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Sumário executivo 
 
 
 
O Peru é frequentemente chamado de país andino, no entanto, 60% de seu território está localizado na 
floresta amazônica. A Amazônia peruana detém uma riqueza de recursos que inclui uma cobertura florestal, 
hidrovias e biodiversidade, produtos minerais e agrícolas, serviços ecossistêmicos, entre outros. Contudo, 
uma série de desafios de governança, segurança e infraestrutura têm criado tensões na floresta e, 
infelizmente, desde 1990, a Amazônia peruana sofre com desmatamentos constantes. Os principais 
culpados pelo desmatamento na Amazônia peruana são a agricultura, a pecuária, o cultivo de coca, a 
mineração de ouro, projetos de infraestrutura e a exploração madeireira, além de formas ilícitas dessas 
atividades também contribuindo consideravelmente para o desmatamento. Todavia, o desmatamento não 
pode ser analisado apenas por meio de um foco ambiental, já que também é resultado de vulnerabilidades 
mais amplas no Estado de direito, segurança e governança do Peru. A introdução do desenvolvimento de 
infraestrutura nesse quadro já complexo também aumenta esses riscos.   
 
Este estudo de caso analisa o desenvolvimento de infraestrutura na Amazônia peruana e sua conexão com 
o desmatamento, segurança humana e o Estado de direito. O estudo de caso é fundamentado numa 
literatura extensa, bem como em entrevistas com especialistas. O objetivo do estudo de caso é oferecer 
uma visão mais abrangente do desmatamento na Amazônia peruana e explorar se a degradação ambiental é 
um indicador de vulnerabilidades mais amplas em termos de segurança humana e do Estado de direito. Por 
fim, o estudo de caso examina o papel que a infraestrutura desempenha na exacerbação ou atenuação 
dessas vulnerabilidades. 
 
Desmatamento, insegurança humana e governança na Amazônia peruana 
A Amazônia peruana enfrenta os seguintes desafios socioeconômicos: mais de 85% das pessoas da região 
trabalham na economia informal e seus cidadãos, muitas vezes, não têm oportunidades econômicas ou 
acesso a serviços sociais básicos, tais como água e saneamento, saúde e educação. Essa situação 
socioeconômica vulnerável é agravada pela insegurança e uma governança inadequada, as quais impedem o 
desenvolvimento da região em longo prazo. A mineração ilegal de ouro, o cultivo de coca e a exploração 
madeireira ameaçam tanto os habitantes da Amazônia peruana quanto o meio ambiente em que vivem. 
Aproximadamente 28% da mineração de ouro no Peru ocorre ilegalmente. Quando feita de forma ilegal, a 
mineração de ouro não só elimina as árvores e fragiliza o Estado de direito, mas também causa um 
problema menos visível na forma de contaminação das fontes de água por mercúrio. O Peru também é o 
segundo maior produtor de cocaína do mundo, atrás apenas da Colômbia e seguido da Bolívia. A maioria 
das drogas produzidas no Peru tem o Brasil, a Europa ou a Oceania como destino. 
 
Infelizmente, os governos regionais e locais no Peru muitas vezes não têm capacidade técnica, nem 
recursos humanos e orçamentários para lidar efetivamente com questões de ilegalidade, governança 
fundiária e prestação de serviços públicos. Além disso, a corrupção entre os setores e os níveis do governo 
desperdiça recursos públicos valiosos e cria uma sensação geral de impunidade passível de exploração por 
diversos agentes. Ao mesmo tempo, uma governança fundiária inadequada cria oportunidades de invasão 
de propriedades, gerando ainda mais desmatamento.  
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Desenvolvimento da infraestrutura na Amazônia peruana 
Apesar desses desafios, a abordagem atual para o desenvolvimento econômico da Amazônia peruana se 
utiliza principalmente de uma estrutura de extração de recursos que não soluciona adequadamente as 
fragilidades da governança nem as complexidades sociais e de segurança na região. Apesar de que projetos 
de infraestrutura, tais como a construção de hidrelétricas e estradas, têm sido desenvolvidos para 
aumentar a conectividade e promover o crescimento econômico na região, estes também contribuem para 
o desmatamento. Os políticos adotaram a infraestrutura, em particular o desenvolvimento rodoviário, 
como uma "estratégia vencedora" para as eleições, muitas vezes desconsiderando os possíveis efeitos 
negativos que esses projetos poderiam criar em um ecossistema sensível como o da Amazônia.  
 
A infraestrutura tem sido promovida sem uma análise cuidadosa dos melhores projetos de engenharia e de 
alternativas sustentáveis, uma abordagem que ignora as possíveis externalidades e beneficiários desses 
empreendimentos. Como resultado desses projetos de infraestrutura, a migração para a região amazônica e 
a consequente urbanização da área aumentou rapidamente, mas os governos locais não têm conseguido 
fornecer serviços públicos adequados para atender ao aumento da demanda.  
 
Parte do desafio está arraigada no planejamento da infraestrutura. Há pouca informação sistematizada 
sobre a região em termos de projetos propostos, como esses projetos se relacionam com uma visão 
econômica da Amazônia e quais devem ser priorizados. Muitas das propostas na Amazônia são promovidas 
de forma desarticulada por patrocinadores públicos e privados, sem uma análise de suas interconexões e 
efeitos colaterais. Muitas das obras de infraestrutura propostas são projetos rodoviários. Com frequência, 
uma estrada ilegal ou informal é construída, e os governos locais decidem repavimentá-las, "formalizando" 
sua existência. Grandes estradas podem melhorar a logística comercial e permitir mais acesso a regiões 
remotas, porém, a decisão para a construção dessas estradas costuma embasar-se em motivos políticos que 
não seguem princípios econômicos. Além disso, os projetos não costumam contabilizar externalidades 
ambientais e sociais. Muitas dessas estradas atraíram colonos, pequenos agricultores locais e comunidades 
de habitação florestal, o que gerou inúmeras iniciativas de desmatamento não planejado. Em muitos casos, 
os projetos rodoviários são implementados sem seguir as respectivas regulamentações socioambientais. A 
imputação, a transparência e o acesso a informações do projeto durante suas diferentes fases ainda são 
inadequados, apesar da presença de ferramentas jurídicas. Há também diferenças significativas em termos 
de normas ambientais e sociais aplicadas pelos diversos patrocinadores de projetos de infraestrutura. 
 
O futuro do desenvolvimento de infraestrutura na Amazônia peruana 
Apesar da necessidade de investimentos em infraestrutura para apoiar o crescimento econômico e o 
desenvolvimento social na Amazônia, é necessário abordar problemas básicos, tais como insegurança, 
governança territorial inadequada e baixa capacidade institucional dos governos regionais. Caso contrário, 
os investimentos em infraestrutura serão desperdiçados e o crescimento econômico não ocorrerá. Para que 
a infraestrutura atenda às necessidades da Amazônia, primeiro seria necessário elaborar um plano de 
desenvolvimento sustentável para a região e, em seguida, incorporar projetos de infraestrutura nesse 
plano. O plano deve visar atividades econômicas que possam fornecer alternativas significativas a 
operações informais e ilegais, devendo abordar as condições necessárias para viabilizar o desenvolvimento, 
tais como o Estado de direito e uma governança efetiva. Será necessário recriar os planos de infraestrutura 
e incorporá-los com essa visão para evitar o agravamento dos desafios existentes.  
 
1. Elaborar uma visão de desenvolvimento sustentável para a bacia amazônica 
É necessário criar um novo paradigma de desenvolvimento para a bacia amazônica; um que combine 
prosperidade econômica e social para seus cidadãos, preservação ambiental e segurança humana. Muitas 
das regiões que compõem a Amazônia peruana apresentam o maior crescimento populacional do país, e as 
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pessoas precisam de empregos e de investimentos sociais para susterem seu bem-estar. O combate às 
atividades ilegais e a proteção das comunidades exigirão mais do que forças de segurança locais; a 
segurança também precisa estar conectada aos planos econômicos.  
 
A Amazônia peruana precisará reorientar seus sistemas de produção para que não dependam tanto de 
flutuações dos preços de commodities internacionais. As sugestões incluem a transformação de 
commodities em bens manufaturados e serviços, a fim de aumentar seu valor agregado, e investimentos 
em indústrias de tecnologia independentes dos recursos naturais. Produtos como borracha, castanha-do-
Pará e frutas raras (tais como camu camu, açaí e aguaje) poderiam compor uma parcela maior das 
exportações da Amazônia peruana se os processos de planejamento de projetos de infraestrutura 
melhorassem e se incentivos apropriados fossem estabelecidos. Por exemplo, seria possível utilizar as 
commodities agrícolas amazônicas como proteína para as fazendas de peixes, as quais se adaptam bem aos 
lagos quentes da Amazônia e exigem uma pequena área de superfície. A piscicultura poderia beneficiar as 
populações rurais, criando uma cadeia produtiva de valor agregado que aumentaria a renda e a segurança 
alimentar. Outra recomendação seria o investimento em indústrias com base em tecnologia, tais como a de 
armazenamento a frio e de refrigeração em trânsito, as quais são independentes da extração de recursos 
naturais. Além disso, o Peru é o principal exportador global de café e cacau orgânicos, commodities que 
tiveram um aumento na demanda pública por fontes sustentáveis e cadeias de suprimentos transparentes. 
 
2. Abordar as condições básicas de viabilização do desenvolvimento 
É necessário abordar as condições básicas de viabilização do desenvolvimento, tais como aumentar a 
transparência do governo, elaborar modelos inovadores de segurança por meio da tecnologia e de parcerias 
com as comunidades regionais, fortalecer a governança fundiária e melhorar a descentralização fiscal, a fim 
de melhor conectar os recursos às necessidades de gastos. 
 
Em termos de segurança, programas bem-sucedidos, como o Projeto de Monitoramento da Amazônia 
Andina (Monitoring of the Andean Amazon Project – MAAP), têm demonstrado o poder da digitalização da 
burocracia, alavancando as tecnologias do Sistema de Informação Geográfica (SIG) e de drones para 
identificar crimes ambientais. As extensões dessa tecnologia incluem a colaboração com comunidades 
indígenas no uso de drones para identificar incursões ilegais em seus territórios protegidos. Numa escala 
mais ampla, há uma necessidade fundamental de expandir a tecnologia da informação e de comunicação 
para aumentar a transparência entre governos, comunidades indígenas e doadores. 
 
As ações legais contra crimes ambientais poderiam melhorar com o espelhamento em iniciativas bem-
sucedidas (tal como a Operação Mercúrio), ou seja, promovendo o desenvolvimento de bases operacionais 
para crimes de conservação, a implementação de promotores ambientais especializados e o aumento da 
capacidade investigativa em regiões densas da Amazônia, como Madre de Dios e Loreto. Acima de tudo, as 
reformas no nível dos funcionários devem ser prioritárias, incluindo a ampliação da formação de pessoal e 
dos orçamentos a eles destinados, assim como o preenchimento de vagas disponíveis. A institucionalização 
de táticas investigativas, incluindo o uso de informantes confidenciais e operações sigilosas, também pode 
ajudar na descoberta e combate a crimes ambientais.  
 
3. Fortalecer o planejamento de infraestrutura, imbuindo-o com a visão de um desenvolvimento 

sustentável 
Um caminho sustentável para o futuro da Amazônia deve ser acompanhado de investimentos em 
infraestrutura. Os planos regionais devem ser coordenados e integrados ao plano nacional de infraestrutura 
para evitar a duplicação de iniciativas e o desperdício de recursos orçamentários tão necessários. Nesse 
sentido, o processo de tomada de decisão para a seleção de projetos de infraestrutura precisa ser 
tecnicamente sólido e transparente. Os impactos sociais e ambientais precisam ser considerados desde o 
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início da criação do projeto, e não apenas após a aprovação, a fim de garantir que todas as partes 
interessadas estejam plenamente cientes dos impactos antes de o projeto ser iniciado. A participação 
efetiva da comunidade e uma discussão ampla e informada sobre as necessidades e prioridades da região 
devem ser práticas comuns daqui para frente. 
 
O projeto de infraestrutura padrão para a Amazônia peruana tende a ser um de transporte. No entanto, há 
pouca informação oficial de qualidade sobre a extensão da malha viária atual, que inclua estradas informais 
ou ilegais. Os governos regionais precisam realizar um inventário abrangente de estradas secundárias e 
terciárias na Amazônia peruana para diagnosticar a extensão das irregularidades e, então, eliminar as que 
são ilegais. Além disso, as estradas não devem ser consideradas como a solução para todos os problemas de 
transporte na região. Os rios da bacia amazônica podem ser usados para transportar commodities a granel 
(como grãos, minerais, madeira e biocombustíveis), enquanto o transporte aéreo poderia ser subsidiado 
para chegar a comunidades mais difíceis de acessar. Dito isso, ao se utilizar os rios e outras vias navegáveis 
como rotas de transporte, deve haver um reconhecimento das externalidades ambientais e sanitárias que 
as atividades econômicas terão sobre esses recursos hídricos.  
 
O trânsito aéreo também pode ser expandido na Amazônia peruana para reduzir a dependência das 
estradas. Embora alguns voos para regiões remotas já sejam subsidiados, o impacto social das novas rotas 
pode sobrepujar os outros custos. Além disso, se novas construções ou melhorias rodoviárias não forem 
econômica, ambiental e socialmente justificáveis, será necessário minimizar essa forma de infraestrutura. 
Se chegarem à conclusão de que as estradas precisam de recapeamento ou repavimentação, será necessário 
envidar esforços paralelos para melhorar a produtividade agrícola ou incentivar alternativas econômicas 
para que não haja um aumento do desmatamento e da grilagem de terras. Ao mesmo tempo, é necessário 
projetar e fortalecer programas de reflorestamento e restauração de áreas degradadas. 
 
Em termos de fornecimento de energia, a construção de barragens hidrelétricas estagnou na Amazônia 
peruana, no entanto, alternativas mais ecológicas — incluindo energia solar e eólica — também devem ser 
consideradas. Vale ressaltar que falta infraestrutura social na Amazônia, por isso, é necessário fazer mais 
investimentos em serviços hídricos e de saneamento em áreas carentes e melhorar os serviços públicos em 
concentrações urbanas. 
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Introdução 
 
 
 
O Peru é frequentemente chamado de país andino, no entanto, 60% de seu território está localizado na 
floresta amazônica.1 Dos nove países amazônicos, o Peru fica atrás apenas do Brasil em termos de território 
total da floresta amazônica.2 A Amazônia peruana é composta por cinco estados ou "regiões" principais 
(Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martin e Ucayali – veja o Mapa 1) e detém uma riqueza de recursos 
que inclui uma cobertura florestal, hidrovias e biodiversidade, produtos minerais e agrícolas, serviços 
ecossistêmicos, entre outros. Contudo, uma série de desafios de governança, segurança e infraestrutura 
têm criado tensões na floresta e, infelizmente, desde 1990, a Amazônia peruana sofre com desmatamentos 
constantes (Caixa 1). Funcionários do governo reconheceram que "a menos que decisões sejam tomadas 
sobre o assunto, a perda florestal poderá chegar a entre 300 mil e 400 mil hectares por ano" (741 mil – 988 
mil acres, ou aproximadamente o tamanho de Luxemburgo).3  
 
Cerca de 2,7 milhões de pessoas vivem na bacia amazônica peruana (representando 9,2% da população do 
Peru).4 A Amazônia abriga muitos grupos indígenas, sendo que aproximadamente 330 mil indígenas 
peruanos dependem diretamente da floresta Amazônica para sua subsistência.5 De fato, Madre de Dios, 
uma das regiões de maior diversidade cultural da Amazônia peruana, conta com 19 grupos etnolinguísticos 
diferentes.6 Algumas dessas comunidades da bacia amazônica, porém, são extremamente remotas, 
acessíveis apenas por barco ou após vários dias de viagem através de uma densa selva. 
 
