiras em termos de 
produção e abastecimento de energia. Em suma, não faltam 
iniciativas de planejamento. Ademais, o Brasil ostenta leis e 
regulamentos avançados, bem como procedimentos 
regulatórios abrangentes por todo o espectro.  
 
No entanto, o desenvolvimento de infraestrutura no Brasil 
enfrenta diversas inadequações em etapas distintas do ciclo de 
investimento. Na etapa de planejamento, parte do desafio está 
no fato de que os planos seguem uma abordagem de cima para 
baixo, ao passo que os diferentes planos setoriais (energia, 
transportes etc.) não têm coordenação, ou seja, não estão 
suficientemente interligados e as avaliações dos seus impactos 
são desconexas. Isso gera inconsistências e redundâncias, 
resultando em design de projeto frágil, bem como seleção e 

Fonte: Robert T. Walker, “Amazon Deforestation, 
Already Rising, May Spike under Bolsonaro,” The 
Conversation, January 28, 2019, 
https://theconversation.com/amazon-
deforestation-already-rising-may-spike-under-
bolsonaro-109940. 
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desalinhamento nos orçamentos. Além disso, a avaliação inadequada dos riscos socioambientais – com 
pouco envolvimento dos interessados – e práticas não transparentes podem levar a conflitos e impactos em 
processos posteriores. Na etapa de implementação, existem pontos fracos na execução orçamentária e de 
adjudicação de contratos na esfera federal e nas capacidades de gestão no âmbito subnacional. Por último, 
nas etapas de monitoramento e avaliação, são realizadas auditorias, mas poderiam ser implementadas 
avaliações posteriores do projeto para medir seus impactos e, assim orientar e melhor informar os 
empreendimentos futuros. 
 
Uma avaliação do Banco Mundial de 2017 sobre as lacunas de infraestrutura no Brasil constatou que o 
desenvolvimento de infraestrutura poderia ser melhorado em todas as fases do ciclo de vida do projeto – 
mas especialmente nas fases de planejamento e seleção dos projetos – até fases posteriores de alocação de 
orçamentos, execução e avaliação de projetos.84 Isto inclui o fortalecimento da maneira como os projetos 
são avaliados, selecionados e supervisionados. O mesmo estudo menciona ineficiências nos projetos de 
infraestrutura, encontradas a partir de auditorias realizadas nos níveis federal e municipal. No âmbito 
federal, os problemas surgem com o planejamento frágil (por exemplo, planos de trabalho de baixa 
qualidade, projetos incompletos, financiamento inadequado) e a implementação (por exemplo, 
irregularidades na execução financeira, problemas na adjudicação de contratos e atrasos na gestão de 
contratos). No escopo subnacional, as auditorias identificaram como principal problema a insuficiência de 
capacidade de gestão por parte dos responsáveis junto aos governos locais. Os estados amazônicos estão 
particularmente mal preparados para gerenciar projetos. 
 
Da mesma forma, um estudo da FGV/IFC sobre projetos de larga escala na Amazônia identificou algumas 
lacunas que precisam ser tratadas para se estabelecer uma nova relação entre os projetos de infraestrutura 
e o meio ambiente.85 O estudo verificou que o planejamento de infraestruturas na Amazônia raramente 
considera as demandas locais e regionais. Em vez disso, os projetos seguem uma abordagem de cima para 
baixo e são planejados de acordo com as expectativas setoriais e os objetivos macroeconômicos. O estudo 
identificou, ainda, uma falta de pontos de referência para as boas práticas ou um mecanismo que facilite o 
compartilhamento das lições aprendidas com erros anteriores para que os impactos socioambientais 
possam ser mitigados. Quanto ao licenciamento ambiental, os investigadores salientam que são alocados 
grandes volumes de recursos a esse processo. Todavia, devido à má governança e planejamento, os projetos 
acabam por não produzir os resultados esperados. Outras questões incluem a falta de uma visão de longo 
prazo no planejamento dos megaprojetos, bem como a dificuldade que o nível subnacional tem em ir além 
dos requisitos mínimos para a concessão de licenças ambientais.  
 
Custos socioambientais dos projetos de infraestrutura  
Os megaprojetos nos setores de logística, energia e mineração como, por exemplo, extensas redes 
rodoviárias, grandes barragens hidroelétricas, linhas de transmissão, portos, entre outros, são realizados 
com base na premissa de que irão gerar benefícios econômicos e sociais automáticos para todos os 
cidadãos. Como observa o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 
(ACNUDH), o objetivo dos planos de infraestruturas regionais de grande escala é integrar mercados, criar 
empregos e, em última análise, apoiar o crescimento econômico.86 Algumas vezes, porém, tais benefícios 
não se materializam e, em vez disso, os projetos produzem custos socioambientais não previstos. Ademais, 
muitos projetos para a Bacia Amazônica que aguardam aprovação podem não beneficiar diretamente a 
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população local.87 Projetos menores e mais sustentáveis concentrados em energias renováveis; o acesso à 
água, à internet e ao saneamento, bem como outras infraestruturas sociais (cuidados de saúde e educação) 
não são o foco dos autores dos projetos. 
 
Projetos de barragens hidrelétricas na Amazônia foram responsáveis pela inundação de áreas significativas 
da floresta e por deslocar muitas comunidades ribeirinhas. Na bacia do rio Tapajós (Brasil), por exemplo, os 
projetos de barragens em andamento têm projeções econômicas questionáveis e têm causado conflitos 
socioambientais junto às comunidades e povos indígenas da região.88 Em 2012, a ex-presidente Dilma 
Rousseff reduziu o tamanho do Parque Nacional da Amazônia para abrir espaço para o Complexo 
Hidrelétrico do Tapajós, um componente-chave do plano da IIRSA (Iniciativa para a Integração da 
Infraestrutura Regional Sul-Americana).89 Na bacia do rio Xingu, nas proximidades, a barragem de Belo 
Monte causou mudanças significativas na economia, nos recursos naturais e nas estruturas sociais da área 
circundante (Quadro 3). Em 2015, a construção da barragem de Belo Monte foi responsável pelo 
deslocamento de aproximadamente 235 famílias ribeirinhas que dependiam do rio Xingu para sua 
subsistência.90 Algumas das principais desvantagens claras incluem o design deficiente da barragem e a 
fundamentação econômica duvidosa, junto com a elevada corrupção associada e um processo de 
contratação sem transparência.91 Embora as represas não sejam emissoras de um nível significativo de 
carbono, elas produzem grandes volumes de gás metano, que é mais prejudicial ao meio ambiente do que o 
carbono. A Barragem de Balbina, em particular, inundou cerca de 2.400 km2 (926 mi2) da Bacia Amazônica 
após a sua conclusão.92 Nos primeiros três anos de operação, o reservatório emitiu 23.750.000 toneladas de 
dióxido de carbono e 140.000 toneladas de metano.93 
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Mapa 4: Inundação criada pela Barragem Belo Monte 

 
Fonte: "MAAP # 66: Satellite Images of Belo Monte Dam Project (Brazil),” Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP), August 26, 
2017, https://maaproject.org/2017/belo-monte. 

 
Junto com o intenso desmatamento, as mudanças climáticas vêm provocando secas prolongadas na região 
amazônica. Com estações de chuva mais curtas, alguns dos principais rios da bacia amazônica já estão 
vivenciando o baixo fluxo de água (p.ex., o Rio Xingu). Esse cenário impacta diretamente o desempenho 
das barragens hidrelétricas. Estudos estimam que, antes de 2070, o potencial hidrelétrico brasileiro pode 
diminuir em mais de 80%.94  
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Quadro 3: O Projeto da Hidrelétrica de Belo Monte 
 
Localizada no rio Xingu, a barragem de Belo Monte é a terceira maior barragem hidrelétrica do mundo, com 
capacidade instalada de 11.233 MW.95 A construção de Belo Monte foi uma consequência natural do 
"Programa de Aceleração do Crescimento" (PAC), do governo brasileiro, desenvolvido para promover 
projetos de infraestrutura por todo o território nacional, incluindo a construção de diversas barragens e 
estradas na região amazônica.96 A UHE de Belo Monte é apenas um dos 60 projetos de barragens planejados 
pelo governo brasileiro.97 Com um orçamento inicial de US$2,88 bilhões (R$16 bilhões), estima-se que 
mais de US$7,2 bilhões (R$40 bilhões) tenham sido alocados para a construção do complexo de Belo 
Monte.98 O projeto foi financiado principalmente pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES).  
 
A barragem enfrentou protestos generalizados por parte das comunidades indígenas e ambientalistas 
durante toda sua construção.99 Em 2012, os manifestantes realizaram um protesto em um dos locais de 
construção, exigindo compensação para os que foram deslocados pelo projeto.100 Conforme estimado 
anteriormente em estudos sobre impacto ambiental, a construção do complexo de Belo Monte causou 
inundações extremas nas cidades vizinhas e deslocou milhares de indígenas. A Xingu Vivo, entidade sem 
fins lucrativos local, relatou que mais de 50.000 pessoas haviam sido deslocadas quando o projeto foi 
concluído.101 A maior parte da população migrou para cidades a jusante, como Altamira, onde a população 
saltou de 100.000 para 160.000 em dois anos.102 A barragem trouxe mudanças significativas para a 
economia, os recursos naturais e as estruturas sociais da área circundante.103 O aumento da população 
trouxe, ainda, o avanço da prostituição, das diferenças na área da saúde e nos índices de violência. Além 
disso, o ecossistema do Rio Xingu começou a encolher, eliminando espécies únicas de peixes que 
alimentavam a população e feudos intercomunais se formaram devido à recém-estabelecidos fundos 
compensatórios direcionados para as comunidades indígenas afetadas.104 
 
 
Na Amazônia, a expansão rodoviária tem sido problemática devido às externalidades ambientais negativas 
associadas.105 O frágil planejamento das infraestruturas e a ausência do Estado em algumas partes da região 
deram lugar a uma rede de estradas informais e ilegais.106 Normalmente, quando uma estrada principal é 
construída, estradas secundárias, adjacentes à principal são construídas no entorno, o que aumenta o 
desmatamento e cria um padrão no formato de “espinha de peixe" (Figura 2). Estimativas indicam que 
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cerca de 95% de todo o desmatamento ocorra a menos de 50 km das autoestradas ou das rodovias 
principais da Amazônia brasileira.107 
 
Embora as estradas possam estimular o desenvolvimento econômico, facilitando o transporte de 
mercadorias, a mobilidade das pessoas e a criação de empregos, muitas das estradas construídas na 
Amazônia não mostram benefícios econômicos. Um recente estudo avaliou 75 projetos de estradas 
planejadas que atravessam 12.000 km em cinco países da Amazônia, concluindo que 45% das estradas não 
eram economicamente viáveis, mesmo sem considerar os custos socioambientais.108 O mesmo estudo 
constatou que todas as estradas causariam impactos ambientais negativos e que evitar a construção das 
estradas mais arriscadas evitaria perdas de mais de US$7,6 bilhões e mais de 1 milhão de hectares de 
desmatamento. Apenas um pequeno subconjunto de projetos rodoviários cuidadosamente selecionados 
traria benefícios econômicos, ao mesmo tempo em que minimizariam os custos socioambientais. 
 

 
 

Transparência e corrupção no desenvolvimento de infraestrutura 
Muitos desses projetos também estavam afundados em corrupção. A Odebrecht, uma das maiores 
empresas de construção da América Latina, foi recentemente implicada na Operação Lava Jato – 
possivelmente, o maior escândalo de corrupção da história recente.109 Milhões de dólares em subornos e 
propinas foram canalizados entre as construtoras brasileiras, partidos políticos e os próprios políticos. A 
Odebrecht e outras empresas impunham um sobrepreço à Petrobras (companhia petrolífera do Brasil) para 
obter contratos de construção (por exemplo, para autoestradas, rodovias, portos e barragens), lavavam o 
dinheiro através de pequenas empresas (como postos de gasolina) e, em seguida, canalizavam essas 
propinas para políticos e para a Petrobras.  
 