  

 
1 Margarita Benavides, “Amazonía Peruana,” Infobosques, 2016, 6, http://infobosques.com/portal/wp-
content/uploads/2016/12/Amazonia_Peruana.pdf; and “South America: Peru,” CIA World Factbook, n.d., 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/pe.html.  
2 Julian Smith and Jill Schwartz, “Deforestation in Peru,” World Wildlife Magazine, Fall 2015, 
https://www.worldwildlife.org/magazine/issues/fall-2015/articles/deforestation-in-peru.  
3 Roberto Cortijo, “Peruvian Amazon Undergoing Deforestation at Accelerating Pace: Official,” Phys.org, May 8, 2018, 
https://phys.org/news/2018-05-peruvian-amazon-deforestation-pace.html. 
4 “Population and Housing,” INEI, n.d., http://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/.  
5 CAAP, “Población Indígena de la Amazonía Peruana Supera los 330,000 Habitantes,” August 10, 2016, 
https://www.caaap.org.pe/website/2016/08/10/poblacion-indigena-de-la-amazonia-peruana-supera-los-330000-habitantes/. 
6 Sam Goodman, “The Role of NGOs in Mitigating the Impact of the Interoceanic Highway,” American University, 2014, 71, 
https://www.american.edu/sis/gep/upload/sam-goodman-srp-final-draft-4.pdf. 
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As regiões que constituem a Amazônia têm uma taxa média de pobreza de aproximadamente o dobro da 
média nacional.7 O desenvolvimento da infraestrutura social na Amazônia costuma ficar atrás do de outras 
regiões; ou seja, os cidadãos muitas vezes não têm oportunidades econômicas nem acesso a serviços sociais 
básicos, tais como água e saneamento, saúde e educação (Tabela 1).8 Além disso, mais de 85% das pessoas 
na Amazônia peruana trabalham na economia informal.9 Embora as economias regionais tenham uma base 
econômica diversificada, elas são impulsionadas principalmente por indústrias extrativistas e atividades 
relacionadas à agricultura (Tabela 2). 
 
  

 
7 “Pobreza y Gasto Social” INEI, n.d., https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/sociales/. 
8 “Peru Data and Statistics,” Knoema, n.d., https://knoema.com/atlas/Peru .  
9 “Más del 80% de trabajadores son informales en la Macro Región Oriente,” Gestión, December 6, 2015, 
https://gestion.pe/economia/80-trabajadores-son-informales-macro-region-oriente-92194-noticia/.  
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Tabela 1: Acesso a serviços básicos (ano mais recente disponível)  
REGIÃO ACESSO À 

ÁGUA POTÁVEL 
DE UMA REDE 
PÚBLICA (%, 

2018) 

ACESSO A 
REDE PÚBLICA 

DE ESGOTO 
(%, 2018) 

ACESSO À 
ELETRICIDADE 

(%, 2016) 

TAXA DE 
DESEMPREGO 

(%, 2017) 

PIB PER 
CAPITA (USD, 

2018) 

Nacional 68,4 74,5 91,6 49,0 $6.729,89 
Amazonas 27,6 57,7 77,1 66,5 $3.312,79 
Loreto 45,7 42,1 76,6 57,4 $10.172,00 
Madre de Dios 61,1 54,9 91,8 37,2 $6.693,73 
San Martin 46,3 49,9 91,7 57,3 $2.896,13 
Ucayali  42,7 42,7 87,4 44,3 $3.623,06 

 
Fonte: dados coletados por pesquisadores do CSIS de José García Zanabria et al., Peru Formas Acceso a Agua Para Consumo Humano,  Lima: 
INEI, 2019, 68, https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_agua_nov2019.pdf; INEI, “Servicios,” 24, 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1520/cap01.pdf;  
 “Peru Indicadores Nacionales,” SINIA, 
https://sinia.minam.gob.pe/modsinia/index.php?accion=verIndicador&idElementoInformacion=1605&idformula=160; Francisco Costa 
Aponte et al., Peru: Indicadores de Empleo e Ingreso Por Departamento 2007-2017, Lima: INEI, July 2018, 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1537/libro.pdf; and INEI, Producto Bruto Interno Por 
Departamentos 2018, Lima: INEI, June 2019, 57, https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbi_departamental2018.pdf. 
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Tabela 2: Composição e crescimento do PIB na Amazônia peruana, 2018 
REGIÃO PRINCIPAIS SETORES (% DO 

PIB REGIONAL) 
SETORES QUE MAIS CRESCEM 

(% DE CRESCIMENTO) 
PRINCIPAIS 
PRODUTOS 
AGRÍCOLAS 

Madre de Dios -Extração de petróleo, gás e 
minerais (39,4%) 
-Outros serviços (15%) 
-Comércio (11,9%) 
-Construção (7,2%) 
-Agricultura, celeiro, caça e 
silvicultura (6,8%) 

-Serviços de telecomunicações e 
informação (11,2%) 
-Construção (8,3%) 
-Agricultura, celeiro, caça e 
silvicultura (5,1%) 

-Braquiária10 
-Mamão 
-Milho 
-Banana-da-terra 
 

Ucayali 
 

-Outros serviços (22,5%) 
-Comércio (17,4%) 
-Manufatura (14%) 
-Agricultura, celeiro, caça e 
silvicultura (9,6%) 
-Construção (8,5%) 

-Serviços de telecomunicações e 
informação (12,3%) 
-Construção (8,4%) 
-Restaurantes e acomodações 
(5,1%)  
-Comércio (4,1%) 
 

-Banana-da-terra 
-Óleo de palma 
-Mandioca 
-Cacau 
-Arroz  
-Mamão 

Loreto -Outros serviços (24,8%) 
-Comércio (18,4%) 
-Extração de petróleo, gás e 
minerais (13%) 
-Agricultura, celeiro, caça e 
silvicultura (9,3%) 

-Serviços de telecomunicações e 
informação (11,2%) 
-Construção (6,5%) 
-Restaurantes e acomodações 
(5,4%) 
-Transporte, armazenamento e 
correio e remessas (5,1%) 

-Mandioca 
-Banana-da-terra 
-Milho 
-Arroz  

Amazonas -Agricultura, celeiro, caça e 
silvicultura (33,4%) 
-Construção (11,4%) 
-Comércio (11,1%) 
-Manufatura (5,1%) 

-Serviços de telecomunicações e 
informação (13,9%) 
-Pesca e aquicultura (15,6%) 
-Construção (10,1%) 
-Eletricidade e água (6,6%) 

-Arroz 
-Café 
-Mandioca 
-Banana-da-terra 

San Martín -Agricultura, celeiro, caça e 
silvicultura (27,2%) 
-Outros serviços (22,8%) 
-Comércio (11,4%) 
-Construção (9,7%) 
-Manufatura (9,4%) 

-Pesca e aquicultura (24,9%) 
-Serviços de telecomunicações e 
informação (12,5%) 
-Construção (10,1%) 

-Arroz 
-Café 
-Cacau 
-Óleo de palma 
-Banana-da-terra 

Fonte: “Información Regional,” Banco Central de Reserva del Perú, https://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/informacion-regional.html. 

 
Uma série de desafios de segurança e governança agravam essa situação socioeconômica vulnerável, 
impedindo o desenvolvimento da região em longo prazo. A mineração ilegal de ouro, a exploração ilegal da 
madeira e o cultivo de coca ameaçam não só os habitantes da Amazônia peruana, mas também o ambiente 
em que vivem. Ao mesmo tempo, a governança fundiária inadequada cria oportunidades de invasão de 
propriedades, gerando ainda mais desmatamento. Muitas vezes, os governos locais não têm capacidade 
institucional para lidar com todos esses desafios, exacerbando assim as dificuldades ambientais e de 
segurança humana na região.  
 

 
10 “Brachiaria Decumbens Fact Sheet,” Tropical Forages, n.d., 
http://www.tropicalforages.info/key/forages/Media/Html/entities/brachiaria_decumbens.htm.  
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Até agora, o desenvolvimento econômico da Amazônia peruana tem sido encarado principalmente por 
meio de um prisma de extração de recursos, sem abordar adequadamente essas fraquezas de governança ou 
as complexidades sociais e de segurança da região. Apesar de que projetos de infraestrutura, tais como a 
construção de hidrelétricas e estradas, têm sido desenvolvidos para aumentar a conexão e promover o 
crescimento econômico na região, estes também contribuem para o desmatamento. Os políticos adotaram 
a infraestrutura, em particular o desenvolvimento rodoviário, como uma "estratégia vencedora" para se 
elegerem, muitas vezes desconsiderando os possíveis efeitos negativos que esses projetos poderiam criar 
num ecossistema sensível como o da Amazônia.  
 
A infraestrutura tem sido promovida sem uma análise cuidadosa dos melhores projetos e alternativas de 
engenharia, ignorando as possíveis externalidades e beneficiários desses empreendimentos. Como 
resultado desses projetos de infraestrutura, a migração e a consequente urbanização da região amazônica 
têm aumentado rapidamente, com os governos locais tornando-se incapazes de fornecer serviços públicos 
adequados para atender ao aumento da demanda.11 Entre 2015 e 2017, o Projeto de Monitoramento da 
Amazônia Andina (MAAP, na sigla em inglês) estima que foram construídos 2.200 quilômetros de estradas 
nas florestas da Amazônia peruana, todos concentrados no sul de Loreto, em Ucayali e no noroeste de 
Madre de Dios.12 Além disso, algumas das infraestruturas desenvolvidas agravaram involuntariamente as 
questões de segurança, proporcionando aos grupos criminosos maior acesso a áreas remotas, o que, por sua 
vez, resultou num aumento dos conflitos sociais com povos indígenas.13 
 
O presente estudo analisa o desenvolvimento de infraestrutura na Amazônia peruana e sua conexão com o 
desmatamento, a segurança humana e o Estado de direito. Este é um estudo de caso fundamentado numa 
literatura extensa, bem como em entrevistas com especialistas realizadas durante o mês de março de 2020. 
Ao todo, 15 organizações de Lima e Puerto Maldonado foram consultadas. O estudo de caso alimenta um 
relatório mais amplo sobre o Desenvolvimento sustentável de infraestrutura na Amazônia elaborado pelo 
CSIS. O objetivo deste estudo é oferecer uma visão mais abrangente sobre o desmatamento na Amazônia 
peruana e explorar se a degradação ambiental é um indicador de vulnerabilidades mais amplas em termos 
de segurança humana e do Estado de direito. Por fim, o estudo de caso examina o papel que a 
infraestrutura desempenha na exacerbação ou atenuação dessas vulnerabilidades.  
 
O desmatamento não é apenas uma questão ambiental, mas também representa vulnerabilidades mais 
amplas nas áreas de estado de direito, segurança e governança do Peru. A introdução do desenvolvimento 
de infraestrutura nesse panorama já complexo pode aumentar os riscos associados a essas 
vulnerabilidades. Este Estudo espera mudar o discurso sobre o futuro da Amazônia, apresentando ideias 
construtivas e implemntáveis, a fim de promover uma visão da Amazônia peruana que seja econômica, 
ambiental e socialmente sustentável. 
 
 

 
11 Marc Dourojeanni, Alberto Barandiaran, and Diego Dourojeanni, “Amazonia Peruana en 2021,” Lima: Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental, 2010, https://sinia.minam.gob.pe/documentos/amazonia-peruana-2021-explotacion-recursos-naturales-infraestructuras.  
12 Matt Finer and Nadia Mamani. “Deforestation in the Andean Amazon (Trends, Hotspots, Drivers),” MAAP, 2018, 
https://maaproject.org/2018/synthesis3/.  
13 Clément Doleac, “Deforestation in Peru: Building a Dramatic Future in the Amazon and the Andean Region,” Council on 
Hemispheric Affairs, September 28, 2015, http://www.coha.org/deforestation-in-peru-building-a-dramatic-future-in-the-amazon-
and-the-andean-region/.  



 
 
Infraestrutura sustentável na Amazônia 

 
 

 
 
10 

O desmatamento não é apenas uma questão ambiental, mas 
também representa vulnerabilidades mais amplas nas áreas de 
Estado de direito, segurança e governança do Peru. 

 
 
 
Caixa 1: Desmatamento na Amazônia peruana 
 
Embora metade do desmatamento da Amazônia ocorra no Brasil, o desmatamento em países da Amazônia 
andina, como o Peru, tem aumentado nos últimos anos.14 O Peru tem a maior taxa anual de desmatamento 
de todos os países da Amazônia andina.15 Todos os anos, 2.849 quilômetros quadrados da Amazônia 
peruana são desmatados, com grande parte do desmatamento ocorrendo devido a atividades ilegais. Isso 
não só afetou negativamente a rica biodiversidade do Peru, mas também é responsável por metade das 
emissões de gases de efeito estufa do país.16 De acordo com o Projeto de Monitoramento da Amazônia 
Andina (MAAP), os principais culpados pelo desmatamento na Amazônia peruana são a agricultura, a 
pecuária, o cultivo de coca, a mineração de ouro, os projetos de infraestrutura e a exploração madeireira.17 
Atividades ilícitas, tais como a mineração ilegal de ouro e o cultivo de coca, avançam de forma 
particularmente em Madre de Dios e outras áreas do sul do Peru.18 O desmatamento devido à mineração 
ilegal de ouro tem aumentado nos últimos anos e atingiu um índice recorde em 2018.19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 “Amazon Deforestation,” WWF, n.d., https://wwf.panda.org/our_work/forests/deforestation_fronts2/deforestation_in_the_amazon/; 
and Matt Finer and Nadia Mamani, “Deforestation in the Andean Amazon.” 
15 Finer and Mamani, “Deforestation in the Andean Amazon.” 
16 Smith and Schwartz. “Deforestation in Peru”; and Ibid.  
17 Matt Finer and Nadia Mamani, “Deforestation in the Andean Amazon.” 
18 Chris Arsenault, “Small Farmers Play Big Role in Felling Peru Rainforest: Satellite Maps,” Reuters, February 22, 2017, 
https://www.reuters.com/article/us-peru-environment-landrights/small-farmers-play-big-role-in-felling-peru-rainforest-satellite-
maps-idUSKBN16128D; and Ibid. 
19 Matt Finer and Nadia Mamani, “MAAP #96: Minería Aurífera alcanza Máximo Histórico en la Amazonía Sur Peruana,” MAAP, 2018, 
https://maaproject.org/2019/peru-mineria-2018/.  
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Mapa 2: Principais catalisadores do desmatamento na Amazônia peruana 

 
Fonte: Matt Finer e Sidney Novoa, “MAAP Synthesis #2: Patterns and Drivers of Deforestation in the Peruvian Amazon,” MAAP Synthesis 2, 
2017, https://maaproject.org/2017/maap-synthesis2/. 
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1. Desmatamento, insegurança humana e 
governança na Amazônia peruana 
 

 
Atividades ilegais na Amazônia peruana ameaçam não só os habitantes da Amazônia peruana, mas também 
o ambiente em que vivem. As atividades ilícitas, desenfreadas nessa região, incluem principalmente o 
cultivo de coca, a mineração de ouro e a exploração madeireira não sancionados. Oportunidades se fazem 
presentes para que as pessoas reivindiquem terras ilegalmente e conduzam tais atividades ilicitamente; 
oportunidades essas, em grande parte, decorrentes da falta de um sistema ordenado de titulação de terras 
na Amazônia peruana. Além disso, os governos locais muitas vezes não têm capacidade institucional e 
recursos orçamentários para responder a esses desafios. Juntas, essas atividades não só instigam mais 
desmatamento, fragilizam o Estado de direito e ameaçam a saúde das pessoas, mas também impedem a 
realização de uma visão viável para o desenvolvimento econômico da região amazônica, em longo prazo. 
 