Tal prática é um padrão familiar de corrupção nos projetos de infraestrutura da Amazônia. Estudos 
mostram que a corrupção era comum em inúmeros projetos de infraestrutura implementados pelo governo 
militar na década de 1970.110 Devido à Operação Lava Jato e à resistência da população local, quase 22 
propostas de barragens ao longo do Rio Marañón, na Amazônia, foram suspensas.111 Em 2017, uma 
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investigação realizada pelo jornal brasileiro Folha de São Paulo revelou que pelo menos 15 projetos de 
infraestrutura no país tinham evidências de superfaturamento.112 As irregularidades nesses projetos 
custam pelo menos 3 bilhões de dólares aos cofres públicos. Esses grandes projetos de infraestruturas são 
empreendimentos complexos e, frequentemente, a corrupção na fase de preparação dos projetos continua 
e se difunde até a fase de implementação.113 
 
A Operação Lava Jato estimulou uma série de medidas anticorrupção. No primeiro semestre de 2019, o 
Ministério de Infraestrutura lançou o programa "Radar Anticorrupção" para combater os desvios de fundos 
federais.114 A iniciativa foi desenvolvida em cooperação com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, 
a Controladoria Geral da União, a Procuradoria Geral e a polícia federal. Ela inclui o compartilhamento de 
informações entre os ministérios, o estabelecimento de normas de conformidade a serem seguidas pelo 
Ministério de infraestrutura e a definição de critérios técnicos para nomear indivíduos para novas funções. 
Criou, ainda, um guia de conduta ética e um portal de transparência para receber reclamações contra a 
corrupção.115  
 
Esses exemplos ressaltam a necessidade de maior transparência e melhores processos de planejamento e 
execução de infraestruturas, especialmente em um ecossistema vulnerável como o da Amazônia. Um 
estudo realizado por Watkins et al. (2017) avaliou conflitos socioambientais de 200 grandes projetos de 
infraestrutura na América Latina, desde campanhas básicas e protestos a confrontos hostis e, 
eventualmente, a interrupção de projetos.116 O estudo concluiu que esses conflitos normalmente ocorrem a 
partir da interação entre os drivers ambientais, sociais, de governança e econômicos ao longo do tempo, 
sendo principalmente causados por quatro fatores: mal planejamento e governança, acesso limitado aos 
recursos, falta global de benefícios para a comunidade e falta de consulta adequada.117 Os conflitos podem 
surgir a qualquer momento durante o ciclo de vida de um projeto (por exemplo, no planejamento, 
exploração, pré-viabilidade, viabilidade, construção, operações, expansão, encerramento ou pós-
encerramento). Porém, é mais provável que os conflitos ocorram nas fases intermediárias como as de 
viabilidade e de construção. Além disso, o conflito que surge nessas fases tem maior probabilidade de 
provocar o adiamento ou cancelamento dos projetos e de prejudicar empresas, investidores e economias 
nacionais.  
 
A falta de envolvimento adequado das partes interessadas é um fator chave para a degradação ambiental e 
conflitos sociais nos países da Bacia Amazônica. Embora a consulta junto às comunidades afetadas seja 
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regulada por lei no Brasil, essas comunidades são, muitas vezes, consultadas muito tarde no processo de 
planejamento e suas demandas são minimizadas ou totalmente desconsideradas. Isso contribui para a 
tensão entre povos, autores e patrocinadores dos projetos. Os processos para o envolvimento das partes 
interessadas devem ser capazes de incorporar as consultas à comunidade logo no início do 
desenvolvimento do projeto, não apenas compartilhando informações, mas também dando às partes 
interessadas a oportunidade de impactar a concepção e a implementação do projeto. Para garantir a 
transparência e a responsabilização, é essencial proporcionar ao público o acesso aos relatórios ambientais 
e permitir que as partes interessadas participem plenamente das consultas à comunidade. 
 
A consulta à comunidade é especialmente relevante quando se realizam os estudos de viabilidade dos 
projetos de infraestruturas. O principal objetivo dos estudos de viabilidade, também conhecidos como 
estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) é examinar cuidadosamente os custos e 
benefícios econômicos e socioambientais dos projetos de infraestrutura.118 Os estudos de viabilidade 
fornecem avaliações dos aspectos técnicos e de engenharia de um projeto de infraestrutura, bem como dos 
principais riscos socioambientais, econômicos e financeiros para determinar os possíveis impactos do 
projeto e avaliar os riscos em comparação com os benefícios.119 O fortalecimento da fase do estudo de 
viabilidade poderia levar a uma reserva de projetos mais robusta.120  
 
Apesar dessas deficiências, houve alguns desenvolvimentos positivos no que se refere às infraestruturas 
sustentáveis a nível federal. Em 2020, a criação da Diretrizes de Sustentabilidade e da Agenda de 
Sustentabilidade do Brasil, por exemplo, resultou da recente incorporação de temas relacionados à 
responsabilidade socioambiental e à integração territorial no Planejamento Estratégico para os Transportes, 
do Ministério de Infraestrutura.121 As áreas temáticas incluem governança e planejamento, mudanças 
climáticas, projetos e estudos, licenciamento ambiental e gestão territorial. Elas se concentram em 
iniciativas variadas como considerações socioambientais nas políticas públicas e nos planos intersetoriais 
de infraestruturas de transportes, o aprimoramento da qualidade dos estudos socioambientais e o 
fortalecimento da gestão dos processos de licenciamento ambiental. Além disso, em 2019, foi criado o 
Comitê de Gestão Ambiental (COGEA) para garantir a implementação das Diretrizes de Sustentabilidade e 
administrar questões relacionadas aos processos de licenciamento, de regularização ambiental e a execução 
dos programas.122 Além disso, em 2019, o Congresso Nacional começou a estudar três projetos de lei com 
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potencial para alterar a legislação e as diretrizes que regulam o setor de infraestrutura do país.123 Os 
projetos de lei têm como objetivo regular as diferentes fases do ciclo de vida do projeto, incluindo o 
licenciamento ambiental, as concessões e as parcerias público-privadas, bem como os procedimentos 
licitatórios.   
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2. Os desafios da governança e a 
insegurança na Amazônia brasileira 

 
 
Os desafios e as deficiências no planejamento de infraestruturas são agravados pela ausência do Estado na 
Amazônia, com repercussões ambientais, sociais e econômicas. A apropriação ilegal de terras e a 
rentabilidade de atividades transnacionais como a mineração ilegal de ouro, o tráfico de drogas e a 
exploração madeireira deram poderes aos agentes, que operam principalmente com a impunidade de uma 
região "sem lei".124 Ao mesmo tempo, o tamanho extraordinário da Amazônia dificulta muito a 
responsabilização dos criminosos. Para se compreender a magnitude do problema de segurança e 
fiscalização enfrentado, é preciso saber que a fronteira terrestre do Brasil abrange 16.093 km (10.000 
milhas) por 10 países, o que representa quase que duas vezes a extensão das fronteiras dos EUA-México e 
dos EUA-Canadá (excluindo-se o Alasca).125 Nesse contexto, cerca de 9.600 km (6.000 milhas) da fronteira 
terrestre brasileira encontra-se na região da Bacia Amazônica.  
 
Embora as agências ambientais, as polícias federal e local tenham autoridade para inspecionar e encerrar 
atividades econômicas ilegais na Amazônia, agentes criminosos adotaram novos métodos para evitar a 
detecção (por exemplo, o uso de submarinos e submersíveis por narcotraficantes). Além disso, muitos 
madeireiros estão ligados a amplas redes de criminosos que possuem forças de segurança para proteger 
seus interesses. Portanto, é muito difícil impor as leis ambientais devido aos recursos de segurança dessas 
redes ilegais, da falta de recursos nos Estados locais e do tamanho da Amazônia.  
 
Governança da terra e desmatamento 
O desmatamento é um processo em várias etapas, impulsionado principalmente pela ocupação ilegal de 
terras, muitas vezes empreendida para fins especulativos. Especificamente, os indivíduos se deslocam para 
as áreas, ocupam terras ilegalmente, devastam sua vegetação, vendem a madeira mais valiosa e ali se 
mantêm até que possam receber um bom preço pelo restante da terra. Além disso, o desmatamento é, em 
grande medida, influenciado por interesses copiosos, dentro e fora da região. 
 
Os altos índices de desmatamento nos anos 1970 e 1980 e a pressão internacional levaram o governo 
brasileiro a aprovar leis para proteger a Amazônia. A maioria dessas leis foi aprovada entre o final dos anos 
1980 e o início dos anos 2000 (consulte o Anexo B).126 Em consequência desse quadro legal, metade das 
terras na Amazônia brasileira está agora protegida, seja como territórios indígenas ou unidades de 
conservação. A metade restante da terra é de propriedade privada ou são terras públicas não designadas 
(MAPA 4). Contudo, a falta de aplicação das regulamentações, as lacunas no quadro de concessão de títulos 
de propriedade existente e a frágil capacidade institucional da Amazônia brasileira criam um ambiente no 
qual o desmatamento pode vigorar, levando a desafios de segurança adicionais. 
 
A titulação de terras na Amazônia é complicada devido a muitas reivindicações sobre a terra e aos "direitos 
de posseiros". Para simplificar o processo de titulação de terras, o programa Terra Legal foi criado em 2009 
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para fornecer títulos a pequenos proprietários rurais em território florestal ocupado.127 Esses títulos estão 
vinculados à conformidade dos proprietários da terra com o Código Florestal de 2012, o qual determina que 
os moradores devem manter uma cobertura de 80% da floresta tropical. O Código Florestal é a última 
atualização do Código Florestal original de 1965, que descreve regras para participações privadas na 
Amazônia.128 A nova atualização diminui a área total de proteção necessária em cada propriedade privada. 
Além disso, o Código Florestal descreve um novo sistema nacional (o Cadastro Ambiental Rural) que 
permite que os proprietários de terras registrem suas propriedades com base em imagens de satélite de alta 
resolução. O não cumprimento dessa norma pode levar à perda dos créditos agrícolas e a embargos de 
produtos. O Cadastro Ambiental Rural, no entanto, pode ser usado como um meio para a corrupção e a 
apropriação indébita de terras, especialmente de terras públicas não designadas.129  
 
Apesar das proteções legais para a Amazônia, a Iniciativa de Política Climática (CPI) constatou que a maior 
parte do desmatamento ocorre em terras públicas, tanto nas áreas não designadas (25%) como em 
assentamentos agrários (30%) (Figura 3).130 Estima-se que 54,6 milhões de hectares de terras públicas não 
estão designados, uma grande parte dos quais está na Amazônia.131 Essas áreas não têm planos de gestão ou 
conselhos de gestão para monitorar suas atividades. A questão não é o número de leis, mas a falta de 
aplicação das mesmas, a falta de recursos e de pessoal para proteger a terra. A questão da titularidade de 
terras no Brasil, de maneira geral, tem implicações negativas para a redução do desmatamento na 
Amazônia. Um recente estudo sobre o direito de posse de terras no Brasil concluiu que existe "uma 
sobreposição substancial entre essas terras não designadas e as terras registradas sob o direito de posse de 
terras públicas e privadas".132 
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Apesar disso, a reforma agrária sozinha não será suficiente para deter o desmatamento. O índice de 
desmatamento na Amazônia caiu 84% no período entre 2004 e 2012, devido à uma maior vontade política 
e à melhor aplicação das leis ambientais.133 Um boicote à soja produzida em terras desmatadas ilegalmente, 
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restrições de crédito para os proprietários de terras e o aumento de terras protegidas e indígenas 
contribuíram para a diminuição das taxas de desmatamento no Brasil. Em 2008, o governo brasileiro 
aumentou o monitoramento dos municípios-chave e restringiu o crédito aos que violam as normas 
ambientais.134 Além disso, confiscou bens como o gado. O declínio do desmatamento também pode ser 
atribuído às condições econômicas e às políticas de distribuição de renda. A crescente eficiência da 
agricultura brasileira também foi um fator na diminuição da demanda por terra na Amazônia, assim como o 
aumento dos preços das commodities (apesar do desmatamento permanecer baixo até 2012).  
 
Desde 2012, os níveis de desmatamento têm aumentado de modo regular, apesar de gerar poucos 
benefícios econômicos. Muitos ambientalistas culpam o enfraquecimento do Código Florestal de 2012 
(com as disposições atualizadas de 2016), que reduziu os requisitos de cobertura florestal para agricultores 
e empresas madeireiras.135 Além disso, anistiou aqueles que derrubavam ilegalmente floresta tropical antes 
de 2008, o que encorajou ainda mais os madeireiros. Essas condições, combinadas com as crises econômica 
e política no Brasil em 2017, levaram a menos recursos para monitorar e punir efetivamente as atividades 
de desmatamento ilegal. Desde 2018, as multas por desmatamento diminuíram cerca de 38%, atingindo os 
níveis mais baixos em duas décadas.136 As atividades madeireiras ilegais têm se expandido, uma vez que 
muitos madeireiros estão cada vez mais confiantes de que não enfrentarão multas ou sanções devido ao 
afrouxamento dos regulamentos ambientais. Fora isso, as reduções no quadro de pessoal e de fiscais em 
agências como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI) tornaram os esforços de fiscalização cada vez mais limitados (Quadro 
4).137 Com a eclosão da pandemia da COVID-19, o desmatamento na Amazônia aumentou, uma vez que os 
efeitos do vírus coincidiram com uma estação especialmente seca. O aumento da expansão agrícola e das 
operações ilegais de mineração, parcialmente impulsionadas pelo esvaziamento de outras oportunidades 
econômicas, aproveitaram-se dos reduzidos esforços de fiscalização. O desmatamento no Brasil atualmente 
segue em uma alta de nove anos, ao passo que a Colômbia viu o número de incêndios dobrar no mês de 
março, em comparação com o ano anterior.138 
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138 “Conservation International Reports Increase in Poaching and Tropical Deforestation Due to Covid-19 Restrictions,” Conservation 
International, April 21, 2020, https://www.conservation.org/press-releases/2020/04/21/conservation-international-reports-increase-
in-poaching-and-tropical-deforestation-due-to-covid-19-restrictions. 
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Mapa 6: O desmatamento no Brasil – 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: "MAAP # 109: Fires and Deforestation in the Brazilian Amazon, 2019,” Monitoring of the Andean Amazon Project, September 10, 2019, 
https://maaproject.org/2019/fires-deforestation-brazil-2019/.  
 

Quadro 4 : Agências federais de proteção ao meio ambiente e dos direitos dos povos indígenas na 
Amazônia  
 

• Tanto o Ministério do Meio Ambiente (MMA) quanto o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) podem estabelecer e impor políticas públicas na Amazônia.  
 

• O departamento administrativo do Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) é um dos mais fervorosos opositores no 
governo contra o desmatamento e é muitas vezes chamado de agência de proteção ambiental do 
Brasil. A atribuição da agência é assegurar a implementação da Política Nacional para o Meio 
Ambiente de 1981 e de salvaguardar a vitalidade do meio ambiente brasileiro. O IBAMA tem 
autoridade para emitir licenças ambientais. Embora o IBAMA tenha apenas poderes de aplicação da 
lei civil, os agentes do IBAMA podem deter e levar à polícia os cidadãos que cometem crimes contra o 
meio ambiente.   
 

• Outra importante agência com autoridade de aplicação das leis civis é o Instituto Chico Mendes para 
a Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Tanto o ICMBio quanto o Serviço Nacional de Parques 
brasileiros são responsáveis pela proteção dos parques no Brasil. Tanto o ICMBio quanto o IBAMA 
podem aplicar multas contra madeireiros, revogar licenças ou destruir equipamentos de extração de 
madeira.   
 

• A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) é a agência oficial do governo que garante que os direitos dos 
povos indígenas ao abrigo da constituição sejam respeitados. Ela estabelece e executa políticas 
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relacionadas aos povos indígenas. A FUNAI é responsável pelo mapeamento e proteção das terras 
tradicionalmente habitadas e usadas por essas comunidades e pela prevenção de invasões dos 
territórios indígenas por intrusos. 
 

 
Insegurança e desmatamento 
Em virtude dos desafios impostos pela frágil governança da terra, as redes de criminosos atuam na 
Amazônia, impulsionando o desmatamento e infligindo danos sociais às comunidades rurais. Máfias 
poderosas que frequentemente se conectam por meio de redes complexas realizam atividades como 
mineração ilegal, bem como tráfico de drogas e de vida selvagem. De acordo com um recente relatório da 
Human Rights Watch, essas redes têm a capacidade de processar essas commodities, bem como tecnologia 
e pessoal de vigilância suficientes para proteger seus interesses.139 A frágil presença e supervisão do Estado, 
a corrupção generalizada e a geografia peculiar da Amazônia apresentam desafios para o controle efetivo 
das atividades ilegais que agravam o desmatamento. 
 
A maioria das atividades ilegais que ocorrem na Amazônia tem alcance transnacional, afetando os países 
vizinhos na região.140 A mineração ilegal de ouro, por exemplo, é predominante na Amazônia, trazendo 
cerca de 1 bilhão de dólares por ano para a economia brasileira. O preço do ouro aumentou seis vezes na 
última década, aumentando drasticamente os incentivos para a mineração ilegal.141 Ali existem operações 
mineradoras de pequena e grande escala. Indivíduos e pequenas empresas realizam essas atividades, 
usando tecnologia limitada em áreas privadas e protegidas da Amazônia.142 Além disso, grupos mafiosos 
poderosos estão envolvidos na mineração de grande escala e outras atividades ilegais, incluindo tráfico de 
cocaína e de vida selvagem. O ouro ilegal é derretido juntamente com o ouro proveniente de outras fontes, 
um processo por vezes referido como "limpeza do ouro".143  
 
Além disso, embora a constituição brasileira proteja as reservas indígenas das atividades industriais, as 
atividades ilegais ainda ocorrem nessas terras, o que gera conflitos com as comunidades existentes, uma 
vez que os agentes ilegais invadem essas terras. Por exemplo, o ouro é uma commodity de interesse nas 
reservas dos Kayapó, dos Munduruku e dos Yanomami. Os mineradores de ouro (ou seus representantes) 
são suspeitos de assassinar líderes indígenas que combatem os invasores de seus territórios.144  
 
Além da mineração ilegal de ouro, o tráfico de drogas na Amazônia está fortemente ligado aos crescentes 
níveis de violência na região ao longo dos cerca de 9.600 km (6.000 milhas) de fronteiras com os três 
principais produtores mundiais de cocaína: Colômbia, Peru e Bolívia.145 Por anos, as rotas de tráfico de 
drogas na Amazônia têm sido disputadas por facções criminosas como a Família do Norte (FDN) e o 

 
139 Human Rights Watch, Rainforest Mafias. 
140 Por exemplo, em relação aos cultivos ilícitos, os maiores produtores de cocaína são a Colômbia e o Peru, enquanto os Estados 
Unidos e o Brasil representam os principais países consumidores desse produto (UNODC). Entre os cultivos lícitos, 70 por cento da 
soja produzida pelo Brasil é exportada para a China. Fonte: Bradley and King, “Brazil Now Consumes 18% of the World’s Cocaine”; 
UNODC, 2019 World Drug Report; and Ana Mano, “Exclusive: Brazil Soybeans Lose Protein, China Sales at Risk,” Reuters, July 19, 2019, 
https://www.reuters.com/article/us-brazil-soybeans-exclusive/exclusive-brazil-soybeans-lose-protein-china-sales-at-risk-
idUSKCN1UE1SR. 
141 Donovan Webster, “The Devastating Costs of the Amazon Gold Rush,” Smithsonian Magazine, February 2012, 
https://www.smithsonianmag.com/travel/the-devastating-costs-of-the-amazon-gold-rush-19365506. 
142 Fikri, Koster, and de Wit, Healthy Rivers, Healthy People. 
143 Livia Wagner, Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin America (Geneva, Switzerland: The Global Initiative Against 
Transnational Organized Crime, 2016), https://arcominero.infoamazonia.org/GIATOC-OC_Illegally-Mined-Gold-in-Latin-America-
3c3f978eef80083bdd8780d7c5a21f1e.pdf. 
144 John C. Cannon, “Gold Mining Threatens Indigenous Forests in the Brazilian Amazon,” Mongabay Environmental News, April 8, 
2020, https://news.mongabay.com/2020/04/gold-mining-threatens-indigenous-forests-in-the-brazilian-amazon. 
145 Cerqueira et al., Atlas da Violência; FUNAG, “Brasil: Fronteiras Terrestres,” Government of Brazil, 
http://www.funag.gov.br/ipri/images/informacao-e-analise/fronteiras-terrestres-brasil.pdf; and UNODC, 2019 World Drug Report. 
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Comando Vermelho (CV).146 O estado do Amazonas é o principal corredor para a cocaína que flui do Peru e 
da Colômbia para o Brasil. De acordo com a polícia federal brasileira, é difícil monitorar e controlar o 
narcotráfico na Amazônia por causa de sua extensão territorial e por suas barreiras naturais.147 Além disso, 
as facções criminosas constroem portos e aeroportos clandestinos e recrutam civis que vivem perto das 
fronteiras para ajudá-los. Os ribeirinhos e os barqueiros , por exemplo, facilitam frequentemente o 
transporte de drogas nos canais da Amazônia em troca de "dinheiro fácil e rápido".148 
 
Recentemente, os dois estados amazônicos com os mais altos níveis de desmatamento, Pará e Mato Grosso, 
também apresentaram crescimento significativo nas atividades de extração ilegal de madeira. De acordo 
com o Instituto Centro de Vida (ICV), uma organização não governamental, 85% das atividades de extração 
de madeira no Estado do Mato Grosso entre agosto de 2018 e julho de 2019 não haviam sido autorizadas.149 
Um estudo divulgado pela Fundação de Pesquisa de São Paulo (FAPESP) estima que as atividades de 
extração ilegal de madeira no Estado do Pará renderam um total de 52 milhões de dólares entre 2012 e 
2017.150  
 
Grandes redes criminosas exploram os recursos e deslocam as populações indígenas locais que habitam 
legalmente a região (Quadro 5).151 A Comissão da Pastoral da Terra estima que cerca de 300 pessoas foram 
assassinadas nos últimos 10 anos na Amazônia.152 Até o momento, apenas 14 casos foram julgados. Os 
crimes ocorrem principalmente em território indígena, a uma distância significativa das delegacias de 
polícia. Muitos ambientalistas se preocupam com a tendência do aumento da violência entre os 
madeireiros e os provos indígenas.153   
 
Não obstante essa ampla falta de aplicação da lei, estudos mostram que o desmatamento é muito menor 
em terras mantidas em segurança pelos povos indígenas do que em outras áreas da Amazônia brasileira.154 
Por esse motivo, os grupos indígenas são "barreiras eficazes" contra a atividade madeireira, compensando a 
falta de recursos públicos para impor e monitorar adequadamente as condições no terreno. Com o recente 
aumento do desmatamento e a falta de aplicação da lei por parte das agências de segurança, os povos 
indígenas têm recorrido a defender e fazer a ronda de seu território eles mesmos contra invasores. Isso, por 
vezes, levou a confrontos violentos. Apesar dos esforços desses povos na defesa de suas terras, somente em 
Julho de 2019, os territórios indígenas perderam cerca de 52 km2 de floresta.155 
 
 

 
146 “Rota da cocaína peruana atrai facções a Amazônia e gera um lucro bilionário,” Amazônia, January 13, 2017, 
https://amazonia.org.br/2017/01/rota-da-cocaina-peruana-atrai-faccoes-a-amazonia-e-gera-um-lucro-bilionario. 
147 Aiala Colares Couto and Isabela de Souza Oliveira, “A Geografia do Narcotráfico na Amazônia,” Geographia Opportuno Tempore 3, no. 
01 (December 2017), http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/Geographia/article/view/31774. 
148 Ibid.  
149 Phillippe Watanabe, “Maior parte do desmatamento da Amazônia no Mato Grosso é ilegal,” Folha de S. Paulo, December 11, 2019, 
https://w´PROww1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/12/maior-parte-do-desmatamento-da-amazonia-no-mato-grosso-e-ilegal.shtml. 
150 Victória Flório, “Amazônia ilegal: Estudo acusa fraudes no comércio de madeira nobre no Pará,” Pesquisa FAPESP, August 17, 2018, 
https://revistapesquisa.fapesp.br/amazonia-ilegal. 
151 Human Rights Watch, Rainforest Mafias. 
152 César Muñoz Acebes, “Brazil’s Amazon – and Its Defenders – Are under Attack from Illegal Loggers,” Foreign Policy, November 14, 
2019, https://foreignpolicy.com/2019/11/14/brazil-amazon-indigenous-defenders-deforestation-illegal-loggers. 
153 Jeffrey T. Lewis, “Brazil Killings Spur Concerns over Development Tensions in the Amazon,” Wall Street Journal, December 9, 2019, 
https://www.wsj.com/articles/brazil-killings-spur-concerns-over-development-tensions-in-the-amazon-11575936902. 
154 Rhett A. Butler, “People in the Amazon Rainforest,” Mongabay, April 1, 2019, 
https://rainforests.mongabay.com/amazon/amazon_people.html; Woods Hole Research Center; “Satellites Show Amazon Parks, 
Indigenous Reserves Stop Forest Clearing,” ScienceDaily, https://www.sciencedaily.com/releases/2006/01/060126200147.htm; and 
Luciana Porter-Bolland et al., “Community Managed Forests and Forest Protected Areas: An Assessment of Their Conservation 
Effectiveness across the Tropics,” Forest Ecology and Management (2011), 
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/articles/AGuariguata1101.pdf. 
155 Human Rights Watch, Rainforest Mafias. 
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Quadro 5: As comunidades indígenas na Amazônia Brasileira 
 
A Constituição do Brasil de 1988, em seu Título VIII, “Da Ordem Social”, Capítulo VIII, “Dos índios”, 
reconhece que as comunidades indígenas sãos as proprietárias originais e naturais da terra, assegurando-
lhes seu direito à terra. A Constituição determina que o Congresso Nacional Brasileiro e as comunidades 
devem ser ouvidos e terem assegurados os benefícios das atividades de mineração. A Constituição proíbe a 
expulsão dos povos indígenas, não sendo permitido o registro ou a realização de atividades econômicas em 
terras indígenas. Entretanto, somente áreas habitadas por povos indígenas específicos são reconhecidas 
como reservas legais. 
 
A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) é a agência oficial do governo que garante que os direitos dos povos 
indígenas ao abrigo da constituição sejam respeitados. A fundação estabelece e executa políticas 
relacionadas aos povos indígenas. A FUNAI é responsável pelo mapeamento e proteção das terras 
tradicionalmente habitadas e usadas por essas comunidades e pela prevenção de invasões dos territórios 
indígenas por intrusos.   
 
De acordo com o Censo do IBGE de 2010, a população indígena totaliza 896.917 indivíduos, o que 
corresponde a aproximadamente 0,47% da população total do país.156 Cerca de 60% da população indígena 
no Brasil vive na Amazônia.157 Os principais povos incluem os Guaranis, os Yanomamis, e os Tikunas.158 

Alguns povos permanecem isolados: Awá-Guajá, Uru-eu-uau-uaus, Piripkura, Kawahiva e Korubo.159 A 
FUNAI estima que existem 69 grupos indígenas isolados na Amazônia brasileira.160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
156 “How Many are They?,” Instituto Socioambiental, February 16, 2018, https://pib.socioambiental.org/en/How_many_are_they%3F. 
157 Ruben Caixeta de Queiroz, Programa de Capacitação em Proteção Territorial: Vigilância e proteção de terras indígenas (Brasília, DF: 
FUNAI, 2015), http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cgmt/pdf/Vigilancia_e_Protecao_de_TIs.pdf. 
158 “Brazilian Indians,” Survival International, https://www.survivalinternational.org/tribes/brazilian. 
159 “The Uncontacted Indians of Brazil,” Survival International, https://www.survivalinternational.org/tribes/uncontacted-brazil. 
160 “Who are,” Fundação Nacional do Índio, http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao.  
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3. O desenvolvimento de infraestruturas 
sustentáveis na Amazônia 

 
 
As dificuldades ambientais, de segurança e de infraestrutura da Amazônia exigem que a abordagem ao 
desenvolvimento econômico na região seja repensada. Embora sejam necessários investimentos em 
infraestruturas para apoiar o crescimento econômico e o desenvolvimento social, também é necessário 
tratar de condições básicas como o planejamento da segurança, da governança e territorial. Caso contrário, 
os investimentos em infraestruturas seriam desperdiçados e o crescimento econômico na região não se 
realizaria. Ao mesmo tempo, é necessário reforçar os processos de planejamento, a fim de desenvolver uma 
fonte de projetos de infraestrutura sustentáveis e de qualidade para a bacia. 
 