Atividades ilícitas ameaçam a segurança humana e criam mais  
degradação ambiental 
Mineração ilegal de ouro  
O Peru é um dos principais produtores mundiais de minerais. Cobre, ouro, zinco, chumbo, ferro, metais 
preciosos e petróleo compreendem mais de 45% das exportações totais do país.20 O ouro é o segundo maior 
item de exportação no Peru. Apesar disso, grande parte da indústria de mineração de ouro é "informal" ou 
não licenciada, provocando mais desmatamento e maiores desafios para a saúde e segurança humana na 
Amazônia peruana.21 Segundo a Global Initiative Against Transnational Organized Crime (Iniciativa Global 
contra o Crime Organizado Transnacional), aproximadamente 28% da mineração de ouro no Peru é 
conduzida ilegalmente.22 A mineração informal e ilegal foi encontrada em 21 das 26 regiões do país.23 
 
A mineração de ouro não só elimina as árvores e fragiliza o Estado de direito, mas também causa um 
problema menos visível na forma de contaminação das fontes de água por mercúrio. Para extrair o ouro, 
mangueiras conectadas a bombas de alta pressão disparam contra os depósitos de sedimentos nas margens 
dos rios; a lama rica em minerais é então cortada com mercúrio para que pequenos grãos de ouro possam 
ser capturados. Infelizmente, esse mercúrio acaba chegando às vias fluviais do Peru, contaminando os 
ecossistemas.24 Um estudo de 2012 realizado pelos Institutos Nacionais de Saúde identificou os níveis de 
mercúrio na população de Madre de Dios, medindo a quantidade total de mercúrio em amostras de cabelos 

 
20 “Peru Exports, Imports, and Trade Partners,” The Observatory of Economic Complexity, n.d., 
https://oec.world/en/profile/country/per/.  
21 Ibid.; Drew Kann, “Record Levels of Gold Mining Are Destroying One of the Most Biodiverse Places on Earth, Study Shows,” CNN, 
February 8, 2019, https://www.cnn.com/2019/02/08/world/gold-mining-deforestation-peru-record-levels-trnd/index.html; and 
Yvette Sierra Praeli, “Record Levels of Deforestation in Peruvian Amazon as Gold Mines Spread,”. 
22 Livia Wagner, “Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin America,” Global Initiative Against Organized Crime, March 30, 
2016, https://globalinitiative.net/organized-crime-and-illegally-mined-gold-in-latin-america/.  
23 Ibid. 
24 Kann, “Record Levels of Gold Mining”; and Sarah E. Diringer et al., “Deforestation Due to Artisanal and Small-Scale Gold Mining 
Exacerbates Soil and Mercury Mobilization in Madre de Dios, Peru,” Environmental Science & Technology 54, no. 1, January 7, 2020: 
286–96, https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.9b06620.  
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humanos coletadas nas zonas de mineração.25 Uma análise de regressão revelou que o consumo de peixe, o 
sexo e a localização da residência foram indicadores significativos dos níveis de mercúrio dos indivíduos. 
Como exemplo específico, recentemente, em 2017, altos níveis de vapor de mercúrio (2 milhões de ng/m3) 
foram encontrados ao redor de lojas de ouro das cidades mineradoras de Madre de Dios.26 
 
Apesar de ser proibida dentro das reservas nacionais de Madre de Dios e nas zonas intermediárias, a 
mineração de ouro é mais predominante na região de Madre de Dios.27 Muitos dos mineiros estão sob 
investigação por ocupar terras protegidas, porém, devido aos poucos recursos de aplicação das leis, os 
acusados costumam ignorar os processos jurídicos e continuam a operar ilegalmente sem consequências.28  
 
A mineração ilegal de ouro está associada a outras questões de segurança humana, tais como o trabalho 
infantil, o trabalho forçado e a prostituição.29 O Peru tem a terceira maior taxa de trabalho forçado da 
América Latina, depois do México e da Colômbia.30 Além disso, desde que os preços globais do ouro 
subiram há uma década, a mineração ilegal aumentou, oportunizando uma próspera indústria do sexo nas 
cidades amazônicas peruanas.31 Dezenas de bordéis surgiram em torno das minas de ouro da região de 
Madre de Dios, especialmente nas áreas de mineração de La Pampa e Delta 1.32 Uma ONG em Madre de 
Dios, Asociación Huarayo, estima que, em 2010, 2 mil mulheres e meninas foram empregadas como 
profissionais do sexo, em 100 bordéis, apenas na área de Delta 1. A Global Initiative Against Transnational 
Organized Crime (Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional) afirma que quase todas as 
mulheres e meninas traficadas para Madre de Dios são sequestradas e forçadas a trabalhar ou enfrentam 
punições severas de seus opressores quando tentam fugir.33 Em 2017, em Madre de Dios, 143 denúncias de 
tráfico de pessoas foram registradas.34 
 
Além disso, muitas vítimas do tráfico sexual vêm de comunidades indígenas agrícolas e rurais das serras 
andinas, localizadas a centenas de quilômetros das cidades para as quais elas são traficadas.35 Por serem de 
origem pobre, com pouca ou nenhuma educação, essas vítimas são presas fáceis para os traficantes, os 
quais atraem mulheres e meninas por meio de promessas de empregos bem remunerados em restaurantes 
e lojas, ou como empregadas domésticas.36 
 
O governo do Peru tem respondido a essas questões com diversas incursões militares e policiais. Um 
exemplo ocorreu em fevereiro de 2019, quando os militares peruanos promoveram a Operação Mercúrio. A 
iniciativa envolveu uma declaração de estado de emergência que durou dois meses, a criação de três bases 

 
25 Katy Ashe, “Elevated Mercury Concentrations in Humans of Madre de Dios, Peru,” PloS ONE 7, no. 3, 2012: 
e33305,https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0033305. 
26 Paula Dupraz-Dobias, “How One Country Is Grappling with Mercury Emissions from Artisanal Gold Shops.” Chemical & Engineering 
News, American Chemical Society, March 16, 2020. https://cen.acs.org/environment/pollution/one-country-grappling-mercury-
emissions/98/i10. 
27 Leo Schwartz, “Gold Mining Leaves Heart of Peruvian Amazon a Wasteland,” PBS, September 21, 2019, 
https://www.pbs.org/newshour/show/gold-mining-leaves-heart-of-peruvian-amazon-a-wasteland. 
28 Praeli, “Record Levels of Deforestation.”  
29 Phoebe Cohen, “Sex Trafficking in Peru,” The Borgen Project, August 27, 2017, https://borgenproject.org/sex-trafficking-peru/. 
30 Ibid. 
31 Anastasia Moloney, “Sex Trade Flourishes in Peru’s Amazon Despite Crackdown on Illegal Mining,” Reuters, January 16, 2020, 
https://www.reuters.com/article/us-peru-trafficking-mining-idUSKBN1ZF0KE. 
32 Ibid; and Livia Wagner, “Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin America,” Amazonia Socioambiental, April 2016, 
https://www.amazoniasocioambiental.org/wp-content/uploads/2016/04/2016_04_20_Global-Initaitive-Organized-Crime-and-
Illegally-Mined-Gold-in-Latin-America-April-2016-web_PDF.pdf.  
33 Ibid. 
34 Francisco Costa Aponte. “Perú: Anuario Estadistíco De La Criminalidad y Seguridad Ciudadana 2011-2017.” Perú Instituto Nacional 
de Estadistica e Informatica, July 2018, https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1534/libro.pdf. 
35 Moloney, “Sex Trade Flourishes in Peru’s Amazon.” 
36 Ibid. 
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militares, o destacamento de 1.500 policiais e militares, e a alocação de 80 procuradores nacionais.37 A 
declaração de estado de emergência permitiu a agilização dos processos por mineração ilegal, com a 
realização de julgamentos em até 48 horas e condenações após oito dias.38 De 2018 para 2019, o programa 
resultou numa redução de 92% na taxa de desmatamento de La Pampa e resgatou dezenas de mulheres e 
meninas, muitas delas menores de idade (algumas com apenas 11 anos).39 O desmatamento em 
decorrência da mineração de ouro não foi completamente eliminado em La Pampa e algumas atividades 
ainda ocorrem em áreas isoladas. Mesmo assim, o programa foi um sucesso e as preocupações de que os 
mineradores, após serem deslocados pela Operação Mercúrio, simplesmente se mudariam para outras 
regiões, causando problemas por lá, não se concretizaram.40 Da mesma forma, as previsões de um aumento 
significativo das atividades ilegais durante a pandemia da Covid-19 não se realizaram, mas houve relatos de 
um desmatamento de 198 acres durante as ordens de quarentena (entre março e junho de 2020).41 
 
Produção de cocaína 
Além da mineração ilegal de ouro, outras indústrias ilícitas prosperam na Amazônia peruana. O Peru é o 
segundo maior produtor de cocaína do mundo, atrás apenas da Colômbia e seguido da Bolívia.42 A maioria 
das drogas produzidas no Peru tem o Brasil, a Europa ou a Oceania como destino. No passado, organizações 
colombianas e mexicanas traficavam cocaína através de rotas de tráfico bem estabelecidas com destino aos 
Estados Unidos. Entretanto, a dinâmica do tráfico de drogas no Peru mudou, com as rotas agora indo para o 
sul em direção à Argentina, Brasil e, principalmente, Bolívia, áreas que também são pontos focais para 
iniciativas regionais de conexão.43 Grupos criminosos usam a Bolívia como ponte para transportar drogas 
para o exterior, usando aeronaves de pequeno porte em pistas construídas ilegalmente, ou, por terra, para 
os mercados brasileiros, usando a infraestrutura rodoviária.44 Ademais, os cartéis de drogas costumam usar 
uma região central do Peru conhecida como Vale dos Rios Apurímac, Ene e Mantaro (Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro, ou VRAEM) para transportar cocaína para a Bolívia ou para o Brasil.45 O VRAEM é 
uma das áreas mais pobres do país e é considerado o centro de plantação de coca e produção de cocaína, 
responsável por aproximadamente 70% da produção peruana de cocaína em 2016.46  
 
As áreas fronteiriças do Peru estão entre as áreas das florestas mais densas do país, contendo milhares de 
rotas de tráfico. À medida em que as autoridades tentam identificar e eliminar essas rotas, outras novas 

 
37 Reuters, “Peru Cracks Down on Illegal Gold Mining to Save Deforested Amazon Area,” NBC News, February 20, 2019, 
https://www.nbcnews.com/news/latino/peru-cracks-down-illegal-gold-mining-save-deforested-amazon-area-n973551; and Schwartz, 
“Gold Mining Leaves Heart of Peruvian Amazon a Wasteland.” 
38 Schwartz, “Gold Mining Leaves Heart of Peruvian Amazon a Wasteland.”  
39 L. Villa and M. Finer, “MAAP #104: Major Reduction in Illegal Gold Mining from Peru’s Operation Mercury,” MAAP, August 4, 2019, 
https://maaproject.org/2019/lapampa_opermercury/; and Moloney, “Sex Trade Flourishes in Peru’s Amazon.”  
40 Matt Finer and Nadia Mamani, “MAAP #115: Illegal Gold Mining in the Amazon, Part 1: Peru,” MAAP, January 17, 2020, 
https://maaproject.org/2020/mining_frontiers_peru/.  
41 Matt Finer and Nadia Mamani, “MAAP #121: Reduction of Illegal Gold Mining in the Peruvian Amazon,” MAAP, June 26, 2020, 
https://maaproject.org/2020/gold-mining/.  
42 “Analysis of Drug Markets: Opiates, Cocaine, Cannabis, Synthetic Drugs - World Drug Report 2018”, United Nations Office on Drugs 
and Crime, June 2018, Vienna: United Nations, June 2018, 
https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_3_DRUG_MARKETS.pdf.  
43 Anna Grace, “Peru Drug Trafficking Groups Expanding to New European Markets,” InSight Crime, October 18, 2018, 
https://www.insightcrime.org/news/brief/peru-drug-trafficking-expanding-european-markets/. 
44 Ibid.  
45 Max Radwin, “Cocaine Production Is Spiking in Peru and Bolivia, and It Could Keep Going Up,” World Politics Review, November 9, 
2018, https://www.worldpoliticsreview.com/insights/26707/cocaine-production-is-spiking-in-peru-and-bolivia-and-it-could-keep-
going-up. 
46 Saalar Aghili, “The Rise of Cocaine in Peru,” Berkeley Political Review, May 16, 2016, https://bpr.berkeley.edu/2016/05/16/the-rise-
of-cocaine-in-peru/; and Marco Aquino, “Peru to Start Uprooting Coca Plants in Top Drug-Trafficking Region,” Reuters, September 12, 
2019, https://www.reuters.com/article/us-peru-drugtrafficking-idUSKCN1VX2I0. 



 
 
Infraestrutura sustentável na Amazônia 

 
 

 
 
15 

surgem em seus lugares.47 Loreto, a região mais ao norte do Peru, compartilha fronteiras com Equador, 
Colômbia e Brasil. Sua densa cobertura florestal, grandes vias navegáveis e relativo isolamento, longe das 
autoridades governamentais, também a tornaram um centro de transporte para a cocaína.48 Além disso, 
aviões de pequeno porte são muito usados para transportar drogas até os portos do Pacífico, no Peru e em 
outros países.49 Para combater essas atividades, em janeiro de 2016, o governo peruano aprovou uma lei 
que instrui as forças de segurança a derrubarem aviões suspeitos de transportarem drogas.50 As forças de 
segurança trabalharam para desarticular várias "pistas de narcotráfico" improvisadas, que podem se 
estender a até 600 metros.51 No entanto, sob o presidente Vizcarra, as leis de interdição aérea do Peru não 
mudaram, apesar de que isso não parece ser uma prioridade para a estratégia antitráfico de drogas de seu 
governo. 
 
A DEVIDA (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas), agência responsável pela criação da 
estratégia antidrogas do Peru, estabeleceu uma meta para erradicar 50% das culturas ilícitas de coca do país 
até 2021, aumentando os esforços de erradicação e criando um programa de substituição de culturas.52 A 
Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês) tem um 
papel importante nesse plano, trabalhando para fornecer assistência técnica e financiando a transição das 
fazendas peruanas de coca para a produção de bens legais, incluindo cacau, café e bananas. Em 2018, a 
USAID fez a transição de 41.439 fazendas peruanas para a produção de 75.620 hectares de culturas legais 
(aproximadamente o tamanho de Singapura). A transição para a produção de cacau teve especial sucesso: 
em 2018, os produtores peruanos venderam US$ 41 milhões em cacau. Em áreas onde os produtos lícitos 
sucederam à erradicação, o cultivo de coca diminuiu 86%.53 No entanto, os críticos dos programas de 
substituição de culturas argumentam que além de perturbarem as comunidades que dependem das plantas 
de coca para subsistência, eles também aumentam o preço das culturas ilícitas restantes, incentivando 
outros agricultores a continuarem com o plantio.54 
 
Exploração madeireira ilegal 
O Peru também tem uma indústria madeireira ilegal desenfreada, o que dificulta ainda mais a localização 
dos desmatamentos na Amazônia. Em vez de cortar todas as árvores em seu caminho, os extratores de 
madeira visam as espécies mais valiosas de árvores, tais como mogno, teca, castanheiro, nogueira, pau-rosa 
e ébano.55 Por consistir da exploração madeireira seletiva, em vez do corte raso, é difícil verificar a extensão 
total do desmatamento. No entanto, dados de satélite do MAAP sugerem que até 3.300 km de estradas 
madeireiras foram construídas de 2015 a 2018, principalmente em Ucayali, Madre de Dios e Loreto.56 O 
grande aumento num tempo tão curto deve-se, em parte, ao escoamento proveniente do Brasil; 
madeireiros e pecuaristas brasileiros entram em Madre de Dios e outras regiões da bacia amazônica do 

 
47 Radwin, “Cocaine Production Is Spiking.” 
48 Gardenia Mendoza, “Loreto, Zacatecas, De La Migración al Crimen Organizado,” La Opinión, March 12, 2018, 
https://laopinion.com/2018/03/12/loreto-zacatecas-de-la-migracion-al-crimen-organizado/; and Sergio Saffon, “Illegal Gold Mining 
Operations Enter New Parts of Peru,” InSight Crime, October 11, 2019, https://www.insightcrime.org/news/brief/illegal-gold-mining-
new-parts-peru/. 
49 “Peru Shoot-Down Law Turns Drug Smugglers to Boats, Backpackers,” Reuters, April 26, 2016, https://www.reuters.com/article/us-
peru-drugtrafficking-idUSKCN0XN2RY.  
50 Ibid. 
51 “Peru Destroys Forest Runways in Bid to Halt Cocaine Smuggling,” Irish Times, September 13, 2014, 
https://www.irishtimes.com/news/world/peru-destroys-forest-runways-in-bid-to-halt-cocaine-smuggling-1.1928347. 
52 Radwin, “Cocaine Production Is Spiking.” 
53 “Alternative Development: Peru,” USAID, September 4, 2019, https://www.usaid.gov/peru/our-work/alternative-development.  
54 Radwin “Cocaine Production Is Spiking.”  
55 “The Rainforest Economy,” Discover Peru, n.d., http://www.discover-peru.org/peru-geography-rainforest-economy/; and Lucio Villa 
and Matt Finer, “MAAP #99: Detecting Illegal Logging in the Peruvian Amazon,” MAAP, April 13, 2019, 
https://maaproject.org/2019/detect_illegal_logging/.  
56 Lucio Villa and Matt Finer, “MAAP #99.”  
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Peru, onde as leis de desmatamento não são prontamente aplicadas.57 A agricultura e a pecuária de pequena 
escala são as principais causadoras do desmatamento na Amazônia central, mas estão agora se tornando 
predominantes também no sul do Peru.58 Com o aumento da demanda global por carne bovina e a alta no 
preço da coca, do óleo de palma e do ouro, os moradores que já residem perto de projetos de infraestrutura 
em larga escala assim como colonos de outras partes do Peru e da América Latina podem optar por 
participar do desmatamento e de atividades ilegais adicionais, a fim de melhorar seus resultados 
econômicos. 