Ao longo dos anos, as infraestruturas sustentáveis e de qualidade ganharam importância como conceito e 
processo. Na sua forma básica, as infraestruturas sustentáveis são construídas com maior consideração 
quanto às externalidades ambientais, sociais e econômicas, ao mesmo tempo que promovem o 
envolvimento da comunidade e os benefícios sociais. Os quadros e padrões internacionais de qualidade em 
matéria de infraestruturas, como os estabelecidos pelo G20, pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pelos institutos Bretton Woods podem ser instrumentos 
importantes para melhorar o planejamento das infraestruturas na Bacia Amazônica. Estes quadros se 
concentram nos aspectos de governança como o fortalecimento da sustentabilidade institucional, 
incluindo os processos de planejamento e adjudicação de contratos, bem como os impactos sociais como, 
por exemplo, a consulta à comunidade, a criação de empregos, a capacitação e a transferência de expertise e 
de know-how para as comunidades locais. Atualmente, existem cerca de 30 iniciativas diferentes destinadas 
a aumentar o investimento em infraestruturas sustentáveis.161  
 
Organizações como as Nações Unidas, a OCDE e os bancos multilaterais de desenvolvimento, bem como os 
fóruns intergovernamentais (como o G7 e o G20), têm engajado governos e agentes privados a repensarem 
sua abordagem em relação à infraestrutura. Tais instituições desenvolveram e adotaram padrões 
socioambientais para o planejamento e a execução de grandes projetos de infraestruturas nacionais. Muitos 
desses quadros incluem uma forte ênfase no planejamento prévio, na governança aprimorada e em 
condições mais favoráveis para garantir que os países possam desenvolver um canal de bons projetos. Esses 
mesmos elementos também devem ter um impacto positivo nos resultados ambientais, sociais e 
econômicos e atrair agentes responsáveis para investirem nesses projetos.162  
 
 

"Precisamos de infraestruturas compatíveis com a conservação do 
meio ambiente e com a segurança humana, desenvolvidas com 
elevados padrões de qualidade e beneficiando a comunidade." 

- Entrevistado anônimo 
 
 

 
161 Aizawa, “Sustainable Development through Quality Infrastructure.” 
162 “The OECD Framework for the Governance of Infrastructure,” OECD. 
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Criação de um canal de projetos de infraestrutura sustentáveis  
Para esse fim, ao se desenvolver projetos de infraestrutura, é necessário que sejam feitas as seguintes 
perguntas: que tipo de infraestrutura é necessária para a Amazônia e para o Brasil? A quem ela irá 
beneficiar? De que maneira é possível aprimorar o planejamento e quais são os resultados esperados? 
Quais são as opções de design diferentes e alternativos? Como esses projetos serão monitorados e 
avaliados? A resposta a essas questões é complexa, considerando que, no momento, não existe uma visão 
unificada de desenvolvimento para a bacia, muito embora o Instituto Escolhas – organização sem fins 
lucrativos, e o cientista da área climática Carlos Nobre propuseram iniciativas positivas para criar um novo 
caminho econômico para a Amazônia com base na bioeconomia. 
 
A região continua a ser socialmente subdesenvolvida e existem lacunas significativas na prestação de 
serviços básicos, incluindo água potável e saneamento, infraestruturas de saúde, energias renováveis, 
escolas e comunicação (por exemplo, rádios, internet e celulares). Em virtude dessas lacunas, os 
investimentos em infraestruturas sociais poderiam elevar a qualidade de vida na região. Isso, porém, não 
significa, necessariamente que os projetos de desenvolvimento social nessas áreas devam ser priorizados 
em detrimento de projetos de outras áreas (ou seja, a escolha de projetos de saúde em detrimento de 
projetos de transportes, ou de saneamento em detrimento dos de energia), uma vez que estes projetos 
podem propiciar importantes efeitos complementares.  
 
O processo de escolha dos projetos de infraestrutura precisa ser intensificado para que: (a) os 
investimentos façam sentido do ponto de vista econômico, minimizando os riscos sociais e ambientais; (b) 
os projetos sejam avaliados como um todo, ou seja, em conjunção com outros projetos em curso na região; 
(c) as comunidades sejam trazidas para a discussão logo no início e (d) sejam apresentados projetos 
alternativos com antecedência para que os melhores sejam adotados.   
 
Nesse sentido, os especialistas recomendaram a adoção do ciclo de vida como abordagem ao planejamento 
de projetos e a integração das necessidades socioambientais logo de início, na fase em que se realizam os 
estudos de viabilidade. Isso reduziria o risco de ter que alterar ou cancelar projetos de infraestrutura em 
uma fase posterior de seu ciclo de vida. De um modo geral, uma participação comunitária mais direcionada 
no processo de planejamento ajudaria a solucionar possíveis fontes de conflito ou de agitação na 
comunidade antes que ocorram. É provável que os projetos demorassem mais tempo para serem 
concluídos por causa das medidas adicionais. Esse processo, porém, garantiria a qualidade (em detrimento 
da quantidade), com resultados mais sustentáveis.  
 
O papel da sociedade civil é primordial, pois pode ser um intermediário importante entre as comunidades e 
os autores dos projetos junto aos governos. As organizações da sociedade civil podem tornar-se veículos 
para aumentar a compreensão e conscientização pública sobre novos projetos de infraestrutura na 
Amazônia. Uma das principais razões pelas quais as comunidades locais não têm voz no processo de 
consulta pública é a sua falta de conscientização sobre as implicações e possíveis efeitos nocivos ou 
benéficos de um novo projeto de infraestrutura, o que decorre da falta de comunicação dos autores dos 
projetos. Mesmo quando os fóruns públicos são realizados, normalmente o projeto já está em andamento 
naquele momento, o que desmotiva os líderes do projeto de receber ou atuar em relação às resistências da 
comunidade local. Existe, ainda, uma falta de vontade política em alguns casos para fazer cumprir 
adequadamente as normas e regulamentos. Uma comunicação pública melhor e mais eficaz aumentará o 
diálogo entre o governo e a comunidade e elevará as vozes individuais da população.  
 
Os autores dos projetos também devem considerar designs alternativos para os projetos e a integração de 
diferentes planos de infraestrutura. Uma abordagem mais construtiva para que a sociedade civil se envolva 
com os autores dos projetos junto aos governos é ajudar as autoridades a desenvolver uma reserva de 
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projetos sólida, apresentando projetos e designs alternativos que assegurem soluções de desenvolvimento 
mais duradouras para a bacia. Além disso, as organizações da sociedade civil devem estar mais bem 
preparadas em termos de especialistas técnicos, como engenheiros, economistas e desenvolvedores de 
projetos, que tenham conhecimento tanto da infraestrutura quanto do tecido social daquela comunidade. 
 
Alguns desses projetos alternativos de infraestrutura para a Amazônia poderiam incluir: (1) melhorar os 
canais navegáveis e os aeroportos, em vez de construir novas estradas de grande dimensão que atravessam 
os territórios protegidos da Amazônia; (2) fornecer energia eólica e solar para o abastecimento de 
comunidades remotas; e (3) introduzir tecnologia e programas inovadores para a prestação de serviços de 
saúde e de educação. Um exemplo bem-sucedido de uma solução para a falta de cuidados básicos de saúde 
ocorreu em 2006, quando uma iniciativa civil sem fins lucrativos, o Projeto Saúde e Alegria (PSA) lançou 
seu primeiro barco-hospital, conhecido como Abaré I, para ajudar os moradores da Bacia do Tapajós. O 
projeto foi posteriormente integrado ao SUS (Sistema Único de Saúde) e reconhecido como a primeira 
Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) no Brasil. Desde 2017, o Abaré I também vem funcionando como 
hospital-escola.163 

 
Fortalecer a governança da terra e fazer valer os direitos à propriedade 
Um melhor planejamento das infraestruturas deve ser acompanhado por uma governança fortalecida da 
terra. Como mencionado anteriormente, o sistema de direitos de propriedade na Amazônia é complexo. 
Além disso, a região carece de um sistema coeso de registro de terras. Há também lacunas no processo de 
reassentamento das comunidades deslocadas por projetos de infraestrutura e falha na avaliação do 
desmatamento indireto que esses projetos causam. Além disso, a presença de diferentes agentes do 
governo em território amazônico, com níveis de capacitação, planos e interesses distintos pode criar mais 
confusão e ineficiência. No caso de grandes projetos de infraestrutura na Amazônia, essas fragilidades da 
governança da terra precisam ser consideradas, o que exige um melhor zoneamento e uma melhor 
regulamentação do uso da terra com antecedência, a fim de se evitarem conflitos posteriores. 
 
Uma grande quantidade de terra na Amazônia permanece não designada, o que pode levar a assentamentos 
e usos ilegais da terra se não houver um monitoramento cuidadoso.164 A criação de um banco de dados 
funcional, que categorize as terras não designadas, as áreas protegidas, os territórios rurais e as terras 
indígenas facilitaria o trabalho das agências reguladoras na aplicação das leis de uso da terra. As imagens de 
satélite tornaram esse processo significativamente mais fácil, mas a questão da falta de pessoal e de 
recursos para uma execução bem-sucedida permanece. A alteração do Código Florestal para fazer com que a 
distribuição de títulos de terras atrelados à conformidade ambiental incentivaria os proprietários de terras 
a cumprir a lei ou a enfrentar uma multa. Assim, cada município deve, localmente, empregar um indivíduo 
ou uma equipe de pessoas qualificadas para distribuir os títulos de propriedade. Na prática, isso exigiria 
reforçar o quadro de pessoal, tanto em âmbito local quanto estadual.  
 
A FGV e a IFC propõem a aplicação de uma abordagem de "Planejamento de uso territorial e de terras" para 
os grandes projetos na Amazônia por meio de um conjunto de diretrizes.165 Estes incluem aspectos como o 
aprimoramento dos mecanismos para a participação da sociedade, considerando possíveis processos para 
intervenção paisagística, a identificação de uma abordagem comum entre os interesses setoriais locais, o 
fortalecimento da capacitação individual e institucional e a garantia de que o projeto disponha de 
financiamento adequado e de mecanismos de acompanhamento eficazes. O zoneamento da utilização do 
solo deve ser realizado antes da implementação do projeto, devendo ficar disponível para o público, de 
modo que ele possa contribuir com os processos de planejamento. Tal zoneamento deve incluir estratégias 

 
163 “Forest Economy: Socioproductive Units,” Projeto Saúde & Alegria, https://saudeealegria.org.br/en/forest-
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164 Sparovek et al., “Who Owns Brazilian Lands?” 
165 FGV and IFC, Large-Scale Projects in the Amazon. 
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para controlar a degradação ambiental indireta, evitar a desclassificação do status de área protegida e 
conflitos por terra, além de estabelecer mecanismos para assegurar compensação justa para as famílias 
deslocadas. Por último, é essencial que os vários interessados e as diferentes instituições estejam 
representados nos fóruns de governança e que todos tenham acesso às ferramentas de informação e de 
capacitação. Uma abordagem à tomada de decisões mais dinâmica e inclusiva deve ser aplicada em 
comunidades com projetos de infraestrutura planejados.  

 
Investir recursos em segurança e na manutenção da ordem pública 
 
 

“É necessário que as forças militares e de segurança da Amazônia 
tenham um novo papel. Não se trata de construir projetos de 
infraestruturas, mas sim de proteger as nossas fronteiras de 
atividades criminosas, proteger os povos indígenas da ação das 
máfias e manter a ordem pública." 

- Entrevistado anônimo 
 

 
As ações destinadas a melhorar o planejamento das infraestruturas e a reforçar a governança da terra 
devem ser complementadas por esforços maiores na área da segurança. Para combater as atividades ilegais 
que contribuem com o desmatamento e a insegurança na bacia, será necessária uma maior presença militar 
e policial na área, bem como um aumento de recursos orçamentários para os esforços para manutenção da 
ordem pública, incluindo a instauração de processos legais e multas por crimes ambientais. Essa 
abordagem provou-se eficaz, especialmente entre 2004 e 2012, quando o desmatamento caiu aos mais 
baixos níveis em anos.166 Também provou-se econômica, ou seja, os benefícios de se proteger a floresta têm 
sido maiores do que os custos adicionais para manutenção da ordem pública.167 

Aumento do quadro de pessoal da segurança e da tecnologia  
De 2009 a 2019, os gastos com a defesa do Brasil seguiram o crescimento econômico do país e aumentaram 
mais de 100%.168 Em 2017, o gasto total do Estado com segurança pública na Amazônia brasileira foi de R$ 
10,2 bilhões (US$ 2 bilhões), totalizando 14.6% do orçamento total de defesa do país para o ano.169 Na 
Amazônia brasileira, as forças militares são posicionadas em diversas operações de grande e pequena escala 
para evitar e combater os crimes ambientais.  
 
O aumento do monitoramento da Amazônia – tanto em solo quanto através de imagens de satélite e 
sensoriamento remoto – é necessário para policiar atividades ilegais e garantir que os impactos sejam 
medidos com mais precisão. Na prática, isto pode significar incursões militares ou policiais aleatórias, 
interceptação das comunicações dos grupos ilegais, rastreamento do dinheiro, destruição de máquinas e 
melhorias nos recursos de vigilância local e por satélite. No que diz respeito às tecnologias de segurança 
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inovadoras, atualmente o Brasil tem um dos maiores projetos de monitoramento de terras do mundo.170 O 
projeto inclui quatro grandes programas para a Amazônia que são conduzidos pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE). Um dos programas é o PRODES-Amazônia, que utiliza imagens de satélite para 
monitorar o desmatamento da Amazônia brasileira.171 Ele tem o apoio de uma segunda iniciativa, chamada 
TerraClass, que é responsável por investigar os fatores que impulsionam o desmatamento (por exemplo, 
agricultura, expansão urbana e atividades de mineração).172 Além do PRODES e do TerraClass, o INPE 
desenvolveu o DETER e o TerraBrasilis. O DETER é um sistema baseado em satélite que fornece imagens 
quase em tempo real dos hotspots do desmatamento na Amazônia brasileira.173 As imagens são 
posteriormente enviadas à polícia local e às agências de manutenção da ordem pública. A plataforma 
TerraBrasilis permite que o público interaja com os dados espaciais gerados pelo DETER e o PRODES.174 Por 
último, estima-se que, até o final deste ano, a instituição lance seu primeiro “satélite de Observação da 
Terra totalmente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil".175  
 
Em dezembro de 2019, o programa CBERS (Earth Resources Satellite) – da cooperação bilateral entre a 
China e o Brasil – lançou seu sexto satélite, o qual, segundo as autoridades chinesas, será usado para dar 
suporte ao trabalho do Brasil no monitoramento da Bacia Amazônica.176 De acordo com uma simulação da 
Iniciativa de Política Climática (CPI) de 2017, 22.200 km2 de floresta tropical foram preservados a cada ano 
entre 2007 e 2011 por meio de intenso monitoramento via satélite.177 Portanto, os investimentos no 
monitoramento e avaliação da Amazônia são eficazes e necessários para a preservação da floresta. Expandir 
a capacidade do IBAMA de monitoramento por radar, a qual permite a visualização através da cobertura de 
nuvens, bem como realizar melhorias no sistema DETER, do INPE, irão tornar os esforços de preservação 
mais viáveis. 
 
Outras iniciativas relativas à utilização de tecnologias de segurança inovadoras incluem os seguintes 
programas conduzidos pelo Ministério da Defesa: Amazônia SAR (Radar de Abertura Sintética, na sigla em 
inglês), Amazônia Conectada e o Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS). O projeto Amazônia SAR 
foi desenvolvido para complementar o trabalho realizado pelo INPE. Assim, em vez de satélites óticos, o 
programa instalou radar em base espacial, através do qual é possível monitorar o desmatamento durante as 
estações chuvosas.178 O segundo programa, o Amazônia Conectada, está sendo implementado atualmente 
com o objetivo de fornecer às comunidades isoladas acesso à Internet de alta velocidade, o que poderá 
apoiar projetos de telemedicina e de ensino à distância.179 Finalmente, o Centro de Instrução de Guerra na 
Selva (CIGS) oferece treinamento sobre como conduzir operações militares na selva.180  
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Recentemente, o Presidente Bolsonaro criou (ou seja, reativou) o Conselho da Amazônia, que será 
responsável pela coordenação das "diversas ações dentro de cada ministério voltadas para a proteção, 
defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia".181 Isso representa uma oportunidade significativa de 
melhorar a segurança na região. O conselho, que desde 1995 está vinculado ao Ministério do Meio 
Ambiente, será agora liderado pelo vice-presidente do Brasil, General Hamilton Mourão e por 14 chefes de 
ministérios.182 O conselho não terá a representação de nenhum grupo de minorias, nem a participação dos 
governadores dos Estados nem de agências ambientais como o IBAMA e a FUNAI.183 De acordo com o 
General Mourão, o conselho continuará, no entanto, a consultar os governadores dos Estados.184  
 
Em 2019, Operação Brasil Verde foi iniciada para combater os incêndios e os crimes ambientais na 
Amazônia.185 Em um mês, as autoridades brasileiras apreenderam 28 veículos, detiveram 63 pessoas e 
registraram um total de 112 acusações criminais associadas à mineração ilegal, ao desmatamento e à 
apreensão de cortes de madeira. Em 2020, o governo autorizou a ação pontual contra madeireiros no 
estado de Rondônia (Operação Inimigos da Tora) e deixou 3.800 militares de prontidão para a segunda fase 
da Operação Brasil Verde.186 

Desenvolver parcerias de segurança junto às comunidades 
Uma melhor manutenção da ordem pública e da responsabilização exigirá um maior compromisso 
financeiro para com as agências governamentais responsáveis, incluindo o IBAMA e a FUNAI. Será 
necessário aumentar as equipes e os recursos para garantir que essas agências consigam cobrar multas e 
distribuir títulos de propriedade de terras de acordo com a Lei. Além disso, uma coordenação 
governamental mais estreita com as comunidades locais e os grupos indígenas poderia facilitar o 
monitoramento antidesmatamento e os esforços de manutenção da ordem pública. O governo deve 
considerar iniciar parcerias comunitárias com os povos indígenas locais para monitorar as atividades ilegais 
e entender melhor a terra. O policiamento comunitário poderia ser bem-sucedido e envolver diferentes 
partes interessadas locais e funcionários das agências governamentais nacionais. Historicamente, os povos 
indígenas conhecem a terra e, com frequência, praticam a agricultura sustentável e usam técnicas de 
queimadas que devem ser usadas em lugar das formas mais prejudiciais de manejo da terra.  
 
Alguns exemplos dessas parcerias incluem os Guardiões da Floresta – no estado amazônico do Maranhão. A 
iniciativa compreende 17 grupos indígenas que trabalham em parceria com o IBAMA, a polícia federal e a 
polícia militar para identificar áreas de atividades criminosas, incluindo a extração ilegal de madeira, bem 
como o tráfico de drogas e de vida selvagem.187 Equipados com drones, dispositivos de GPS, caminhões, 
espingardas de caça e arcos e flechas, os Guardiões da Floresta começaram a monitorar as atividades ilegais 
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em 2010 como resposta à ausência de iniciativas públicas no combate a crimes e para proteger os 
territórios indígenas. 
 
Em 2014, a Forest Forces, uma ONG holandesa, realizou uma iniciativa semelhante na Amazônia: um 
projeto piloto para implementar a prevenção de crimes florestais com base na comunidade.188 Várias 
comunidades amazônicas foram equipadas com câmeras de GPS à prova d’água para identificar e denunciar 
atividades criminosas às agências ambientais e à polícia. A ONG também forneceu baterias e carregadores 
portáteis – movidos a energia solar – para as comunidades sem acesso às redes de eletricidade e de 
telefonia móvel. O objetivo do projeto foi testar se as evidências coletadas pelas comunidades chegariam ao 
sistema brasileiro de manutenção da ordem pública da floresta. Em três anos, o projeto mostrou alguns 
resultados positivos. Entretanto, eles ficaram limitados às comunidades que mantiveram um nível forte de 
organização e liderança. Segundo Tim van Solinge, responsável pela implementação do projeto, o trabalho 
realizado por comunidades equipadas com GPS complementa o uso dos satélites, pois pode identificar 
desmatamentos em pequena escala e não é afetado pelas estações chuvosas.  
 
Apesar de alguns avanços, as iniciativas para capacitar as comunidades indígenas, respaldando seu papel na 
prevenção e notificação de crimes ambientais na Amazônia, ainda são dificultadas por grandes desafios 
associados à falta de recursos necessários para distribuir os dispositivos tecnológicos para os grupos 
indígenas, a ausência de um sistema jurídico que corrobore as provas coletadas e a frágil proteção oferecida 
aos líderes ambientais.189 Confrontos com grupos indígenas são iniciados principalmente por colonos, 
madeireiros, mineiros e grupos criminosos.190 Consequentemente, as principais preocupações dos povos 
indígenas estão relacionadas à capacidade e ao comprometimento da polícia brasileira e de outras 
autoridades em lhes assegurar a devida proteção. São necessários mais recursos orçamentários para 
melhorar a capacidade das agências ambientais de supervisionar as áreas protegidas.  

Maior cooperação internacional em matéria de segurança 
No tocante à cooperação internacional em matéria de segurança na Amazônia, os nove países da Bacia 
Amazônica devem utilizar plataformas de convocação, como a da Organização do Tratado de Cooperação 
Amazônica (OTCA) e a do Pacto de Leticia pela Amazônia para o compartilhamento das melhores práticas 
de combate ao crime – dentro e fora de suas fronteiras.191 Os Estados Unidos também têm um papel a 
desempenhar no fornecimento de treinamento e equipamento. Por exemplo, em novembro de 2017, os 
Estados Unidos forneceram treinamento de segurança ao Brasil, Colômbia e Peru. O foco da Operação 
AmazonLog17 foi o de preparar as forças armadas nacionais para realizar operações de assistência 
humanitária na Pan-Amazônia.192 As atividades foram realizadas na cidade brasileira de Tabatinga, no 
estado do Amazonas, localizada na região da tríplice fronteira entre Peru, Colômbia e Brasil.  
 
Em 2019, líderes mundiais na reunião do G7 expressaram o seu apoio aos esforços do Brasil no combate ao 
desmatamento e aos incêndios florestais na Bacia Amazônica e também ofereceram assistência financeira e 
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técnica.193 O Presidente Trump afirmou: "se os Estados Unidos puderem ajudar com os incêndios na Bacia 
Amazônica, estamos prontos a ajudar."194 Desde então, os militares dos EUA têm apoiado a Bacia 
Amazônica através de exercícios militares conjuntos e do fornecimento de equipamentos como sinal de 
laços de defesa mais estreitos entre os EUA e o Brasil.195 As tropas dos Estados Unidos se juntaram às 
tropas do Brasil, Colômbia e Peru, com a instalação de bases militares temporárias na região da tríplice 
fronteira. Os Estados Unidos também fornecem uma série de aeronaves para o Brasil, incluindo vários 
aviões de uso militar como o Hercules C-130 para ajudar a apagar incêndios florestais maciços e transportar 
pessoal e equipamentos militares.196 
 
Infraestrutura que apóia um modelo de desenvolvimento sustentável  
para a Amazônia 
É necessário aumentar a vigilância e deixar um contingente maior de forças policiais e militares de 
prontidão na região. Isoladamente, porém, essas ações não solucionarão as condições subjacentes que 
permitem que a insegurança prospere na bacia. O problema da insegurança na Amazônia deve ter uma 
abordagem multidimensional. Ou seja, tal abordagem deve caminhar lado a lado com o fortalecimento da 
governança, o respeito ao estado de direito, o aumento das oportunidades de emprego e de atividade 
econômica significativa, bem como com a oferta de serviços públicos básicos para as comunidades. Muitas 
vezes, as pessoas se envolvem em atividades informais ou mesmo ilícitas por falta de alternativas 
econômicas reais. Nesse quesito, os projetos de infraestrutura precisam ser incorporados a uma visão de 
desenvolvimento sustentável para a região. 
 
Os incentivos econômicos podem servir para alavancar os recursos da Amazônia através da "economia da 
floresta em pé”, para que o valor da floresta viva supere o do benefício do desmatamento.197 Isso pode ser 
conseguido aproveitando-se do poder da bioeconomia e dos serviços ambientais (isto é, usando-se a ciência 
e a tecnologia para aproveitar os recursos da floresta de modo sustentável) que beneficiam as comunidades 
locais e garantem a sustentabilidade ambiental através de produtos farmacêuticos, produção de alimentos e 
outras áreas.198 As empresas e o setor público brasileiro devem trabalhar em parceria, sendo que a este 
último cabe explorar a rentabilidade da bioeconomia.  
 