 
Governança fundiária e capacidade institucional inadequadas no nível 
subnacional ampliam os desafios ambientais e de segurança humana 
Os desafios ambientais e de segurança humana são exacerbados por insuficiências na governança e no 
Estado de direito nos níveis regional e local. Embora o Peru seja uma república democrática unitária, no 
início dos anos 2000, o país abriu um processo de descentralização política e fiscal para melhorar a 
prestação de serviços e a imputação por ações governamentais. O governo do Peru é dividido em regiões, 
províncias e distritos, e todos os setores do governo são considerados órgãos estatais autônomos.59 Os 
governos regionais gozam de autonomia política, econômica e administrativa, e coordenam as ações com 
seus municípios. No entanto, ao contrário dos sistemas federativos como o Brasil ou os Estados Unidos, a 
independência dessas regiões é limitada e essa autonomia não vem acompanhada de recursos 
orçamentários ou da capacidade de execução de suas autoridades. Em muitos casos, a corrupção também 
está presente.60  
 
Governança fundiária inadequada  
A Amazônia peruana tem uma estrutura de titulação desordenada e um sistema obscuro para subsidiar 
diferentes tipos de concessões econômicas. Essa estrutura pouco clara de governança fundiária facilita a 
entrada de grileiros na região e a expansão de suas atividades. Além disso, os governos regionais não têm 
recursos, capacidade e, por vezes, vontade política para elaborar uma estrutura de governança fundiária que 
proporcione uma demarcação mais clara dos direitos da terra, a fim de impedir as atividades ilegais. Juntos, 
os desafios institucionais e de governança fundiária oferecem uma via de exploração ambiental e permitem 
que as atividades ilegais prosperem. 
 
Os cadastros de terra no nível regional sofrem de inconsistências e o governo peruano é desigual na 
emissão e aplicação de títulos das terras. Isso leva ao conflito de direitos e à grilagem de terras, criando 
disputas entre grupos indígenas, empresas mineradoras e colonos.61 O Consejo Interregional Amazonico, uma 
comissão especial criada pelos governos regionais para desenvolver um plano de ação sustentável para a 
região amazônica (2019 a 2021), identificou diversos desafios nessa área.62 Um dos principais problemas é 

 
57 Lyndsie Bourgon, “Indigenous People Battle Squatters and Timber Poachers in Peru’s Amazon,” National Geographic, April 12, 2019, 
https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/04/indigenous-people-battle-squatters-timber-poachers-peruvian-amazon/. 
58 Matt Finer, Nadia Mamani, “MAAP #122: Amazon Deforestation 2019,” MAAP,  June 30, 2019, https://maaproject.org/2020/2019-
amazon/.  
59 “Peru’s Constitution of 1993 with Amendments through 2009,” Constitute Project, 2009, 
https://www.constituteproject.org/constitution/Peru_2009.pdf?lang=en; and  SNGWOFI, 2019 Report World Observatory on Subnational 
Government Finance and Investment – Country Profiles (OECD, Paris: 2019), http://www.sng-
wofi.org/publications/SNGWOFI_2019_report_country_profiles.pdf. 
60 Kyra Gurney, “Meet Peru’s New ‘Narco-Governors,” InSight Crime, December 19, 2014, 
https://www.insightcrime.org/news/analysis/meet-peru-s-new-narco-governors/.  
61 “Country Profile Peru,” Timber Trade Portal, November 28, 2018, https://www.timbertradeportal.com/countries/peru/.  
62 Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, Comisión Multisectorial e Intergubernamental para el 
Establecimiento de Acciones Públicas Prioritarias para la Promoción del Desarrollo Sostenible de los Territorios de la Amazonía: 
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a falta de informações oficiais sobre as comunidades indígenas e suas titulações de terras. É também difícil 
obter o escopo geográfico dos títulos de terra e verificar essas informações. Os regulamentos e as leis são 
complexos e geram conflitos de direitos entre comunidades indígenas, concessões de mineração e petróleo, 
terras públicas e áreas protegidas. Por exemplo, um estudo abrangente realizado na região de Madre de 
Dios encontrou mais de 600 disputas de direitos (Tabela 3), levando a constantes conflitos fundiários. 
 
Há também uma falta de transparência no processo de concessão de permissões para mineração na 
Amazônia. As permissões de mineração são concedidas administrativamente e de forma descentralizada. O 
governo central processa e concede permissões de mineração para operações de mineração de médio e 
grande porte, enquanto os governos subnacionais processam e concedem permissões de mineração para 
mineração artesanal e de pequena escala dentro de suas jurisdições territoriais.63 Em seguida, as terras 
aprovadas para concessão são publicadas em um banco de dados online e em jornais, contudo, essas formas 
de mídia não chegam às comunidades indígenas na Amazônia. Muitas comunidades mal têm eletricidade 
confiável, muito menos acesso à internet, o que as impede de reivindicar seu direito à oposição. Muitas 
vezes, as comunidades indígenas só ficam sabendo de uma concessão depois de ela já ter sido aprovada. As 
Avaliações de Impacto Ambiental para projetos de mineração têm mais de 31 mil páginas e são difíceis para 
leitores não técnicos, reforçando a percepção de que falta transparência entre governos e comunidades.64  
 
Tabela 3: Quantidade de conflitos de direitos de Terra em Madre de Dios, Peru 

TIPO DE CONFLITO NÚMERO DE 
COMUNIDADES 

AFETADAS 

QUANTIDADE 

CONCESSÕES 
Mineração 14 572 
Hidrocarbonetos 10 10 
Extração de madeira 4 9 
Floresta de produção permanente  3 3 
ÁREAS DE CONSERVAÇÃO 
Áreas naturais protegidas 5 5 
Áreas regionais de conservação 1 1 
Zonas intermediárias 14 14 
INVASÕES 
Invasões agrícolas 2 2 

Invasões de propriedade 5 5 
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 
Estradas 3 3 
Barragens 0 0 
ENTRE COMUNIDADES INDÍGENAS 
Conflito com outra comunidade indígena 3 3 

Fonte: Enrique Basurto Carvo, “Estudio de Línea de Base de Conflictos Socio-ambientales en Paisajes Específicos de la Amazonía Peruana, 
Madre de Dios”, Lima, Peru: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2012.  

 
 

informe final, 2019-2021, Lima: August 2019, http://www.descentralizacion.gob.pe/wp-content/uploads/2019/09/GIZ-PCM-
PRODUCTO-FINAL-ok.pdf. 
63 Rosana Madrid, “Corruption Risks in the Mining Sector: Peru Report,” Lima: PROETICA National Council for Public Ethics, 2019, 
https://www.proetica.org.pe/wp-content/uploads/2019/02/estudio-mineria-ingles-proetica.pdf. 
64 Ibid.  
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Esses conflitos de direitos entre comunidades diferentes exigem um processo mais sistemático e oficial de 
titulação de terras e resolução de conflitos entre comunidades e outros atores. Parte do desafio é que 90% 
da titulação de terras e resolução de disputas fundiárias é de responsabilidade dos governos regionais, mas 
eles não possuem a capacidade administrativa (recursos humanos, salários e treinamento técnico) ou as 
ferramentas orçamentárias e financeiras para realizar atividades de titulação e concessão. Além da falta de 
capacidade, muitas vezes há pouca coordenação entre os ministérios setoriais e os diferentes níveis de 
governo sobre essa questão (Tabela 4).  
 
De acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 90% das terras pertencentes a 
proprietários de terras na Amazônia peruana não contam com um título formal.65 Os agricultores da região 
não se sentem obrigados a investir em suas terras porque há o risco de que eles não colherão os frutos de 
seu trabalho se a terra for titulada a outra pessoa. Desde 1996, o BID vem tentando ajudar o Peru a 
melhorar seu sistema de regularização fundiária, quando forneceu pela primeira vez dois empréstimos no 
valor de US$ 41 milhões.66 Mais recentemente, em 2014, o BID concedeu um empréstimo de US$ 40 
milhões ao Ministério da Agricultura do Peru para ajudar na concepção de um projeto de titulação de 
terras, o qual visava conceder títulos a 220 mil pequenos agricultores e 380 comunidades indígenas.67 
Estudos indicaram que projetos que buscam melhorar os trâmites para a posse de terras, tais como os 
iniciados pelo BID, têm efeitos positivos na geração de renda, com aumentos médios de 15%.68 Descobriu-
se que a reforma da posse de terras aumenta a produtividade agrícola em 40% e promove a inclusão das 
mulheres na tomada de decisões econômicas em 17%.69 O aumento da renda, a produtividade agrícola e o 
empoderamento econômico das mulheres também estão ligados ao aumento da segurança alimentar.  
 
Apesar dos efeitos positivos de projetos que buscam melhorar a regularização fundiária, muitos criticaram 
tais projetos por prestarem pouca ou nenhuma atenção ao impacto que terão nas comunidades indígenas 
ou rurais. A Associação Interétnica para o Desenvolvimento da Floresta Tropical Peruana argumenta que 
tais iniciativas intensificam conflitos sobre o desmatamento e os direitos da terra.70 Um relatório constatou 
que as comunidades indígenas do Peru devem passar por mais de 25 obstáculos burocráticos para obter 
reconhecimento legal e títulos formais de terras, no que pode ser um processo caro e demorado. O mesmo 
estudo constatou, em contrapartida, que as concessionárias madeireiras ou mineradoras só enfrentam 
entre três e sete etapas burocráticas, e o processo é concluído dentro de apenas alguns meses.71 
 
 
 
 
 
 

 
65 “Peru to Improve Rural Land Registration and Titling with an IDB Loan,” IDB, December 4, 
2014,https://www.iadb.org/en/news/peru-improve-rural-land-registration-and-titling-idb-loan. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Jeremy Hance, “Turning Point for Peru’s Forests? Norway And Germany Put Muscle and Money behind Ambitious Agreement,” 
Mongabay, September 24, 2014, https://news.mongabay.com/2014/09/turning-point-for-perus-forests-norway-and-germany-put-
muscle-and-money-behind-ambitious-agreement/.  
69 Ibid.  
70 “IDB Land Titling Project in Peruvian Amazon Must Be Redesigned to Avoid Violating Indigenous Rights and Increasing 
Deforestation,” Forest Peoples Programme, news release, February 24, 2015, 
https://www.forestpeoples.org/en/region/peru/news/2015/02/idb-land-titling-project-peruvian-amazon-must-be-redesigned-avoid-
violating.  
71 “Getting a Land Title in Peru Almost Impossible for Indigenous Communities - Protecting the Rainforest,” Rainforest Foundation 
US, December 2, 2015, https://rainforestfoundation.org/landtitlesperu/.  
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Tabela 4: Desafios e ações propostas de governança fundiária 
PRIORIDADE GARGALO ETAPA 

Gestão de 
informações 

Não há informações oficiais e 
padronizadas disponíveis sobre a 
titulação das comunidades nativas. 

Identificar a lacuna na atualização da 
georreferência de comunidades 
tituladas. 

Resolução de 
conflitos 

Há um conflito de direitos de terra. Desenvolver diretrizes para sanar o 
conflito de direitos. 

Instrumentos 
normativos 

Os instrumentos legais são complicados 
e pouco claros. 

Simplificar, unificar e modificar 
instrumentos normativos. 

Capacidades 
administrativas 

Não há recursos humanos e 
equipamentos nos governos regionais 
para processar ações legais e cessação 
do uso. 

Oferecer assistência técnica, equipar e 
incorporar novas tecnologias nos 
governos regionais.  

Financiamento e 
alinhamento de 
fundos 

Os governos regionais têm orçamentos 
baixos. 

Desenvolver diagnósticos para definir o 
orçamento necessário.  

Coordenação 
internacional 

A coordenação com diversas 
organizações internacionais na Amazônia 
é inadequada. 

Coordenar com organizações 
internacionais sobre atividades 
conjuntas. 

Coordenação e 
articulação 
doméstica 

A coordenação entre os agentes do 
governo é inadequada. 

Promover grupos de trabalho ou 
comissões entre governos e setores 
regionais.  

Fonte: Edgardo Cruzado. “Comisión Multisectorial e Intergubernamental para el establecimiento de Acciones Públicas Prioritarias para la 
Promoción del Desarrollo Sostenible de los Territorios de la Amazonía.” Secretaría de Descentralización y Secretaría de Descentralización de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, agosto de 2019, http://www.descentralizacion.gob.pe/wp-content/uploads/2019/09/GIZ-PCM-
PRODUCTO-FINAL-ok.pdf. 

 
Além das fragilidades da regularização fundiária, um processo de "planejamento territorial" no Peru teve 
como objetivo agilizar e integrar o processo de planejamento; no entanto, após quase 20 anos, o 
planejamento territorial do país não foi plenamente realizado. Onde há planos, eles não estão integrados 
ou alinhados nos níveis local, provincial ou regional.72 Inúmeros conflitos socioambientais ocorreram 
devido à falta de planejamento territorial, às mudanças de uso e direitos de propriedade da terra, e à 
superexploração dos recursos naturais não renováveis.73 Terceiros costumam explorar disputas entre o 
governo e comunidades indígenas para estabelecer operações em áreas originalmente ocupadas por 
comunidades nativas.74  
 
Capacidade institucional inadequada e corrupção 
Os governos regionais e locais na Amazônia peruana muitas vezes não têm capacidade técnica nem 
recursos humanos e orçamentários para efetivamente enfrentarem os problemas de ilegalidade, 
governança fundiária e prestação de serviços públicos. Além disso, a corrupção entre setores e níveis do 
governo desperdiça recursos públicos valiosos e cria uma sensação geral de impunidade passível de 
exploração por diversos agentes. 
 