Atualmente, há poucos casos de uso da biodiversidade da Amazônia com retorno de lucros para a 
preservação da floresta e de benefícios socioeconômicos para as comunidades locais. O setor privado tem 
um papel importante a desempenhar na criação de um impulso em prol de produtos sustentáveis, ao passo 
que os consumidores podem defender os produtos que não sejam originários de terras desmatadas. Várias 
empresas já trabalham em parceria com os habitantes locais da Amazônia e oferecem empregos essenciais 
na colheita de uma maneira não exploradora. Portanto, um modelo econômico mais sustentável e bio-
orientado preservará, em última instância, a vitalidade da Bacia Amazônica, beneficiando também as 
comunidades locais. 
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Tropical Biodiversity-Based Economy,” IntechOpen, November 5, 2018, https://www.intechopen.com/books/land-use-assessing-the-
past-envisioning-the-future/the-amazonia-third-way-initiative-the-role-of-technology-to-unveil-the-potential-of-a-novel-tropical. 
198 Frank Rijsberman, “This is What You Need to Know about the Bioeconomy,” World Economic Forum, April 26, 2018, 
https://www.weforum.org/agenda/2018/04/can-a-nature-based-economy-help-us-drive-green-growth, 
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Por exemplo, a produção de açaí já gera mais de 1 bilhão de dólares anuais para a economia amazônica. Ao 
mesmo tempo, ela apoia a preservação do meio ambiente e gera benefícios socioeconômicos para as 
comunidades locais.199 De acordo com Carlos Nobre, a contribuição do açaí para as economias locais 
poderia ser ainda maior com a incorporação de tecnologias modernas à cadeia de valor. A implementação 
dos Sistemas Agroflorestais (SAF), por exemplo, poderia tornar a produção do açaí 10 vezes mais lucrativa 
do que a produção de carne bovina.200  
 
Outro exemplo vem do segmento de cosméticos. Desde 2000, a Natura, a maior empresa brasileira de 
cosméticos, tem atuado na Amazônia com a missão de contribuir para o desenvolvimento econômico, 
social e ambiental da região. O objetivo do programa da Natura "Amazônia Viva" é ter 30% dos seus 
insumos provenientes de fontes locais até o final deste ano.201 Até o momento, o programa já beneficiou 
4.636 famílias Pan-amazônicas e gerou 260 milhões de dólares (R$1,5 bilhões) somente em atividade 
econômica. No ramo de alimentos e bebidas, a fábrica da Coca-Cola, localizada em Manaus, tem metade de 
seus insumos de guaraná vindos de propriedades agrícolas familiares em 12 municípios amazônicos.202 A 
empresa também investe em iniciativas para fornecer água potável à população (Programa Água+ Acesso) e 
suporte técnico para implementar sistemas agroflorestais em propriedades familiares (Programa Olhos da 
Floresta). No Estado do Pará, a Alcoa investiu mais de 1,6 milhões de dólares (R$9,5 milhões) em 
infraestrutura de saúde pública, saneamento, educação, assistência social e segurança.203 Até 2017, a 
empresa havia gerado mais de 26,5 milhões de dólares (R$152 milhões) somente em atividades 
econômicas na região de Juruti, no Oeste do Pará. Organizações como o Instituto de Pesquisas Ambientais 
da Amazônia (IPAM) e a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) trabalham junto às comunidades em 
modelos sustentáveis de produção e para fortalecer as cadeias de valor – como a de peixes e de produtos 
florestais – e para reduzir os custos intermediários (Quadros 6 e 7). 
 

Quadro 6:  Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) 
 
Desde 1995, o IPAM desempenha um importante papel na condução do desenvolvimento econômico 
sustentável da Amazônia.204 O objetivo da organização é "consolidar o modelo de desenvolvimento tropical 
amazônico até 2035, produzindo conhecimento, implementando iniciativas locais e orientando políticas 
públicas, de modo a influenciar o desenvolvimento econômico, a igualdade social e a preservação do meio 
ambiente".  
 
De 2012 a 2016, o Projeto de Assentamentos Sustentáveis (PAS) do IPAM ajudou mais de 2.700 famílias em 
três assentamentos da reforma agrária com a prestação de assistência técnica e de investimentos para 
promover o uso de métodos de produção sustentáveis.205 Algumas dessas famílias também foram incluídas 
em um sistema de pagamentos por serviços ambientais prestados. As atividades do projeto se 
concentraram em cinco áreas: assistência com a regularização ambiental dos assentamentos, 
 

 
199 Stockholm Resilience Centre TV, “Carlos Nobre Talking about the Amazonia Third Way,” YouTube video, 32:20, posted by February 
16, 2019, 32:30, https://www.youtube.com/watch?v=WwgtRdTjJE0. 
200 Nobre and Nobre, “The Amazonia Third Way Initiative”; and Eliane Fonseca, “Carlos Nobre apresenta o conceito da Terceira 
Via/Amazônia 4.0 em palestra na Unicamp,” Unicamp, September 27, 2019, 
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2019/09/27/carlos-nobre-apresenta-o-conceito-da-terceira-viaamazonia-40-em-palestra-
na. 
201 Kempson Cabral, “Empresas e desenvolvimento sustentável na Amazônia,” Conselho Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável, August 29, 2019, https://cebds.org/empresas-desenvolvimento-sustentavel-amazonia/#.Xt1_tS-z2u5. 
202 Ibid.  
203 Ibid.  
204 “Our Purpose,” IPAM, https://ipam.org.br/about-ipam/. 
205 IPAM, FVPP, and INCRA, “O Desafio da Produção Familiar de Baixo Carbono,” InfoPAS 10 (April 2017), 
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/acervo-projetos-cartilhas-outros/IPAM-
boletimPAS10.pdf. 
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reconhecimento do valor econômico da floresta, aumento da produtividade em áreas abertas da floresta 
(por exemplo, implementação de sistemas agroflorestais), adição de valor à cadeia de abastecimento e 
fortalecimento da capacidade de gestão dos assentamentos. Na quarta área, o projeto apoiou as 
comunidades na comercialização de seus produtos, abordando questões-chave relacionadas ao nível de 
adequação das instalações sanitárias e ao gerenciamento da cadeia de abastecimento. Em quatro anos, os 
produtores afetados aumentaram sua renda em 66% e o nível de desmatamento nas três áreas diminuiu 
em 79%.  
 
No Mato Grosso, a organização também implantou um programa que ajuda as empresas a eliminarem o 
desmatamento de suas cadeias de abastecimento.206 O programa segue uma abordagem jurisdicional que 
classifica os municípios segundo seu compromisso com a produção sustentável, incentivando a cooperação 
entre o setor privado, os governos locais, as comunidades e os produtores. Outra iniciativa do IPAM é o 
Projeto Tanguro que, desde 2004, vem realizando vários estudos com incêndios controlados na Bacia 
Amazônica para desenvolver técnicas inovadoras para a recuperação de áreas degradadas e delinear um 
modelo sustentável de produção agrícola para a região.207 Outra iniciativa do IPAM é o Projeto Tanguro que, 
desde 2004, vem realizando vários estudos com incêndios controlados na Bacia Amazônica para 
desenvolver técnicas inovadoras para a recuperação de áreas degradadas e delinear um modelo agrícola 
sustentável para a região 
 
 
 
Quadro 7: Fundação Amazonas Sustentável (FAS) 
 
Criada em 2008, numa parceria entre o Estado do Amazonas e o Banco Bradesco, a FAS é uma organização 
não governamental que implementa programas para capacitar as comunidades locais e apoiar o 
desenvolvimento de cadeias de abastecimento sustentáveis na Amazônia.208 Atualmente, a organização 
também recebe apoio da Coca-Cola Brasil, do Fundo Amazônia e da Samsung.  
 
Um dos principais programas da organização, o Bolsa Floresta, é uma política pública introduzida em 2007 
para remunerar as famílias que estão envolvidas em serviços ambientais.209 As famílias que são 
recompensadas com o Bolsa Floresta podem participar de oficinas que definirão quais tipos de 
investimentos as comunidades locais precisam para comercializar seus produtos e dimensionar sua 
produção de maneira sustentável. Os planos de investimentos se concentram na geração de renda, na 
capacitação das comunidades e no fornecimento de infraestruturas comunitárias. Quando os 
investimentos são entregues, a FAS também oferece treinamento, assistência técnica e monitoramento de 
desempenho. No município de Fonte Boa (Amazonas), a produção de pirarucu, outrora ameaçada, é hoje 
uma das atividades mais lucrativas da região devido aos métodos de pesca sustentável introduzidos pela 
FAS.210 Nos últimos 10 anos, a organização investiu mais de R$2 milhões (US$3,7 milhões) em melhorias 
de infraestruturas e outros programas geradores de renda que beneficiaram 2.000 famílias e 178 
comunidades da reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá.   
 
 

 
206 “A New Look – Pathways to Sustainable Productions Landscapes in Mato Grosso,” IPAM, May 6, 2019, 
https://ipam.org.br/bibliotecas/a-new-look-pathways-to-sustainable-productions-landscapes-in-mato-grosso/. 
207 “Tanguro Project,” IPAM, https://ipam.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Teaser-Tanguro_ENG.pdf; and IPAM, “Tanguro em 
Pauta,” Boletim Informativo IPAM 2 (September 2016), https://ipam.org.br/wp-content/uploads/2017/08/Tanguro-em-Pauta-
Edição02.pdf. 
208 “Quem Somos,” Fundação Amazonas Sustentável, https://fas-amazonas.org/sobreafas/. 
209 “Programa Floresta em Pé,” Fundação Amazonas Sustentável, https://fas-amazonas.org/pfp/#texto. 
210 “Manejo do Pirarucu é fortalecido com entrega de empreendimentos de pesca em Fonte Boa,” Fundação Amazonas Sustentável, 
https://fas-amazonas.org/manejo-do-pirarucu-e-fortalecido-com-entrega-de-empreendimentos-de-pesca-em-fonte-boa/. 
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Na reserva de Desenvolvimento Sustentável de Uacari, a criação da Empresa de Base Comunitária (EBC) 
Bauana teve apoio do programa de incubadora de negócios sustentáveis da FAS e de várias organizações dos 
setores público e privado.211 Desde a sua criação, a produção do óleo de andiroba triplicou e várias famílias 
se beneficiaram com a iniciativa. Recentemente, o projeto também apoiou a criação da empresa Menino 
dos Óleos, que é administrada por três jovens que agora vendem sua própria marca de produtos de óleo de 
andiroba.  
 
Um desses modelos para o desenvolvimento sustentável na Amazônia, proposto por Carlos Nobre, 
concentra-se na produção de produtos da biodiversidade, aliando tecnologia moderna e conhecimento 
tradicional para criar uma economia verde, socialmente inclusiva e equitativa.212 Seus Laboratórios 
Criativos da Amazônia, localizados por toda a Amazônia, planejam oferecer às comunidades locais a 
capacidade de explorar os recursos disponíveis na região, combinando tecnologia moderna com 
conhecimento tradicional. Por exemplo, alguns desses laboratórios poderiam ensinar a comunidade local a 
fazer o sequenciamento genético de plantas e animais com os registros em blockchain para salvaguardar a 
propriedade intelectual.213 Estima-se que, no segundo semestre de 2020, três comunidades do Estado do 
Pará receberão os primeiros laboratórios criativos.214 Os primeiros laboratórios se concentrarão na 
produção de cupuaçu e cacau. Após a primeira fase do desenvolvimento desse modelo, que inclui o 
mapeamento da cadeia de abastecimento, virá a fase seguinte, que corresponde à construção dos 
laboratórios e à incorporação de tecnologia moderna. Além disso, será criado um programa para capacitar a 
comunidade local, incluindo um projeto chamado “Rainforest Continent” Business School.215 
 
Outro modelo é a construção de complexos industriais locais e o uso sustentável do potencial da 
biodiversidade da região para criar uma economia descentralizada no Estado do Amazonas (como proposto 
pelo Instituto Escolhas, organização sem fins lucrativos).216 Um estudo do Instituto Escolhas de 2019 se 
concentra nas oportunidades de uma nova economia, especificamente em Manaus, onde os maiores 
desafios estão associados à vulnerabilidade social da região e às fragilidades da Zona Franca de Manaus. 
Existem várias oportunidades para apoiar as economias regionais na Amazônia, incluindo o 
desenvolvimento de uma economia com transformação digital, ecoturismo e piscicultura. Para cada 
oportunidade, o estudo identifica cinco "factores críticos de sucesso": infraestrutura, recursos humanos, 
leis e regulamentos e regulação, pesquisa e desenvolvimento e comercialização. Se as ideias apresentadas 
forem implementadas, estima-se que mais de 218.000 empregos serão criados ao longo de 10 anos e que o 
PIB do Amazonas aumentará em 17%. 
 
Ao mesmo tempo, a melhoria da produtividade das atividades existentes, como o agronegócio (por 
exemplo, a produção de carne bovina e de soja), é um componente essencial do desenvolvimento 
sustentável. No Brasil, as áreas desmatadas não atingem seu pleno potencial porque são usadas 
principalmente para atividades improdutivas, como a pecuária. Atualmente, cerca de 70% das áreas não 
cobertas por vegetação no país são usadas para a criação de gado; os outros 30% são usados para a 
agricultura e para infraestruturas urbanas.217 Para ampliar a produção agrícola brasileira e gerar maior 

 
211 “Programa Floresta em Pé,” Fundação Amazonas Sustentável. 
212 Stockholm Resilience Centre TV, “Carlos Nobre Talking about the Amazonia Third Way.” 
213 Fonseca, “Carlos Nobre apresenta o conceito da Terceira Via/Amazônia 4.0 em palestra na Unicamp.”  
214 Sibélia Zanon, “Indústria 4.0 chega a Amazônia: projeto quer salvar a floresta levando tecnologia de ponta,” Mongabay, February 13, 
2020, https://brasil.mongabay.com/2020/02/industria-4-0-chega-a-amazonia-projeto-quer-salvar-a-floresta-levando-tecnologia-de-
ponta/. 
215 Ibid.  
216 Instituto Escolhas, A New Economy for the Amazonas: Manaus Free Trade Zone and Bioeconomy (São Paulo: Instituto Escolhas, 2019), 
http://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/01/PRESENTATION-A-New-Economy-for-the-Amazon-Manaus-Free-Zone-and-
Bioeconomics.pdf. 
217 Juliano Assunção, “Melhorar a produtividade agrícola brasileira é um passo importante para a mitigação das mudanças climáticas,” 
CPI, May 2017, https://climatepolicyinitiative.org/publication/melhorar-produtividade-agricola-brasileira-e-um-passo-importante-
para-mitigacao-das-mudancas-climaticas/. 
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crescimento econômico e, ao mesmo tempo, reduzir o desmatamento, é necessário mudar esse cenário e 
transferir a produção agrícola para áreas com o uso de técnicas de manejo intensivo de pastagens.  
 
Quatro estudos da Iniciativa de Política Climática (CPI) mostram que é possível aumentar a produtividade 
agrícola e proteger o meio ambiente ao mesmo tempo.218 Os estudos destacam as recentes mudanças que 
contribuíram para o crescimento econômico do país e para a redução do desmatamento. O primeiro estudo 
identificou que, após a introdução da soja adaptada no Cerrado brasileiro, as áreas de pasto passaram a ser 
utilizadas para agricultura, resultando em maior produção agrícola e menor desmatamento. Da mesma 
forma, um segundo estudo demonstrou que no Mato Grosso do Sul, quando as áreas de pastagem 
começaram a ser usadas para o cultivo cana de açúcar, a economia da região acelerou, com menos 6.300 
hectares desmatados após três anos. O terceiro estudo identificou uma relação positiva entre a eletrificação 
das áreas rurais, a produtividade agrícola e a expansão das áreas cobertas. Por último, a Iniciativa de 
Política Climática (CPI) constatou que um aumento no custo da criação de gado incentivou vários 
fazendeiros da Bacia do Tapajós a investirem em outras atividades e a substituir suas pastagens por 
culturas que requerem menos terra, reduzindo o desmatamento para abertura de pastos para o gado.  
 
O IPAM também realizou estudos que exemplificam o potencial econômico de se substituir a criação de 
gado por práticas agrícolas intensivas.219 Entre 2006 e 2010, a produção de soja no estado de Mato Grosso 
aumentou em mais de 30%, enquanto que o desmatamento diminuiu na mesma proporção. Segundo os 
estudos, dois fatores contribuíram para esse cenário: (1) um aumento na produtividade e (2) uma mudança 
no uso da terra, uma vez que 91% das terras utilizadas para o cultivo da soja já haviam sido desmatadas. Os 
baixos níveis de desmatamento no mesmo período coincidiram também com a implementação de várias 
iniciativas federais de combate à degradação do meio ambiente, incluindo a "moratória da soja" e o Plano 
de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm).  
 
Por último, para proteger os recursos naturais do país e aumentar a produtividade agrícola, é essencial 
estabelecer uma relação entre as políticas públicas e os mecanismos de mercado, com uma aliança entre os 
setores agrícola e ambiental.220 O Código Florestal do Brasil, por exemplo, se apresenta como uma 
oportunidade para acelerar a modernização do setor agrícola do país e sua competitividade no mercado 
internacional. Ao restringir a área utilizada para a produção agrícola, o código não só estimula a 
produtividade, mas também coloca o país em melhor posição para negociações ambientais e comerciais.  
 
A mineração é uma grande atividade econômica no Brasil que apóia milhões de moradores locais. O setor 
de mineração brasileiro produz quase 5% do PIB total do país, com grande parte dessa produção sendo 
proveniente da região amazônica.221 No entanto, quando não são realizadas de maneira sustentável, as 
atividades de mineração também podem ter graves impactos sobre o meio ambiente. Isto é especialmente 
verdade no caso da Mineração Artesanal e em Pequena Escala (MAPE), a qual se utiliza de pouca tecnologia 
e, em geral, não é regulada pelo Estado.222 Estima-se que a MAPE, por si só, seja responsável por 
aproximadamente 71 % de todas as emissões de mercúrio na Pan-Amazônia.223 
 

 
218 Ibid.  
219 Elton Alisson, “Redução do desmatamento com aumento da produção agrícola,” Agência FAPESP, January 16, 2012, 
http://agencia.fapesp.br/reducao-do-desmatamento-com-aumento-da-producao-agricola/15033/. 
220 Assunção, “Melhorar a produtividade agrícola brasileira é um passo importante para a mitigação das mudanças climáticas.”  
221 “Qual a importância da mineração para a economia do país?,” Vale, July 17, 2017, 
http://www.vale.com/brasil/pt/aboutvale/news/paginas/qual-a-importancia-da-mineracao-para-a-economia-do-pais.aspx. More than 
60 percent of Brazil’s production of tin, aluminum, manganese, and copper comes from the Amazon region. Fonte: Agência Nacional 
de Mineração, Anuário Mineral Brasileiro: Principais Substâncias Metálicas (Brasília, DF: 2018), 
http://www.anm.gov.br/dnpm/publicacoes/serie-estatisticas-e-economia-mineral/anuario-mineral/anuario-mineral-
brasileiro/amb_2018.pdf. 
222 Fikri, Koster, and de Wit, Healthy Rivers, Healthy People. 
223 Ibid.  
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De acordo com um estudo da USAID, se diretrizes modernas e medidas de mitigação forem aplicadas à 
MAPE, há uma oportunidade única de se impactar positivamente o setor, criando-se comunidades e meios 
de vida mais sustentáveis.224 O estudo considera a importância da implementação de avaliações 
diagnósticas na comunidade para identificar características locais específicas que possam ser afetadas pelas 
atividades de mineração. O envolvimento da Comunidade é necessário não só na fase de planejamento, 
mas ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, incluindo na fase de pós-encerramento (ou seja, questões 
herdadas). Outras intervenções do projeto incluem o fornecimento de apoio técnico, a produção de 
avaliações sobre o impacto para o meio ambiente e para a saúde, a implementação de medidas de 
mitigação, a criação de capacitação e a identificação de usos alternativos para a terra após o fechamento do 
local.  
 
Os projetos de mineração devem considerar os aspectos ambientais gerais (por exemplo, as características 
dos solos locais, a qualidade da água e do ar, os padrões meteorológicos e a geologia) e os fatores 
socioeconômicos e políticos (por exemplo, o estado de saúde da comunidade, as questões relacionadas com 
o gênero e o trabalho e o direito de posse de terras).225 Quanto ao primeiro aspecto, as estratégias de 
mitigação podem incluir a implementação de métodos de cobertura e preservação do solo, programas para 
educar os mineiros sobre os impactos ambientais e sobre práticas sustentáveis, fornecimento de 
infraestruturas adequadas (por exemplo, infraestrutura de água, saneamento e higiene (WASH), bem como 
rodovias) e assistência técnica na construção ou fechamento de poços. No segundo aspecto, é importante 
promover métodos alternativos de processamento ou de produção que não utilizem contaminantes, 
oferecer educação voltada para a saúde, aplicar as proteções trabalhistas e monitorar as violações 
trabalhistas. Além disso, o relatório ressalta a importância de se formalizar os mineiros e as associações de 
mineração, bem como ampliar o acesso a empréstimos no sistema de microfinanciamento para permitir o 
investimento em tecnologias sustentáveis. Essas oportunidades econômicas alternativas para os habitantes 
da Amazônia poderiam permitir uma extração de recursos mais sustentável e lucrativa e deveriam mudar a 
equação em relação às atividades ilegais que, muitas vezes, agravam a destruição das florestas. Priorizar as 
atividades econômicas lucrativas e legais na Amazônia seria parte do esforço para proporcionar segurança à 
região.  
 
Em termos de infraestrutura para apoiar uma economia mais sustentável, os drones poderiam ser usados 
para transportar produtos dentro da selva amazônica – veículos aéreos não tripulados (VANT) poderiam 
facilitar o transporte de produtos processados até portos e aeroportos e, de lá, seguirem para mercados 
internacionais.226 No caso das commodities primárias, ainda seria necessário considerar o uso de ferrovias, 
canais navegáveis e autoestradas. Com relação à perecibilidade dos produtos, propõe-se a utilização de 
técnicas de liofilização; os exemplos incluem os frutos liofilizados que ainda retém uma quantidade 
significativa de valor nutricional. O projeto Amazônia 4.0 também considera o uso da energia solar em 
comunidades amazônicas, bem como o uso de dispositivos equipados com sensores que permitem reparos 
e revisões remotas.227 Carlos Nobre enfatiza a importância de se manter as pessoas conectadas e reconhece 
alguns avanços nessa área. Ele menciona a existência do satélite brasileiro geoestacionário para 
telecomunicações e planos do governo para instalar cabos de fibra óptica ao longo dos rios amazônicos. 
Essas iniciativas proporcionariam às comunidades isoladas conexão com a Internet de alta velocidade e 
apoiariam a implementação de programas de formação à distância, bem como a utilização de técnicas de 
formação em realidade virtual. 
 

 
224 USAID, Sector Environmental Guideline: Artisanal and Small-Scale Mining (Washington, DC: USAID, 2017), 
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September 25, 2019, https://medium.com/fundação-fhc/amazon-4-0-project-defining-a-third-path-for-the-amazon-f0412305f066. 
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A mudança no paradigma econômico da bacia levará tempo para se desenvolver e alcançar a escala 
necessária. Exigirá, ademais, investimentos mais elevados em infraestrutura de qualidade, ciência e 
tecnologia, um "MIT para a Amazônia", de acordo com Denis Minev, ex-secretário de Estado para 
Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Amazonas.228 Será necessário melhorar o orçamento de 
importantes instituições de pesquisa, como o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e de 
agências governamentais, como a Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação 
(SEDECTI), no Estado do Amazonas, para ajudar a criar essa economia alternativa para a região. Por 
exemplo, o orçamento médio anual do INPA atualmente é de míseros US$7,3 milhões (R$35 milhões).229 
Ao mesmo tempo, esses esforços têm de ser complementados por intervenções contínuas para melhorar a 
produtividade de setores alimentares tradicionais, como a da criação de soja e gado, além de uma 
campanha educativa em massa para educar os consumidores globais sobre o consumo responsável e 
sustentável. As infraestruturas que apoiem essa visão mais sustentável da Amazônia incluirão uma 
combinação de novas tecnologias, transportes e produção de energia renovável. O Brasil possui o 
conhecimento necessário para equilibrar as preocupações ambientais, de segurança e econômicas na 
Amazônia. O país tem uma oportunidade significativa de desenvolver a região de uma maneira mais 
sustentável e de permitir que as infraestruturas desempenhem um papel positivo nesse processo.  
  

 
228 “WEBCAST – Where Deforestation and Disease Collide: Sustainability and COVID-19 in the Brazilian Amazon,” Wilson Center, May 
14, 2020, https://www.wilsoncenter.org/event/webcast-where-deforestation-and-disease-collide. 
229 Evanildo da Silveira, “Crise dos mais antigos centros de pesquisa da Amazônia ameaça proteção da floresta,” BBC, November 17, 
2019, https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50396127. 
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Anexo A: Projetos de infraestrutura 
selecionados na região amazônica brasileira 
 
 
Estradas 

• Rodovia Belém - Brasília: a construção da Rodovia Belém-Brasília foi iniciada em 1958, durante o 
mandato do Presidente Juscelino Kubitschek, aproximadamente dois anos após a decisão de 
construir Brasília, a capital do Brasil.230 O projeto foi visto como uma forma de integrar a futura 
capital com outras partes do país em uma linha vertical de 2,772 km, atravessando os estados de 
Goiás, do Tocantins, do Maranhão e do Pará. Concluída em 1960 e pavimentada em 1974, foi a 
primeira estrada ligando a Amazônia Legal à região Centro-Oeste do Brasil.231 Desde sua conclusão, a 
Rodovia Belém-Brasília tem contribuído para a expansão dos assentamentos agrícolas, cidades e 
indústrias em uma região anteriormente desconectada.  
 