 
72 “An Assessment of Territorial Planning in the Amazon,” Nature Conservancy, October 2018, https://www.nature.org/en-us/about-
us/where-we-work/latin-america/stories-in-latin-america/an-assessment-of-territorial-planning/.  
73 Hernando Núñez del Prado. “The Territorial Planning in Peru,” Revista Científica Monfragüe Resiliente 11, no. 2, October 2017, 16, 
https://www.eweb.unex.es/eweb/monfragueresilente/numero18/Ar5.pdf.  
74 Jack Lo Lau, “Amazonía Peruana: Tierra de Todos y de Nadie,” Mongabay, September 9, 2017, 
https://es.mongabay.com/2017/09/amazonia-peruana-tierra-todos-nadie/.  
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O primeiro desafio institucional está relacionado a um espaço fiscal inadequado para que os governos 
regionais desempenhem suas funções. Em outras palavras, as responsabilidades de gastos no Peru não 
batem com as fontes de renda correspondentes. A Lei de Descentralização Fiscal de 2004 definiu um plano 
de transferência de responsabilidades de gastos para os governos municipais e regionais. O plano visava 
consolidar 26 governos regionais em 12 macrorregiões, permitindo que estas servissem como 
intermediárias entre os governos locais e o governo nacional. No entanto, esse processo de 
descentralização fiscal estagnou depois que os peruanos rejeitaram a criação de macrorregiões em um 
referendo. Uma proposta para um mecanismo de compartilhamento de receitas provenientes do imposto 
de renda e do imposto sobre o valor agregado (IVA) estava vinculada ao estabelecimento das macrorregiões. 
Assim, com a reprovação do referendo, não foi possível implementar o novo mecanismo. O avanço da 
descentralização permanece parado porque a paralisação da implementação impediu que os vários 
governos recolhessem os impostos e outras fontes de receita adequados para financiar suas novas 
responsabilidades. Sob essas novas responsabilidades, os governos regionais devem fornecer ou coordenar 
a entrega de bens e serviços públicos em todas as jurisdições locais, coordenar prioridades políticas e a 
prestação de serviços entre as autoridades locais e nacionais, e preparar um programa formal de 
desenvolvimento para sua região. Entretanto, os governos regionais carecem de um mecanismo 
transparente e estável de compartilhamento de receitas com o governo central, sem falar que têm 
autonomia limitada para alocar os repasses que recebem ou ajustar os serviços públicos de acordo com o 
contexto local, o que salienta as falhas críticas na coordenação entre os governos nacional e regional.75 
 
Mesmo dentro do próprio governo federal, a falta de coordenação cria uma descontinuidade entre as metas 
de desenvolvimento. Por exemplo, o Presidente do Conselho de Ministros é responsável por coordenar a 
cooperação pangovernamental, mas a própria função é descentralizada, com comissões e secretarias 
especializadas com focos distintos em termos de estratégias de desenvolvimento. A OCDE (Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) identifica que apenas 7 dessas comissões e secretarias 
exercem "funções de coordenação pangovernamental", com outras 12 unidades apresentando mandatos 
não relacionados à coordenação pangovernamental.76 
 
A falta de coordenação entre os governos regionais e locais também culminou em conflitos sociais e 
protestos. As tensões entre as governanças regional e local resultaram em cerca de 50 conflitos por ano 
desde 2004 e são responsáveis pela segunda maior fonte de conflitos sociais no Peru. Com frequência, 
esses conflitos são motivados por protestos contra decretos, falta de transparência e alegações de 
corrupção, o que serve como indicadores indiretos da visão dos cidadãos sobre a legitimidade da 
governança. As fragilidades no sistema jurídico costumam resultar em conflitos entre as governanças 
regional e local sem que haja resolução; em 2011, apenas 2 dos 32 conflitos municipais alcançaram alguma 
resolução. As deficiências legais que contribuem para essa questão incluem a falta de procedimentos 
estabelecidos para enfrentar situações que causam conflitos sociais, a falta de definição do conflito perante 
a lei e o conflito de responsabilidades entre os níveis do governo, tudo isso resultando em inação.77  
 
Outro desafio institucional diz respeito ao serviço público. Há uma tendência de não preenchimento de 
muitos cargos de autoridade em governos subnacionais. Aproximadamente 39% desses cargos ficam vagos 

 
75 Fernando Blanco Cossio, Jorge Martinez-Vazquez, and Janet Porras Mendoza, Peru: Building a More Efficient and Equitable Fiscal 
Decentralization System (Washington, DC: World Bank Group, March 2017), 
http://documents.worldbank.org/curated/en/106651568318660229/pdf/Peru-Building-a-More-Efficient-and-Equitable-Fiscal-
Decentralization-System.pdf. 
76 OECD, Public Governance Reform: Peru Highlights (Paris: OECD< 2016), https://www.oecd.org/gov/public-governance-review-peru-
highlights-en.pdf.  
77 Gary Bland and Luis A. Chirinos, “Democratization Through Contention? Regional and Local Governance Conflict in Peru,” Latin 
American Politics and Society 56, no. 1 (2014): 73–97, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1548-2456.2014.00223.x. 
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devido a escândalos de corrupção.78 Outras preocupações incluem o fenômeno da "porta giratória" entre 
altos funcionários públicos e privados, particularmente no setor de mineração; altos funcionários do 
governo que deixam seus postos para assumir empregos no setor privado costumam retornar ao setor 
público, às vezes repetidamente, gerando conflitos de interesse e políticas excessivamente favoráveis a 
empresas. Há também muita rotatividade nos cargos públicos, pois não há um sistema oficial de serviço 
público, o que resulta na contratação de funcionários públicos temporários e impede a especialização dos 
funcionários de médio escalão.79  
 
O quarto desafio tem a ver com a transparência geral no governo. Um relatório de 2017 da Defensoría Del 
Pueblo, uma organização constitucional do governo peruano, estimou que o país perdeu US$ 3,4 bilhões por 
ano devido à corrupção.80 Uma pesquisa recente mostra que a preocupação dos cidadãos com a corrupção 
permanece alta; 65% dos entrevistados indicaram a corrupção como o principal problema do país.81 Em 
geral, a desconfiança dos peruanos com as instituições governamentais tem aumentado nos últimos anos, 
com menos de 10% indicando que confiam no governo, nos tribunais e na polícia.82  
 
Três das cinco regiões da Amazônia apresentaram incidências de corrupção abaixo da média, enquanto 
Loreto e Ucayali apresentaram incidências acima da média em 2018.83 De 2016 a 2018, Loreto e Ucayali 
também estiveram entre as regiões com maior aumento de casos de corrupção; Loreto ocupou o quarto 
lugar, e Ucayali ficou em sexto lugar em aumento de casos de corrupção.84 
 
Os crimes ambientais na Amazônia peruana, tais como mineração e extração de petróleo ilegais, costumam 
ficar impunes devido à corrupção policial, que permanece generalizado no Peru.85 A região tem o maior 
número de denúncias de crimes ambientais em todo o país. Só em 2016, quase 1.000 denúncias foram 
registradas contra policiais e, em 2015, 1.218 policiais foram acusados de crimes.86 Nos últimos anos, a 
polícia foi acusada de trabalhar para os interesses de empresas privadas que operam no Peru.87 Em 
fevereiro de 2020, no entanto, o Peru aprovou uma legislação que institui uma Procuradoria Especializada 
em Assuntos Ambientais (Fiscalía Especializada en Materia Ambiental ou FEMA) com amplo mandato, 
incluindo poderes para "investigar e impedir crimes ambientais" e "promover a defesa do meio ambiente e 

 
78 Paula Muñoz Chirinos, “Gobernabilidad y Desarrollo Subnacional: Problemas de Baja Calidad de La Democracia,” Agenda 2014 
Propuestas para mejorar la descentralización, 
2014, http://agenda2014.pe/publicaciones/agenda2014-gobernabilidad-desarrollo-subnacional-1.pdf. 
79 Madrid, “Corruption Risks in the Mining Sector.”  
80 Fabrizio Tealdo Zazzali, “Reporte La Corrupción En El Perú.” Defensoría del Pueblo, 2017. https://www.defensoria.gob.pe/wp-
content/uploads/2018/08/Reporte-de-corrupcion-DP-2017-01.pdf. 
81 “Perú: Percepción Ciudadana Sobre Gobernabilidad, Democracia Y Confianza En Las Instituciones, Julio - Diciembre 2018,” INEI, 
2019, https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-percepcion-gobernabilidad-enero-2019-4ta-version.pdf. 
82 “Corruption — 96% of Peruvians See Government Corruption as a Serious Problem,” Andean Air Mail and Peruvian Times, September 
25, 2019, https://www.peruviantimes.com/25/corruption-96-of-peruvians-see-government-corruption-as-a-serious-problem/31806/; 
Coralie Pring and Jon Vrushi, Opiniones y Experiencias de Los Ciudadanos En Materia de Corrupción, Berlin: Transparency 
International, 2019, https://www.proetica.org.pe/wp-content/uploads/2019/09/GCB_LAC_Report_ES-WEB.pdf.  
83 Adjuntia de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado, “Casos de Corrupción de Funcionarios En Trámite 
Por Departamento En El 2016 y 2018,” Presentation, 2019, https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/05/Mapas-de-
la-Corrupci%C3%B3n-Nro.-1-Mayo-actualizado-FINAL.pdf.  
84 Ibid.  
 “Criminalización de la Protesta y la Situación de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos,” 85 Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos Lima: 2016, http://derechoshumanos.pe/informe2015-16/Criminalizacion-de-la-protesta.pdf.  
86 Luis Fernando Alonso, “Nearly 1,000 Complaints against Peru Police This Year,” InSight Crime, October 14, 2016, 
https://www.insightcrime.org/news/brief/nearly-1-000-complaints-against-peru-police-this-year/. 
87 Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, “Informe Alternativo 2018 
Cumplimiento de Las Obligaciones Del Estado Peruano Del Convenio 169 de La OIT” Lima: Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos, October 2018, https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Informe-Alternativo-2018-0_0.pdf.  
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dos recursos naturais".88 A legislação também instituiu as Unidades de Monitoramento de Crimes 
Ambientais por Georreferência de Satélite (Unidades de Monitoreo Georeferencial Satelital de Delitos 
Ambientales ou UMGSDA) para ajudar a identificar crimes ambientais.89 Apesar de que talvez seja um pouco 
prematuro para avaliar a eficácia do programa, a ênfase na utilização da tecnologia, no compartilhamento 
de conhecimento e no fortalecimento do processo investigativo representa um passo importante para o 
aprimoramento das ações legais contra os crimes ambientais.  
 
Outro desenvolvimento bem-vindo foi a criação do primeiro tribunal especializado em questões ambientais 
na região de Madre de Dios.90 Dos cerca de 20 mil crimes ambientais cometidos em todo o Peru em 2018, 3 
mil foram cometidos apenas em Madre de Dios.91 No entanto, segundo o promotor Julio César Guzmán 
Mendoza, especialista em crimes ambientais, "embora o novo tribunal ambiental seja uma evolução, o 
problema do sistema judiciário no Peru não será resolvido com a nomeação de um novo juiz ou a criação de 
um novo tribunal".92 Advogados e promotores estão frequentemente sobrecarregados, o que gera 
deficiências nas investigações. Para serem admitidos no judiciário, os casos precisam ser devidamente 
investigados; sendo assim, pouquíssimos crimes são julgados.93 
 

 
88 “Aprueban Reglamento de Fiscalías Especializadas En Materia Ambiental,” SPDA Actualidad Ambiental, February 25, 2020, 
https://www.actualidadambiental.pe/documento-pdf-aprueban-reglamento-de-fiscalias-especializadas-en-materia-ambiental/.  
89 “Aprueban Nuevo Reglamento de la Fema que Favorece al Sistema para Combatir Delitos Ambientales,” ACCA, 2020, 
http://www.acca.org.pe/nueva-norma-fortalece-al-sistema-para-combatir-delitos-ambientales/. 
90 Yvette Sierra Praeli, “Special Judiciary on Environmental Crimes Established in Peru,” Mongabay, April 2, 2018, 
https://news.mongabay.com/2018/04/special-judiciary-on-environmental-crimes-established-in-peru/. 
91 Ibid.  
92 Ibid.  
93 Ibid.  
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2. Desenvolvimento da infraestrutura na 
Amazônia peruana 
 

 
As dificuldades decorrentes de atividades econômicas ilegais, de um processo desordenado de titulação e 
concessões de terras, da fraca governança e da insegurança humana na região amazônica são agravadas por 
um processo, em geral, deficiente de planejamento de desenvolvimento e, em particular, pela forma como 
os projetos de infraestrutura se encaixam nesses planos. Às vezes, a infraestrutura é vista como uma 
varinha mágica que trará o desenvolvimento econômico para a região. No entanto, há pouca compreensão 
de como os projetos atenderiam às metas de desenvolvimento no contexto amazônico. Os projetos de 
infraestrutura exigem uma governança territorial sólida, uma capacidade estatal de prestar serviços 
essenciais, um ambiente propício para a geração de empregos e a capacidade de fornecer segurança; caso 
contrário, tais projetos podem gerar conflitos sociais mais intensos, aumentar o desmatamento, e criar um 
ambiente perfeito para a proliferação de atividades ilegais e o surgimento de novos atores para invadir as 
preciosas terras. É necessário que haja debates com abordagens mais construtivas sobre o desenvolvimento 
na Amazônia, que tratem principalmente dos desafios de governança, insegurança e ilegalidade, e, então, 
analisem o papel que a infraestrutura pode desempenhar para viabilizar ou dificultar esse caminho 
sustentável. 
 
 

Às vezes, a infraestrutura é vista como uma varinha mágica que 
trará o desenvolvimento econômico para a região. No entanto, há 
pouca compreensão de como os projetos atenderiam às metas de 
desenvolvimento no contexto amazônico. 

 
 
Inadequações no planejamento de infraestrutura resultam na priorização  
dos projetos errados 
Recentemente, o Peru iniciou o fortalecimento de seu processo de planejamento de infraestrutura por 
meio da adoção do Plano Nacional de Infraestrutura 2016-2025 (Plan Nacional de Infraestructura para la 
Competitividad ou PNIC), elaborado pelo Ministério da Fazenda. O PNIC representa o primeiro esforço do 
governo peruano na definição de uma visão e dos objetivos para preencher as lacunas de infraestrutura que 
impedem o desenvolvimento do país.94 Anunciado em julho de 2019, o plano foi desenvolvido em 
cooperação com o governo britânico, com o BID e com a Swiss Agency for Development and Cooperation 
(Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação). O plano inclui 52 projetos-chave de infraestrutura 
nos setores de transporte, comunicação, energia, saneamento e agricultura, sendo que aproximadamente 

 
94 Ministerio de Economia y Finanzas, “Plan Nacional de Infraestructura Para La Competitividad,” Lima: 2019, 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/planes/PNIC_2019.pdf.  
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metade deles já estavam em andamento quando o PNIC foi colocado em ação.95 Todavia, o PNIC não 
incluiu uma infraestrutura social nem levou em consideração os indicadores ambientais e sociais durante 
sua elaboração.96 

 
O PNIC não é um documento de planejamento composto por um sólido cardápio de projetos de 
infraestrutura de qualidade visando o futuro. Ele funciona mais como um inventário de "megaprojetos" que 
já foram aprovados e orçados, num esforço para agilizar e priorizar investimentos. O PNIC tem sofrido 
críticas por falta de coordenação setorial; por exemplo, os planos de mineração não estão ligados ao 
transporte, à saúde ou a outros setores. A OCDE descreve os planos de desenvolvimento do Peru como "não 
ligados nem integrados com os instrumentos orçamentários" e ainda critica a natureza não-vinculativa dos 
planos.97 Além disso, os governos subnacionais têm seus próprios planos de desenvolvimento que, às vezes, 
estão em desacordo ou não incluem todos os projetos do PNIC. Além disso, o PNIC é visto como um 
complemento aos Planos de Desenvolvimento Regional (Planes de Desarrollo Concertado Regional), mas com 
uma visão própria.  
 
Nas regiões amazônicas do Peru, o PNIC contém projetos relacionados a infraestruturas hídrica, de 
telecomunicações, rodoviária, de transportes aéreos e energética.98 Há também planos de desenvolvimento 
preparados pelos governos locais para projetos que não chegam ao nível do PNIC. No entanto, alguns 
projetos de infraestrutura em nível regional permanecem ausentes.  
 
Os projetos planejados na Amazônia peruana incluem uma estação de tratamento de águas residuais de 
US$ 20,3 milhões para Puerto Maldonado em Madre de Dios, uma estação de tratamento de águas residuais 
de US$ 27,1 milhões para a cidade de Tarapoto, em San Martin, e um gasoduto de distribuição de gás 
natural de US$ 200 milhões em Ucayali e outras regiões.99 Outros compromissos incluem um projeto de 
telecomunicações que visa aumentar o acesso à internet em Alto Amazonas, Loreto, Maynas e Putumayo 
por meio da instalação de 1.255 quilômetros de cabos de fibra óptica, o qual beneficiará 268 localidades da 
Amazônia.100 Além disso, o PNIC do Peru reserva um investimento total de US$ 100,6 milhões para a 
Hidrovia Amazônica, o que teoricamente demonstra o compromisso do país em melhorar e manter a 
navegabilidade da região amazônica. Porém, em janeiro de 2020, o governo anunciou que o projeto seria 
interrompido indefinidamente (ver Anexo 2).101  
 
Muitas das obras de infraestrutura propostas são projetos rodoviários. Muitas vezes, as obras têm a ver 
apenas com a decisão dos governos locais de repavimentar uma estrada ilegal ou informal que já está 
construída, "formalizando" assim sua existência. Há mais de 5.989 quilômetros de estradas nacionais 
dentro da Amazônia peruana, além dos 3.328 quilômetros de estradas regionais nas regiões amazônicas 

 
95 “MEF Reconoce que Plan de Infraestructura no Incluye Proyectos Sociales,” Gestión, December 5, 2019, 
https://gestion.pe/economia/mef-reconoce-que-plan-de-infraestructura-no-incluye-proyectos-sociales-noticia/. 
96 Ibid.; and Jorge Morel, “El Plan Nacional de Infraestructura Para La Competitividad: Innovación de La Gestión y Oportunidad,” 
Instituto de Estudios Peruanos, September 11, 2019, https://iep.org.pe/noticias/el-plan-nacional-de-infraestructura-para-la-
competitividad-innovacion-de-la-gestion-y-oportunidad-por-jorge-morel/.  
97 OECD, Public Governance Reform: Peru Highlights.   
98 Ministerio de Economia y Finanzas, “Plan Nacional de Infraestructura Para La Competitividad.” 
99 “2019-2022 Projects,” ProInversion, 2019, 
https://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/1/2/JER/PROJECT_PRESENTATION/2019/Portafolio%20ENG_20_11.pdf.  
100 Ministerio de Economia y Finanzas, “Plan Nacional de Infraestructura Para La Competitividad.”  
101 Ibid. 
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(Mapa 3).102 De acordo com o Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC), 28 das estradas regionais 
e 5 das estradas nacionais na Amazônia estão programadas para expansão.103  
 
 

 
 
Em parte, surgem desafios com o planejamento de infraestrutura porque há pouca informação 
sistematizada sobre a região em termos de projetos propostos, quais projetos devem ser priorizados e como 
tais projetos contribuem para uma visão econômica positiva da Amazônia. Muitas das propostas de 
infraestrutura na Amazônia são promovidas por patrocinadores públicos e privados de forma desarticulada, 
sem uma análise de suas interconexões e seus efeitos colaterais. Como afirmam Dourojeanni et al. (2010):  

 
Novas estradas são propostas sem planejamento de projetos correlativos de desenvolvimento rural, 
a migração acontece sem se considerar melhorias proporcionais na educação e na saúde, o 
desenvolvimento do ecoturismo é incentivado no mesmo local em que a mineração ilegal é 
tolerada e, para mencionar um dos casos mais estranhos, estradas mal acabadas são construídas no 
mesmo lugar em que será criado um grande lago artificial para uma represa.104  
 

 
102 “Mapa del Sistema Nacional de Carreteras del Perú,” SINIA, September 2015, https://sinia.minam.gob.pe/mapas/mapa-sistema-
nacional-carreteras-peru; and “Renac,” Ministerio de Transportes y Comunicaciones, n.d., 
https://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/renac.html.  
103 Ibid.  
104 M. Dourojeanni, A. Barandiaran, and D. Dourojeanni, “Amazonia Peruana en 2021.” 
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Além disso, a maioria desses projetos carece de justificativas econômicas, ambientais ou sociais; muitos 
dos estudos de viabilidade de projetos de infraestrutura pública mostram que eles não são 
economicamente viáveis e não levam em consideração os impactos ambientais ou sociais.105 
 

O planejamento inadequado de infraestrutura é agravado por deficiências  
na execução de projetos 
É importante reconhecer os possíveis impactos negativos de novos projetos de infraestrutura na Amazônia. 
Uma grande estrada pode melhorar a logística comercial e permitir mais acesso a regiões remotas, no 
entanto, o catalisador da decisão de construir essa estrada são, frequentemente, motivos políticos que não 
seguem princípios econômicos. Além disso, os projetos não costumam levar em conta as externalidades 
ambientais e sociais. Muitas dessas estradas atraíram colonos, pequenos agricultores locais e outros 
migrantes, resultando em inúmeras iniciativas de desmatamento não planejado. De fato, 75% do 
desmatamento no Peru ocorre em terrenos com menos de meio hectare (menos de 1,25 acres) e 95% do 
desmatamento ocorre a menos de seis quilômetros de uma estrada.106  
 
As estradas principais atraem pessoas que se instalam no entorno. Assim, as atividades econômicas se 
expandem, gerando maior desmatamento. Os colonos invasores chegam de outras regiões do Peru e de 
países vizinhos; eles cortam as árvores perto das estradas de acesso regionais para realizar suas atividades 
econômicas, as quais incluem agricultura e mineração de pequena escala, extração de madeira, pecuária, 
entre outros.107 A Rodovia Transoceânica (também conhecida como Rodovia Interoceânica) é o exemplo 
perfeito desse problema. A Rodovia Transoceânica vai dos portos de San Juan de Marcona, Matarani e Ilo, 
na costa peruana do Pacífico, até os portos do Rio de Janeiro e Santos, na costa brasileira do Atlântico, 
totalizando 2.603 quilômetros (ver Anexo 2). Inicialmente, os moradores de Madre de Dios receberam bem 
o projeto, pois esperavam que a estrada melhorasse o padrão de vida do lugar, promovendo o ecoturismo e 
o comércio com o Brasil, e, por conseguinte, a criação de mais oportunidades de emprego e o aumento do 
acesso aos serviços de saúde e infraestrutura.108 Com a nova rodovia, projetava-se que o PIB do Peru 
cresceria 1,5% ao ano.109 Hoje, a rodovia raramente é usada para o comércio, mas tem contribuído para o 
imenso desmatamento e degradação da terra na região, além de continuar ameaçando os meios de 
subsistência e a segurança das comunidades ao longo da rota.110 Em particular, a indústria de mineração 
ilegal de ouro tem crescido na região amazônica devido ao aumento do acesso possibilitado pela Rodovia 
Transoceânica.  
 
Em muitos casos, os projetos rodoviários são executados sem seguir as normas pertinentes. Há uma linha 
tênue entre caracterizar uma estrada como legal ou ilegal, já que são os governos regionais que, muitas 

 
105 Ibid. 
106 Mary Menton, Jazmín Gonzales, and Laura F Kowler, “REDD+ in Peru: The National Context,” in REDD+ 
on the Ground: A Case Book of Subnational Initiatives Across the Globe;Erin O. Sills et al., eds. Bogor, Indonesia: Center for 
International Forestry Research, 2014, https://www2.cifor.org/redd-case-book/case-reports/peru/; and Dan Collyns, “Peru Passes Law 
Allowing Roads through Pristine Amazon Rainforest,” Guardian, January 22, 2018, 
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/22/peru-passes-law-allowing-roads-through-pristine-amazon-rainforest.  
107 “Peru: Foreign Investment Program,” Climate Investment Funds, February 2014, 
https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/cif_enc/files/meeting-documents/peru_fip_fact_sheet_01-28-14_0.pdf; and Smith and 
Schwartz, “Deforestation in Peru.” 
108 Lulu Garcia Navarro, “The Amazon Road: Paving Paradise for Progress?,” NPR, September 14, 2009, 
https://www.npr.org/2009/09/14/112535943/the-amazon-road-paving-paradise-for-progress; and Amy R. Riley-Powell et al., “The 
Impact of Road Construction on Subjective Well-Being in Communities in Madre de Dios, Peru,” International Journal of Environmental 
Research and Public Health 15, no. 6, June 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6024980/. 
109 Goodman, “The Role of NGOs in Mitigating the Impact of the Interoceanic Highway.” 
110 Ibid; and Chris Fagan, “Peru’s Interoceanic: The Most Corrupt Highway in the World,” Upper Amazon Conservancy, July 2018, 
https://upperamazon.org/perus-interoceanic-the-most-corrupt-highway-in-the-world/. 
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vezes, iniciam a construção de estradas e optam por não seguir os requisitos nacionais ou não realizar 
análises de impacto ambiental. Muitos governos regionais alegam desconhecimento das regulamentações 
nacionais e como diferentes regulamentos interagem entre si. Se os estudos de viabilidade técnica são 
aprovados, a construção da estrada começa. Geralmente, o processo de certificação e licenciamento 
ambiental se torna uma consideração a posteriori.  
 
O órgão responsável pelo licenciamento ambiental dos projetos é o Serviço Nacional de Certificação 
Ambiental para Investimentos Sustentáveis (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversões 
Sostenibles ou SENACE), o qual está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente (MINAM). Na prática, há 
pouca coordenação do licenciamento com os projetos dos governos locais. No caso dos projetos de 
transporte, o Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) é o órgão que realiza as avaliações do 
impacto ambiental. Além disso, o MTC realiza a avaliação e fiscalização das questões ambientais que 
surgem durante a construção das estradas. Embora o Organismo de Avaliação e Fiscalização Ambiental 
(Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ou OEFA), vinculado ao MINAM, seja responsável pela 
avaliação e fiscalização de questões ambientais, ele não tem autoridade em projetos rodoviários. Essa falta 
de independência de funções cria um conflito de interesses que subestima os fatores de risco ambientais e 
sociais.  
 
Para corrigir isso, a fiscalização ambiental deveria ser transferida para a OEFA. Além disso, o SENACE 
deveria estar mais envolvido com os governos regionais para a realização de estudos de impacto de projetos 
de infraestrutura. Se essas instituições permanecerem desvinculadas, a taxa de desmatamento do Peru terá 
poucas chances de diminuir. A construção de um dos trechos do projeto rodoviário Yurimaguas-Jeberos 
retrata a complexidade dessas questões. Nesse caso, nem a construtora nem a autoridade de licitação 
elaboraram o estudo de impacto ambiental exigido pelo processo de certificação ambiental do projeto. 
Assim, a construção já começou violando essa obrigação ambiental.111 
 
Organizações da sociedade civil, tal como a Sociedade Peruana de Direito Ambiental (Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental ou SPDA), trabalham com os governos locais para realizar avaliações ambientais, 
organizar consultas à comunidade e ajudar a implementar outras exigências do projeto. A imputação, a 
transparência e o acesso às informações do projeto durante suas diferentes fases ainda são inadequados, 
apesar da presença de ferramentas legais, incluindo a Lei Nacional de Transparência e um procurador 
público para a defesa dos direitos dos cidadãos, mesmo em questões ambientais (Ley de Defensoria del 
Pueblo).112 Em 2018, o Peru assinou um tratado internacional, o Acordo de Escazú, o qual, após sua 
ratificação, ampliará o acesso a informações e processos de justiça ambiental para as populações mais 
vulneráveis da América Latina (Caixa 2). 
 
 
 
 
 
 
 

 
111 “Afectación ambiental de carretera Yurimaguas-Jeberos ascendería a unos 2 millones de soles,” Actualidad Ambiental, October 29, 
2019, https://www.actualidadambiental.pe/serfor-afectacion-ambiental-ocasionada-por-carretera-yurimaguas-jeberos-ascenderia-a-
cerca-de-2-millones-de-soles/.  
112 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,” Gobierno del Perú, 
https://www.peru.gob.pe/normas/docs/LEY_27806.pdf; “Nuestra Institución,” Defensoria del Pueblo – Perú, 
https://www.defensoria.gob.pe/quienes-somos/; and “Un Ambiente Sin Contaminación,” Defensoria del Pueblo – Perú, 
https://www.defensoria.gob.pe/areas_tematicas/un-ambiente-sin-contaminacion/.  
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Caixa 2: O Acordo de Escazú 
 
O Acordo de Escazú (Acuerdo de Escazú) representa o primeiro tratado ambiental da América Latina e do 
Caribe, bem como o primeiro tratado do mundo a combinar uma estrutura jurídica ambiental com um 
tratado de direitos humanos. Administrado pelas Nações Unidas, o tratado se concentra em metas 
ambiciosas de expansão da proteção ambiental, combatendo a desigualdade e a discriminação e protegendo 
as pessoas vulneráveis. Em termos de proteção ambiental, o tratado menciona diversas áreas de foco, 
incluindo a conservação da biodiversidade, o combate à degradação da terra e a gestão de riscos de 
desastres. O tratado inclui compromissos mais amplos com o objetivo de aumentar a imputabilidade e a 
transparência por meio de disposições e regulamentos fundamentais para o direito de acesso à informação 
e à participação pública.113 O tratado tem como objetivo aproveitar as estruturas globais e nacionais para 
criar padrões regionais, aumentar a capacitação, reforçar a arquitetura institucional e disponibilizar 
ferramentas para aprimorar a formulação de políticas e a tomada de decisões.114 Em 2018, o Peru assinou o 
Acordo de Escazú, mas ainda não o ratificou.115 O acordo tem atualmente 8 ratificações dos países 
membros; o tratado entrará em vigor quando contar com 11 ratificações.  
 
 
Quanto ao acesso às informações e a consulta com as comunidades indígenas, a Lei 29.785 (Ley de Consulta 
Previa) aponta que, para projetos da indústria de mineração e extrativista, as comunidades precisam ser 
consultadas antes da assinatura de um contrato e sempre que houver mudança na área de concessão.116 A 
lei, no entanto, não prevê claramente em quais fases as comunidades precisam ser consultadas sobre 
projetos de transporte e energia. Por exemplo, em muitos casos, estradas e linhas de transmissão são 
consideradas "serviços públicos" e, portanto, não exigem consulta prévia.117 No caso da Rodovia Iquitos-
Saramiriza (ver Anexo 3), a realização dessa consulta está em andamento.  
 