• Rodovia Manaus - Porto Velho (BR-319): a BR-319 foi concluída em 1976 e tem aproximadamente 
900 km de extensão.232 A rodovia, que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia, foi 
uma das primeiras estradas a percorrer a Bacia Amazônica. O governo militar brasileiro abriu a 
rodovia em 1973, mas ela teve que ser fechada em 1988 devido a problemas de manutenção 
causados por veículos com excesso de peso e às elevadas taxas médias de precipitações, aliadas à 
escassez de recursos alocados para projetos de infraestrutura durante as dificuldades econômicas da 
década de 1970.233 Recentemente, o governo anunciou planos para recuperar a estrada.234 
 

• Rodovia Cuiabá-Santarém: construída nos anos 1970, a Rodovia Cuiabá-Santarém faz parte da BR-
163 (Porto Alegre - Pará). Muitas vezes chamada de "Corredor da Soja", trata-se de uma estrada de 
1.780 km que atravessa os Estados de Mato Grosso e do Pará.235 A rodovia conecta regiões de 
agronegócio do Centro-Oeste brasileiro aos portos do Pará, especialmente ao Porto de Miritituba (Rio 
Tapajós). O projeto de pavimentação dessa estrada foi concluído no início de 2020, mais de 40 anos 
após o início da pavimentação.236 Essa estrada é controversa por sua incapacidade de incluir 
iniciativas socioambientais que considerem a probabilidade de que os projetos de pavimentação  

 
230 “Belém-Brasília Une País de Norte a Sul,” Memorial da Democracia, http://memorialdademocracia.com.br/card/belem-brasilia-
rodovia-de-integracao. 
231 Michelle Louise Sousa and Rafael Araújo Pacheco, “A influência da rodovia Belém-Brasília no processo de desenvolvimento das 
cidades do centro-norte de Goiás,” Revista Geoaraguaia 3, no. 2 (2013): 246-262, 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4521648. 
232 Fabiano Maisonnave and Lalo de Almeira, “BR-319: Estrada que liga Manaus a resto do país ameaça abrir uma Alemanha na mata,” 
Folha de São Paulo, September 4, 2018, https://temas.folha.uol.com.br/projeto-amazonia/br-319/estrada-que-liga-manaus-a-resto-do-
pais-ameaca-abrir-uma-alemanha-na-mata.shtml. 
233 Ibid.; and Thiago Oliveira Neto and Ricardo José Batista Nogueira, “BR-319: Os quarenta anos de uma rodovia na Amazônia,” Revista 
Franco-Brasileira de Geografia 28 (October 2016), https://journals.openedition.org/confins/11270#authors 
https://journals.openedition.org/confins/11270. 
234 André Richter, “Bolsonaro diz que rodovia Porto Velho Manaus será recuperada,” Agência Brasil, December 25, 2019, 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-12/bolsonaro-diz-que-rodovia-porto-velho-manaus-sera-recuperada. 
235 “Grandes Obras – Rodovia BR-163: Relatório Completo,” Radar Brasil – FIESP, http://radarbrasil.fiesp.com.br/rodovia-br-163-
relatorio-completo. 
236 Lucas Rodrigues, “‘Entrega da BR-163 é um passo enorme para a competitividade de MT’, afirma governador,” Government of Mato 
Grosso, February 17, 2020, http://www.mt.gov.br/-/13767414--entrega-da-br-163-e-um-passo-enorme-para-a-competitividade-de-
mt-afirma-governador. 
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acelerem o desmatamento e estimulem a migração de madeireiros ilegais para outras áreas ao longo 
da rodovia.237  
 

• Rodovia Transamazônica (BR-230): a Rodovia Transamazônica foi concebida para assentar 10 
milhões de famílias carentes na Bacia Amazônica até o ano de 1980.238 Devido a uma série de fatores, 
o projeto foi cancelado em 1974. À época do cancelamento, as 20,000 famílias que foram transferidas 
para a área foram deixadas sem apoio do governo. A estrada foi construída sobre o terreno instável da 
Bacia Amazônica que facilmente se inundou e desmoronou durante a estação chuvosa, dificultando a 
construção e deixando a estrada intransitável por seis meses do ano. As pessoas que se deslocaram 
para a área não podiam enviar sua produção agrícola nem trazer os suprimentos de que precisavam. 
Some-se às suas dificuldades o fato de que muitos não tinham conhecimento financeiro e assumiram 
empréstimos insustentáveis, deixando-os com dívidas que não poderiam pagar mesmo se a estrada 
estivesse aberta.239 Além disso, partes da autoestrada conduziam ao que se chama "padrão de espinha 
de peixe", onde emergem da estrada ramificações de destruição, num padrão que se assemelha a um 
peixe dessecado.240 A estrada tornou vastas extensões de terra acessíveis aos madeireiros ilegais, 
mineiros e fazendeiros que utilizavam a prática agrícola de derrubada e queimada para limpeza de 
terrenos. Isto levou ao desmatamento generalizado, envenenamento por mercúrio e erosão. Em 
janeiro de 2019, o governo brasileiro anunciou seu plano de privatizar a Rodovia Transamazônica e 
atrair mais investimentos para sua pavimentação.241  
 

• Rodovia Marechal Rondon: A Rodovia Marechal Rondon liga São Paulo a Mâncio Lima, no noroeste 
do Estado do Acre. A parte da rodovia que atravessa a Amazônia tem 1.454 km de extensão, ligando a 
cidade de Cuiabá (Mato Grosso) a Porto Velho (Acre).242 Apesar da promessa de desenvolvimento 
econômico, essa rodovia foi controversa devido aos danos ambientais que causou e à incapacidade de 
proteger as comunidades indígenas contra o deslocamento. A rodovia foi, originalmente, construída 
na década de 1960 e pavimentada na década de 1980 com financiamento do Banco Mundial.243 A 
crítica vexaminosa sobre os efeitos do projeto – incluindo a exploração madeireira de florestas 
tropicais intocadas, que abrangiam uma área maior que a Holanda e taxas de malária que afetavam 
mais de 1 a cada 4 habitantes – levou à criação do Departamento de Meio Ambiente, do Banco 
Mundial. Isto posto, o empréstimo do Banco Mundial estimulou um incrível desenvolvimento 
econômico na região, uma vez que, antes da pavimentação, a BR-364 ficava intransitável por seis 
meses do ano. 
 

• Rodovia Interoceânica (Transoceânica ou Estrada do Pacífico): em dezembro de 2004, os 
Presidentes Alejandro Toledo, do Peru e Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, concordaram em 
construir a Rodovia Interoceânica ou Transoceânica, com 2.600 km, que ligaria a costa Atlântica do 

 
237 Veja, por exemplo, Philip Fearnside, “Brazil’s Cuiabá-Santarém (BR-163) Highway: The Environmental Cost of Paving a Soybean 
Corridor Through the Amazon,” Environmental Management 39, no. 5 (June 2007),doi:10.1007/s00267-006-0149-2 ; and WWF 
Network, Brazil: Assessing the Sustainability Impacts of Paving Highway BR-163: A Literature Review and a Summary of Best Practices Related 
to Soy Production (Morges, Switzerland: 2006) https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwfbrazil04_08_06.pdf. 
238 Kaushik Patowary, “The Trans-Amazonian Highway: An Ecological Disaster,” Amusing Planet, 2014, 
https://www.amusingplanet.com/2014/11/the-trans-amazonian-highway-ecological.html. 
239 “The Trans-Amazonian Highway,” Mongabay, https://rainforests.mongabay.com/08highway.htm. 
240 Eugenio Arima et al., “Loggers and Forest Fragmentation: Behavioral Models of Road Building in the Amazon Basin,” Annals of the 
Association of American Geographers 95 (2005): 525-541, https://msu.edu/~rwalker/pubs/Arima_etal2005.pdf. 
241 Jake Spring, “UPDATE 3-Brazil seeks to privatize, pave Trans-Amazonian Highway,” Reuters, January 22, 2019, 
https://www.reuters.com/article/brazil-infrastructure/update-1-brazil-seeks-to-privatize-pave-trans-amazonian-highway-
idUSL1N1ZM1G2. 
242 WWF, Brazil: Assessing the Sustainability Impacts of Paving Highway BR-163. 
243 Tyler Bridges, “The Rain Forest’s Road to Ruin?,” Washington Post, July 24, 1988, 
https://www.washingtonpost.com/archive/business/1988/07/24/the-rain-forests-road-to-ruin/d97a28fb-0a40-4b90-ab06-
7b23a2d482c3/. 
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Brasil aos portos do Pacífico, no Peru.244 Seu principal objetivo era combinar a força econômica do 
Brasil com Lima e outros portos estratégicos que ficam ao longo da costa do Pacífico do Peru, como o 
portos de Ilo, de Matarani e de San Juan de Marcona.245 Desde seu início, em 2006, até sua conclusão, 
em julho de 2011, o custo do projeto quase triplicou, indo de US$658 milhões para quase US$2 
bilhões, grande parte dos quais foi financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e pelo governo peruano.246 

 
Barragens 

• São Luiz do Tapajós: o projeto de construção da segunda maior hidroelétrica brasileira foi cancelado 
em 2016, após a FUNAI ter aprovado um estudo para demarcar o território do grupo indígena 
Munduruku.247 O projeto teria inundado a aldeia dos Munduruku e deslocaria a população e as 
aldeias.248 Além disso, segundo o IBAMA, o projeto foi cancelado porque seu estudo de impacto 
ambiental tinha várias falhas. Esta foi uma das várias barragens propostas para a região de Tapajós. A 
Eletrobras, empresa brasileira de geração de energia, que liderava o projeto, não eliminou a 
possibilidade de abrir um novo processo de licenciamento para implementar o projeto nos próximos 
anos.  
 

• Tucuruí: a construção da Hidrelétrica de Tucuruí foi concluída em 1984, ainda durante o governo 
militar brasileiro.249 A usina fica no Estado do Pará e tem uma capacidade instalada de mais de 8.000 
MW, sendo responsável pelo abastecimento de parte dos Estados do Pará e do Maranhão, de alguns 
estados da região Nordeste e de todos os estados das regiões sul e sudeste do Brasil.250 Estima-se que 
a barragem tenha custado US$7,5 bilhões e deslocado mais de 23.000 pessoas.251  
 

• Santo Antônio e Jirau: as barragens hidrelétricas de Santo Antônio e de Jirau fazem parte da 
iniciativa do Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira.252 As barragens estão localizadas no Estado 
amazônico de Rondônia. As obras foram totalmente concluídas por volta do ano de 2016, com a 
instalação das últimas turbinas.253 Estima-se que só a Barragem de Jirau gere 3,7% da energia 
produzida no Brasil. Estudos mostram que a construção das barragens alterou o nível das águas e 
também os períodos de inundação e de seca do rio.254 Além disso, as barragens construídas ao longo 

 
244 Sam Goodman, “The Role of NGOs in Mitigating the Impact of the Interoceanic Highway,” American University, 
https://www.american.edu/sis/gep/upload/sam-goodman-srp-final-draft-4.pdf; and Ker Than, “Bugs Help Measure Impact of New 
Transoceanic Highway on Amazon,” National Geographic, May 18, 2012, https://www.nationalgeographic.com/news/2012/5/120518-
leaf-packs-transoceanic-highway-amazon-water-quality/#close. 
245 “Southern Interoceanic Highway (Peru-Brazil),” Bank Information Center, 
https://web.archive.org/web/20110905054540/http:/www.bicusa.org/en/Project.10312.aspx. 
246 Ibid.; and Bart Crezee, “Interoceanic Highway Incites Deforestation in Peru, Threatens More to Come,” Mongabay Environmental 
News, November 1, 2017, https://news.mongabay.com/2017/11/interoceanic-highway-incites-deforestation-in-peru-threatens-more-
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247 Karla Lima, “‘Enterramento de São Luiz do Tapajós nos dá esperança’, diz procurador,” G1, August 8, 2016, 
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249 Lúcio Flávio Pinto, “De Tucuruí a Belo Monte: a história avança mesmo?,” Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências 
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do rio Madeira têm bloqueado o processo migratório de espécies de peixes, o que afeta tanto o lado 
brasileiro quanto o lado boliviano da fronteira.  
 

• Belo Monte: a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte foi concluída em novembro de 2019, 
após a instalação de sua última turbina.255 Localizada no Estado do Pará, no norte da Amazônia 
brasileira, é uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo em capacidade de geração. Composta 
por 18 turbinas, 24 unidades geradoras e 33 barragens construídas ao longo do rio Xingu, estima-se 
que o complexo de Belo Monte tenha uma produção máxima de 11.233 MW.256  

 
Ferrovias 

• Ferrogrão: o Ferrogrão é um projeto para a construção de uma ferrovia de 1.142 km, proposto para 
ligar o Centro-Oeste do Brasil, uma importante região produtora de grãos, aos portos do norte da 
Amazônia.257 Esse projeto aceleraria muitíssimo a movimentação de grãos para o mercado porque as 
intensas precipitações atmosféricas tornam a rodovia intransitável em grande parte do ano.258 Até o 
momento, o governo não aprovou nada, mas empresas de todo o mundo, incluindo da China, 
manifestaram seu interesse em investir no projeto.259 Por outro lado, grupos de ambientalistas 
expressaram a preocupação de que o projeto causaria grandes danos ambientais e afetaria, 
especialmente, as comunidades indígenas.260 
 

• Carajás (EFC): a construção da ferrovia de Carajás foi concluída em 1985.261 Essa ferrovia tem 892 km 
de extensão e liga a maior mina de minério de ferro a céu aberto do mundo – a mina de Carajás, no 
sudeste do Pará – ao porto de Ponta Madeira, no Maranhão. Estima-se que a ferrovia transporte 120 
milhões de toneladas de carga e 350.000 passageiros por ano. Em 2018, a Vale concluiu uma 
ampliação da ferrovia em 575 km, a despeito das fortes críticas relacionadas ao desmatamento, 
poluição sonora e da água, bem como dos inúmeros protestos contra a falta de passarelas para 
travessia de pedestres sobre os trilhos da ferrovia.262  
 

• Norte-Sul (FNS): o projeto inicial da Ferrovia Norte-Sul (FNS) consiste de três seções ferroviárias que 
formam uma linha vertical, atravessando o território brasileiro de norte a sul.263 A "seção norte" é a 
localizada na região amazônica. Trata-se de um trecho de 720 km que se inicia na cidade de 
Açailândia, no Maranhão, e termina em Porto Nacional, no Tocantins. Além do projeto inicial – que 
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está quase concluído, o governo prevê agora acrescentar 477 km à seção norte da linha férrea. 
Segundo o projeto, a ferrovia terminaria na cidade de Barcarena, no Estado do Pará, onde se localiza o 
complexo portuário de Vila do Conde. 
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