Também há diferenças consideráveis em termos de normas ambientais e sociais aplicadas pelos diversos 
patrocinadores de projetos de infraestrutura. Organizações mais estabelecidas, como a International Finance 
Corporation (IFC - Corporação de Finanças Internacionais) e o BID, desenvolveram padrões para uma 
"infraestrutura de qualidade" cultivados ao longo de décadas de experiência em finanças de 
desenvolvimento. Os Princípios de Infraestrutura Sustentável do BID, o Global Infrastructure Facility 
(Mecanismo Global de Infraestrutura) do Banco Mundial e outros grandes implementadores de 
infraestrutura concordam que a infraestrutura é sustentável quando é construída com base nas 
externalidades ambientais, sociais e econômicas, ao mesmo tempo em que promove o engajamento da 
comunidade e benefícios sociais (Caixa 5). Essas organizações exigem que os governos dos países-sede 
atendam a esses padrões, independentemente do contexto do país, e muitas vezes recompensam os países 
por cumprirem os parâmetros.118 Por exemplo, de 2000 a 2015, a expertise do Banco de Desenvolvimento da 

 
113 “Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the 
Caribbean,” UN - ECLAC, Santiago: March 2018, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43583/1/S1800428_en.pdf. 
114 Ibid. 
115 “Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the 
Caribbean,” United Nations Treaty Collection, March 4, 2018, 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-18&chapter=27&clang=_en.  
116 “Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, Reconocido en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo,” Gobierno del Perú, n.d., http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2014/11/Ley-N---
29785-Ley-del-derecho-a-la-consulta-previa-a-los-pueblos-ind--genas-originarios-reconocido-en-el-Convenio-169-de-la-
Organizacion-Internacional-del-Trabajo-OIT.pdf. 
117 Francisco Rivasplata, “Los Estudios de Impacto Ambiental en Infraestructura de Transportes deben ser Consultados,” Derecho, 
Ambiente y Recursos Naturales, February 8, 2018, https://www.dar.org.pe/noticias/daropina_cphidrovia/.  
118 Rebecca Ray, Kevin P. Gallagher, and Cynthia Sanborn, “Standardizing Sustainable Development? Development Banks in the 
Andean Amazon,” Boston: Boston University Global Development Policy Center, 2018, 
https://www.bu.edu/gdp/files/2018/04/Development-Banks-in-the-Andean-Amazon.pdf.  
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América Latina (CAF) e do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento foi utilizada para 
sete projetos de infraestrutura financiados pelo DFI na Amazônia peruana.119 Por meio de seus projetos no 
Peru, o CAF auxiliou no fortalecimento das capacidades do governo peruano, estabelecendo órgãos de 
fiscalização para projetos de infraestrutura.120 O CAF também auxiliou o Peru a fortalecer a mitigação de 
riscos na fase de planejamento de projetos e a lidar com problemas de supervisão regulatória.121  
 
Adoção de padrões de infraestrutura de qualidade 
Agora que novos investidores estão planejando projetos no Peru, particularmente a China, é imperativo 
que esses novos atores também sigam padrões de "infraestrutura de qualidade" (Caixa 3). Instituições 
financeiras chinesas, como o Banco de Desenvolvimento da China e o Banco de Exportação-Importação da 
China, normalmente operam com os padrões utilizados pelos países tomadores do empréstimo, os quais 
costumam ser inferiores aos desenvolvidos pelo Grupo do Banco Mundial, BID e outros.122 Além disso, 
essas novas instituições não exigem uma licitação competitiva de empreiteiras, nem condicionam os 
empréstimos à capacidade dos países devedores de atenderem a esses padrões. Desde 2015, sete projetos 
adicionais foram financiados ou tiveram o financiamento agendado para serem implementados na 
Amazônia peruana, sendo que três dos sete projetos receberiam financiamento da China.123 Além disso, 
com mais de 170 empresas chinesas operando no Peru, os investimentos se concentraram particularmente 
na mineração.124 Os investimentos recentes em mineração salientaram o desafio da implementação de 
normas sociais e ambientais sólidas.  
 
 
Caixa 3: Infraestrutura de qualidade e padrões de infraestrutura sustentável 
 
Ao longo dos anos, o desenvolvimento de infraestrutura sustentável foi aclamado como conceito e 
processo. Em sua forma básica, a construção de infraestrutura sustentável envolve maior consideração com 
as externalidades ambientais, sociais e econômicas, ao mesmo tempo em que promove o engajamento da 
comunidade e benefícios sociais. Por meio das Nações Unidas, do Banco Mundial e outros, a comunidade 
internacional desenvolveu uma série de princípios para orientar os investimentos em projetos de 
infraestrutura. Entre as primeiras iniciativas, os Princípios para Investimento Responsável da ONU (2006) 
estabeleceram um conjunto de princípios espontâneos que reconheciam a necessidade de sustentabilidade 
no desenvolvimento. Os princípios da ONU buscaram reforçar a importância das considerações ambientais, 
sociais e de governança antes da realização de qualquer investimento em projetos de desenvolvimento.125  
 
Outros exemplos incluem a OCDE, a qual desenvolveu uma estrutura abrangente para a governança de 
infraestruturas, englobando os seguintes 10 principais desafios: (1) Desenvolver uma visão estratégica para 
a infraestrutura; (2) Gerenciar a integridade e as ameaças de corrupção ao longo do projeto; (3) Escolher 
como entregar a infraestrutura; (4) Garantir um bom design regulatório; (5) Integrar um processo de 
consulta; (6) Coordenar a política de infraestrutura entre os níveis do governo; (7) Defender a 

 
119 Ibid., 14. 
120 Ibid., 31. 
121 Ibid., 34. 
122 Ibid. 
123 Ibid.  
124 Jimena Galindo, “Peru to Join China’s Belt and Road Initiative,” Global Americans, January 2019, 
https://theglobalamericans.org/2019/05/just-the-facts-peru-to-join-chinas-belt-and-road-initiative/.  
125 “PRI Home,” PRI, n.d., https://www.unpri.org.  
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acessibilidade e o custo-benefício; (8) Gerar, analisar e divulgar dados úteis; (9) Certificar-se de que o ativo 
tenha utilidade ao longo de sua vida útil; e (10) Garantir que a infraestrutura pública seja resiliente.126  
 
Da mesma forma, em 2015, o Banco Mundial estabeleceu o Global Infrastructure Facility (Mecanismo Global 
de Infraestrutura) como uma plataforma global e aberta para facilitar a elaboração e implementação de 
projetos de infraestrutura.127 Em 2016, o G7 desenvolveu padrões abrangentes como parte dos Princípios 
Ise-Shima para Infraestrutura de Qualidade, os quais, o G20 tentou operacionalizar por meio da criação dos 
Princípios de Osaka para Investimento em Infraestrutura de Qualidade em 2019.128 Também em 2019, os 
Estados Unidos, o Japão e a Austrália lançaram a Blue Dot Network como uma iniciativa com múltiplas 
partes interessadas, objetivando a certificação de projetos de infraestrutura em todo o mundo que 
satisfizessem os altos padrões de transparência, sustentabilidade e impacto no desenvolvimento.129 
 
 
  

 
126 “Getting Infrastructure Right: The Ten Key Governance Challenges and Policy Options,” OECD, 2016, 
https://www.oecd.org/gov/the-oecd-framework-for-the-governance-of-infrastructure.htm.  
127 “Home,” Global Infrastructure Facility, n.d., https://www.globalinfrafacility.org/.  
128 “G20 Principles for Quality Infrastructure Investment,” Ministry of Finance Japan, n.d., 
https://www.mof.go.jp/english/international_policy/convention/g20/annex6_1.pdf; and “G7 Ise-Shima Principles for Promoting 
Quality Infrastructure Investment,” Ministry of Finance Japan, n.d., https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000160272.pdf.  
129 “Blue Dot Network,” U.S. Department of State, n.d., https://www.state.gov/blue-dot-network/. 
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3. O futuro do desenvolvimento de 
infraestrutura na Amazônia peruana 
 

 
Em abril de 2019, o Peru lançou sua "Visão para 2050", um roteiro que guiará políticas e planos para o Peru 
pós-2021, com o objetivo de alcançar o desenvolvimento inclusivo e sustentável para todos os peruanos.130 
A visão para 2050 faz referência específica ao desenvolvimento econômico sustentável, pedindo a todos os 
atores do país que "garantam um desenvolvimento social e econômico harmonioso, livre de contaminação 
e saudável para todos, no contexto das mudanças climáticas".131 À medida em que o Peru embarca na 
próxima fase de seu processo de planejamento de desenvolvimento, os líderes do país devem conceber a 
bacia amazônica como uma região estratégica em termos de seu potencial econômico, um dote ambiental e 
a segurança que aspiram para suas comunidades.  
 
Embora exista a necessidade de investimentos em infraestrutura para apoiar o crescimento econômico e o 
desenvolvimento social na Amazônia, é necessário abordar os problemas mais básicos, tais como 
insegurança, governança territorial e capacidade institucional dos governos regionais. Caso contrário, os 
investimentos em infraestrutura serão desperdiçados e o crescimento econômico não ocorrerá. Para que a 
infraestrutura atenda às necessidades da Amazônia, seria necessário primeiro elaborar um plano de 
desenvolvimento sustentável para a região e, então, incorporar os projetos de infraestrutura nesse plano. 
Esse plano deve visar atividades econômicas que possam fornecer alternativas significativas à 
informalidade e à ilegalidade, devendo também abordar as condições necessárias para viabilizar o 
desenvolvimento, tais como o Estado de direito e uma governança efetiva. Será necessário recriar os planos 
de infraestrutura e incorporá-los nessa visão para evitar o agravamento dos desafios existentes.  
 
 

À medida em que o Peru embarca na próxima fase de seu processo 
de planejamento de desenvolvimento, os líderes do país devem 
conceber a bacia amazônica como uma região estratégica em 
termos de seu potencial econômico, um dote ambiental e a 
segurança que aspiram para suas comunidades.  

 
 

 
 
 
 

 
130 “Visión del Perú al 2050,” CEPLAN, n.d., https://www.ceplan.gob.pe/visionperu2050/.  
131 Ibid. 
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Elaborar uma visão de desenvolvimento sustentável para a bacia amazônica 
A bacia amazônica precisa de um novo paradigma de desenvolvimento que combine a prosperidade 
econômica e social para seus cidadãos, a preservação ambiental e a segurança.132 Muitas das regiões que 
compõem a Amazônia peruana têm o maior crescimento populacional do país, e seu povo precisa de 
empregos e investimentos sociais para apoiar seu bem-estar.133 Tal como já exposto, a Amazônia peruana 
sofre de uma série de desafios de segurança, incluindo atividades ilegais desenfreadas, grilagem de terras e 
degradação ambiental. Muitas pessoas estão envolvidas em atividades informais ou mesmo ilícitas devido 
às poucas alternativas econômicas disponíveis. Segundo algumas estimativas, mais de 85% das pessoas na 
Amazônia peruana trabalham na economia informal.134 O combate às atividades ilegais e a proteção das 
comunidades exigirão mais do que um reforço das forças de segurança no local; a segurança precisa 
também estar ligada aos planos econômicos.  
 
 

O desenvolvimento de uma visão futura desejável para a floresta 
amazônica é tarefa de todos os peruanos e, especialmente, dos 
povos que nela habitam. 

-Dourojeanni et al.135 
 

 
Nesse sentido, a Amazônia precisará mudar seus sistemas de produção para que não dependam tanto das 
flutuações de preços internacionais de commodities. Os caminhos possíveis incluem a transformação de 
commodities em bens manufaturados e serviços, a fim de aumentar seu valor agregado, e o investimento 
em indústrias de tecnologia independentes dos recursos naturais.136 Os investimentos precisam garantir a 
conservação de áreas protegidas e uma gestão eficiente dos recursos naturais. 
 
Um problema das exportações provenientes da Amazônia peruana é a dependência atual de commodities, 
tais como óleo de palma, biocombustíveis e soja, que estão associadas ao desmatamento, em combinação 
com uma "mentalidade extrativista" que enfatiza a máxima extração possível de um recurso quando os 
lucros estão altos, muitas vezes a ponto de esgotar totalmente esse recurso.137 O resultado é um mercado de 
exportação vulnerável às flutuações globais dos mercados internacionais de commodities. Alguns 
especialistas acreditam que a melhoria das hidrovias aumentará a competitividade global das exportações 

 
132 Timothy J. Killeen, A Perfect Storm in the Amazon Wilderness: Development and Conservation in the Context of the Initiative for the 
Integration of the Regional Infrastructure of South America (IIRSA) (Arlington, VA: Center for Applied Biodiversity Science, Conservation 
International, 2007), 
http://faculty.washington.edu/timbillo/Readings%20and%20documents/interoceanic%20Highway/Peru_from_Darby/Peru_transocea
nic/Killeen2007.pdf.  
133 Crescimento da populaçäo: Média do Peru no período 2007–2017: 0.7%. Madre De Dios 2.6%, Ucayali 1.4%, San Martin 1.1%, 
enquanto Amazonas 0.1% e Loreto -0.1%. “Magnitud y Crecimiento Poblacional,” INEI, http://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-
tematico/growth-and-size-of-population/.  
134 “Más del 80% de trabajadores son informales en la Macro Región Oriente,” Gestión, December 6, 2015, 
https://gestion.pe/economia/80-trabajadores-son-informales-macro-region-oriente-92194-noticia/.  
135 “Dourojeanni et al., Amazonia Peruana en 2021, 135. 
136 Killeen, “A Perfect Storm in the Amazon Wilderness.”  
137 Mike Gaworecki, “New Report Examines Drivers of Rising Amazon Deforestation on Country-by-Country Basis,” Mongabay, May 
23, 2019, https://news.mongabay.com/2019/05/new-report-examines-drivers-of-rising-amazon-deforestation-on-country-by-
country-basis/; and Killeen, “A Perfect Storm in the Amazon Wilderness.”  
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peruanas tradicionais, como biocombustíveis, grãos e madeira.138 Produtos, tais como borracha, castanha-
do-Pará e frutas raras (incluindo camu camu, açaí e aguaje), poderiam compor uma parcela maior das 
exportações da Amazônia peruana se os processos de planejamento de projetos de infraestrutura 
melhorassem e os incentivos apropriados fossem estabelecidos. 
 
 

A bacia amazônica precisa de um novo paradigma de 
desenvolvimento que combine prosperidade econômica e social 
para seus cidadãos, a preservação ambiental e a segurança. 

 
 
Para desenvolver exportações viáveis da Amazônia peruana, alguns especialistas recomendam a 
transformação de commodities em produtos manufaturados ou serviços. Por exemplo, seria possível 
utilizar as commodities agrícolas amazônicas como proteína para as fazendas de peixes, as quais se 
adaptam bem aos lagos quentes da Amazônia e exigem uma pequena área de superfície.139 A piscicultura 
poderia beneficiar as populações rurais, criando uma cadeia produtiva de valor agregado que aumentaria a 
renda e a segurança alimentar. Outra recomendação seria o investimento em indústrias de tecnologia, tais 
como a de armazenamento a frio e de refrigeração em trânsito, as quais são independentes da extração de 
recursos naturais. Além disso, o Peru é o principal exportador global de café e cacau orgânicos.140 Grupos 
como a Rainforest Alliance estão trabalhando com agricultores peruanos para promover a produção 
sustentável de grãos de café como parte de um esforço maior para melhorar a sustentabilidade das 
exportações pré-existentes. 
 
Além disso, o Peru é um dos 46 países em desenvolvimento que participam do Mecanismo de Parcerias 
para a Redução do Carbono Florestal [em tradução livre] (Forest Carbon Partnership Facility ou FCPF), o qual 
reúne os setores público e privado, e as comunidades indígenas com o objetivo de fomentar atividades que 
"reduzam as emissões decorrentes do desmatamento e da degradação florestal" (REDD, no acrônimo em 
inglês).141 As atividades de REDD giram em torno, principalmente, dos esforços de conservação florestal, 
enquanto as atividades do REDD+ também incluem reformas da gestão florestal.142 Tais reformas podem 
incluir a redução das emissões de carbono por desmatamento ou degradação e a promoção de uma gestão 
florestal sustentável, entre outras.  
 
Como parte do Readiness Fund (Fundo de Prontidão) da FCPF, o Peru recebe assistência técnica e 
orientações para o estabelecimento de sistemas nacionais de gestão REDD+, que incluem a concepção de 
salvaguardas ambientais e sociais.143 Ademais, em 2017, os Fundos de Investimento Climático (CIF, na sigla 
em inglês) do Banco Mundial concederam ao Peru um incentivo de US$ 26,8 milhões e um empréstimo de 
US$ 23,2 milhões para resolver questões de titulação fundiária relacionadas aos esforços de conservação 
florestal.144 

 
138 Killeen, “A Perfect Storm in the Amazon Wilderness.” 
139 Ibid. 
140 “The Rainforest Alliance’s Work in Peru,” Rainforest Alliance, February 13, 2020, https://www.rainforest-alliance.org/articles/the-
rainforest-alliances-work-in-peru.  
141 “What Is REDD+?,” Forest Carbon Partnership Facility, n.d., https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd.  
142 “REDD Y REDD+: Iniciativas para Reducir las Emisiones de Carbono,” Ministerio del Ambiente Peru, n.d., 
http://www.minam.gob.pe/prensa/dialogos-ambientales/redd-y-redd-iniciativas-para-reducir-las-emisiones-de-carbono/.  
143 “About the FCPF,” Forest Carbon Partnership Facility, n.d., https://www.forestcarbonpartnership.org/about.  
144 “Forest Investment Program Peru,” Climate Investment Funds, 2018, https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/forest-
investment-program-peru.  
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O Programa REDD da ONU também apoia as atividades REDD do Peru.145 De 2013 a 2015, os projetos 
REDD+, apoiados pela ONU no Peru, geraram cerca de US$ 34 milhões para o Peru, abrangendo diversas 
áreas de foco.146 Num dos projetos, o Peru desenvolveu o Salvaguardas de Cancun, que são salvaguardas 
ambientais e sociais que definem diretrizes de transparência, direitos dos povos indígenas e conservação 
florestal.147 Com ênfase na colaboração entre as regiões e comunidades indígenas, um dos programas 
REDD+ estabeleceu quatro Comitês Comunitários de Monitoramento e Vigilância (CMVCs, na sigla em 
inglês). Os CMVCs proveem computadores, drones, GPS e assistência técnica às comunidades, a fim de 
melhor monitorar as florestas, a exploração madeireira ilegal e outras atividades ilícitas.148 Outro programa 
na região de Madre de Dios tem como foco a diminuição do desmatamento causado pela agricultura e 
pecuária, e a redução dos impactos ambientais causados pela rodovia transoceânica nos arredores. O 
programa auxilia na gestão de 98.932 hectares de floresta tropical na região (244.466 acres ou 
aproximadamente do tamanho de todo o Parque Nacional Rocky Mountain nos Estados Unidos), 
proporcionando treinamento de habilidades de monitoramento florestal para os moradores locais e 
apoiando o desenvolvimento de fazendas sustentáveis de cacau como alternativa à exploração 
madeireira.149  
 
Abordar as condições básicas de viabilização do desenvolvimento 
É necessário abordar as condições básicas de viabilização do desenvolvimento, tais como aumentar a 
transparência do governo, elaborar modelos inovadores de segurança por meio da tecnologia e de parcerias 
com as comunidades regionais, fortalecer a governança fundiária e melhorar a descentralização fiscal, a fim 
de melhor conectar os recursos às necessidades de gastos. 
 
A tecnologia pode ser usada para aumentar a transparência do governo e detectar atividades criminosas. 
Programas bem-sucedidos, como o MAAP, têm demonstrado o poder da digitalização da burocracia para 
alavancar as tecnologias do SIG (Sistema de Informação Geográfica) e de drones para identificar crimes 
ambientais. As extensões dessas tecnologias incluem a colaboração com comunidades indígenas no uso de 
drones para identificar incursões ilegais em seus territórios protegidos. Outras iniciativas, tal como o 
projeto Rainforest USA, visam aumentar as denúncias civis de crimes ambientais, proporcionando 
celulares aos cidadãos. Esses programas podem ser complementados por outros projetos de energia de 
pequena escala, tal como o aproveitamento da energia solar e eólica nas comunidades amazônicas com o 
objetivo de alimentar estações de carregamento de celulares. Numa escala mais ampla, essas 
recomendações têm relação com uma necessidade mais fundamental de expansão da tecnologia de 
informação e comunicação, a fim de aumentar a transparência. 
 
Seguindo o modelo de iniciativas bem-sucedidas, como a Operação Mercúrio, seria possível melhorar a fase 
de processo penal por crimes ambientais mediante o desenvolvimento de bases operacionais para crimes 
de conservação, a implementação de promotores ambientais especializados e o aumento da capacidade 
investigativa em regiões densas da Amazônia, como Madre de Dios e Loreto. Acima de tudo, as reformas no 
quadro de funcionários devem ser prioritárias, incluindo a ampliação da formação de pessoal e dos 
orçamentos a eles destinados, assim como o preenchimento de vagas disponíveis. A institucionalização de 

 
145 “Peru,” UN-REDD Programme, n.d., https://www.unredd.net/regions-and-countries/latin-america-and-the-caribbean/peru.html.  
0146 Dan Collyns, “Peru’s REDD+ Conservation Efforts Paying Off,” Mongabay, October 6, 2016, 
https://news.mongabay.com/2016/10/perus-redd-conservation-efforts-paying-off/.  
147 “Salvaguardas REDD+,” Ministerio del Ambiente Peru, n.d., http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/salvaguardas-redd/.  
148 Isabel Gonzales and Maricarmen Ruiz, “The Indigenous Approach to National Forest Monitoring in Peru,” UN-REDD Programme, 
February 13, 2020, https://www.un-redd.org/post/the-indigenous-approach-to-national-forest-monitoring-in-peru.  
149 “Madre de Dios,” Sustainable Carbon, n.d., https://www.sustainablecarbon.com/projetos/madre-de-dios/.  
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táticas investigativas, incluindo o uso de informantes confidenciais e operações sigilosas, também pode 
aumentar a detecção de crimes ambientais.  
 
Considerando-se as limitações de orçamento, as operações devem ser coordenadas com Unidades de 
Investigação de Crimes Graves para que possam se concentrar na desarticulação dos fluxos financeiros 
ilícitos de grandes grupos criminosos, em vez de usar grandes quantidades de recursos em infratores de 
pequeno porte. Em longo prazo, as soluções para questões orçamentárias devem ser consideradas a partir 
da análise de possíveis fontes de receita e impostos especiais para o governo. 
 
Todas essas questões têm uma dificuldade em comum: a descentralização governamental, sem uma 
coordenação adequada. No entanto, o Peru evoluiu muito no enfrentamento desse problema em relação 
aos crimes ambientais, especialmente a extração ilegal de madeira. Em 2019, o Peru criou um conselho 
executivo florestal que conta com a colaboração de todas as autoridades florestais regionais, a fim de 
abordar esses problemas e reconhecer as oportunidades de reforma. Ao reconhecer o valor desse modelo, o 
Peru pretende manter o foco na implementação de soluções sustentáveis e colaborativas, em vez de 
investir em ações fragmentadas. Com relação a isso, um relatório recente do Banco Mundial identificou 
várias reformas políticas para lidar com problemas relacionados à descentralização fiscal no Peru:  
 

• estruturas institucionais que regem o relacionamento entre os níveis de governo;  
• responsabilidades claras sobre os gastos para cada nível de governo;  
• redefinição proporcional da autoridade fiscal, a fim de aumentar a capacidade de receita de 

fontes subnacionais e aumentar a eficiência da arrecadação; e 
• propostas para aumentar a transparência e a estabilidade, e equilibrar o impacto do sistema de 

transferência intergovernamental.150 
 
Em termos de governança fundiária, a insegurança criada pelo sistema de regularização fundiária gera 
desmatamento e conflitos sociais. Mudanças na estrutura jurídica, tal como a criação de um cadastro 
nacional central para resolver os problemas de zoneamento existentes e impedir recorrências futuras, se 
tornam necessárias. Ao mesmo tempo, será necessário resolver as disputas atuais de titulação de terras que 
afetam as comunidades indígenas e as atividades econômicas, tais como mineração e agricultura, 
precisarão passar por um processo de formalização mais robusto.  
 

Fortalecer o planejamento de infraestrutura, imbuindo-o com a visão de um 
desenvolvimento sustentável  
Se as questões de governança e segurança forem negligenciadas, os investimentos em infraestrutura não 
fornecerão uma solução fácil para o crescimento econômico. Os investimentos em infraestrutura devem 
trilhar um caminho sustentável para o futuro da Amazônia. No entanto, o desenvolvimento de 
infraestrutura não pode ser simplesmente o resultado de uma lista incoerente de projetos setoriais 
isolados. Levando em conta que, atualmente, os planos setoriais e regionais não estão integrados, o PNIC 
não é uma ferramenta de planejamento robusta o bastante para ajudar a orientar esses investimentos. O 
que se viu até agora é que projetos de infraestrutura padrão acabam priorizando a conexão de transportes, 
principalmente na forma de construção de estradas. 
 
Os planos regionais devem ser coordenados e integrados ao plano nacional de infraestrutura para evitar a 
duplicação de iniciativas e o desperdício de recursos orçamentários tão necessários. Nesse sentido, o 

 
150 Cossio, Martinez-Vazquez, and Mendoza, Peru: Building a More Efficient and Equitable Fiscal Decentralization System.   
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processo de tomada de decisão para a seleção de projetos de infraestrutura precisa ser tecnicamente sólido 
e transparente. Muitos projetos de infraestrutura são suscetíveis a influências externas, sendo que os 
maiores beneficiários são os que patrocinam os projetos. Muitas vezes, uma análise econômica dos projetos 
indica que eles não são economicamente viáveis, mesmo sem contabilizar os custos ambientais e sociais.  
 
Os impactos sociais e ambientais são frequentemente considerados uma mera "formalidade" ou um item 
da lista de verificação. O mesmo se aplica à participação dos cidadãos. Esses aspectos precisam ser 
considerados desde o início do projeto e não apenas após a aprovação; assim, todas as partes interessadas 
estarão plenamente cientes dos impactos antes de o projeto ser iniciado. A participação efetiva da 
comunidade e uma discussão honesta e informada sobre as necessidades e prioridades da região devem ser 
práticas comuns daqui para frente. 
 
Aspectos ambientais e sociais devem ser incorporados em todas as fases do projeto, desde os estágios 
iniciais até sua execução e avaliação. É necessário implementar padrões ambientais e sociais mais robustos, 
principalmente os que vão além dos exigidos pelas normas nacionais. É necessário reforçar os aspectos 
técnicos dos estudos de impactos ambiental e social seguindo padrões internacionais, tais como os 
desenvolvidos pela OCDE e por instituições financeiras de desenvolvimento, como o IFC e o BID. Esses 
estudos devem também incorporar as necessidades da comunidade. As avaliações devem levar em conta os 
impactos secundários dos projetos e os impactos cumulativos dos diversos projetos na região. Se houver 
impacto nas comunidades, será necessário realizar uma estimativa e uma gestão adequadas dos planos de 
compensação para as partes afetadas. 
 
Um grande desafio é fazer com que as diferentes partes interessadas entendam as complexas informações 
do projeto. Muitas comunidades não conseguem acessar as informações, ou quando conseguem, não são 
intuitivamente fáceis de compreender. O Peru deve continuar a implementação de seu desenvolvimento de 
governo digital, conforme descrito no Plano de Governo Digital do Peru de 2018, por meio da publicação de 
ferramentas de governança digital acessíveis ao público como forma de aumentar a transparência e o 
engajamento dos cidadãos.151 Melhorar a transparência do processo do projeto pode garantir um verdadeiro 
diálogo com os cidadãos, um no qual as demandas são consideradas, gerando melhores resultados para o 
projeto. O papel da sociedade civil é essencial na intermediação dessas informações entre governo, 
patrocinadores e comunidades. 
 
Em termos de infraestrutura específica, o padrão na Amazônia peruana costuma ser de projetos de 
transporte. No entanto, há pouca informação oficial de qualidade sobre a extensão da malha viária atual, 
que inclua estradas informais ou ilegais. Os governos regionais precisam realizar um inventário abrangente 
de estradas secundárias e terciárias na Amazônia peruana, a fim de diagnosticar a extensão das 
irregularidades e eliminar as que são ilegais. Além disso, as estradas não devem ser consideradas a solução 
para todos os problemas de transporte. Os rios da bacia amazônica podem ser usados para transportar 
commodities a granel (como grãos, minerais, madeira e biocombustíveis), enquanto o transporte aéreo 
poderia ser subsidiado para chegar a comunidades mais difíceis de acessar.152 Ao se utilizar rios e outras 
vias navegáveis como rotas de transporte, deve haver um reconhecimento das externalidades ambientais e 
sanitárias que as atividades econômicas terão sobre esses recursos hídricos.  
 
O trâfego aéreo também pode ser expandido na Amazônia peruana para reduzir a dependência das 
estradas. Por exemplo, em 2016, o BID e o Ministério dos Transportes e Comunicações do Peru 

 
151 “Lineamientos Para La Formulación Del Plan de Gobierno Digital – PGD,” Presidencia del Consejo de Ministros, 2018, 
https://www.peru.gob.pe/normas/docs/Anexo_I_Lineamientos_PGD.pdf; OECD, Public Governance Reform: Peru Highlights.  
152 Killeen, “A Perfect Storm in the Amazon Wilderness.” 



 
 
Infraestrutura sustentável na Amazônia 

 
 

 
 
37 

desenvolveram 14 rotas aéreas em diversas partes da Amazônia peruana.153 Apesar de alguns desses voos 
para regiões remotas serem subsidiados em até US$ 2,1 milhões por ano, José Gallardo, Ministro dos 
Transportes e Comunicações, afirma que o impacto social das novas rotas supera em muito seus custos.154 
Se novas construções ou melhorias rodoviárias não fizerem sentido econômico, ambiental e social, será 
então razoável minimizar essa forma de infraestrutura. Caso contrário, se chegarem à conclusão de que as 
estradas precisam de recapeamento ou repavimentação, será necessário despender esforços paralelos para 
melhorar a produtividade agrícola ou incentivar alternativas econômicas e evitar um aumento do 
desmatamento e da grilagem de terras como resultado. Ao mesmo tempo, é necessário reprojetar e 
fortalecer programas de reflorestamento e restauração de áreas degradadas. 
 
Em termos de fornecimento de energia, a construção de barragens hidrelétricas estagnou na Amazônia 
peruana, no entanto, alternativas mais ecológicas — incluindo energia solar e eólica — também devem ser 
consideradas. Em Loreto, o programa "Luz en Casa Amazonia" ofereceu uma alternativa às redes de energia, 
que exigem altos investimentos e têm impactos ambientais negativos.155 Após o sucesso de um projeto 
piloto bem-sucedido, que proporcionou economia e produção sustentável de energia às famílias, o 
programa foi ampliado para proporcionar acesso à energia elétrica a mais de 400 famílias.156 Outras 
expansões do programa visam alcançar mais de 5.000 pessoas em 30 localidades, além de compromissos 
para empreender iniciativas de educação e treinamento técnico do processo de instalação.157 O projeto 
enfatiza a importância central da construção de um relacionamento sólido com os moradores, 
especialmente com os líderes comunitários. Além disso, como mostra a fase seguinte do projeto, será 
importante educar e capacitar a população.158 
 
Ademais, falta infraestrutura social na Amazônia, tornando-se necessário fazer mais investimentos em 
serviços hídricos e de saneamento em áreas carentes, e aprimorar os serviços em concentrações urbanas. O 
mais recente PNIC afirma que, em longo prazo, o Peru tem uma lacuna de infraestrutura na ordem de US$ 
172,3 bilhões.159 Entre a população de renda mais baixa do Peru, apenas 26,3% têm acesso a serviços de 
saneamento.160 A infraestrutura de água, saneamento e saúde é responsável por 19,6% das lacunas de 
infraestrutura no Peru, totalizando aproximadamente US$ 33,7 bilhões (Figura 1).  
 

 
153 “La Selva Ya Está Conectada al 100% Por Vía Aérea, Cuánto Puede Costar Un Pasaje,” Gestión, July 14, 2016, 
https://gestion.pe/economia/selva-conectada-100-via-aerea-costar-pasaje-146841-noticia/.  
154 Ibid. 
155 “Luz En Casa Amazonia Programme,” Acciona, n.d., https://www.acciona.org/peru/luz-en-casa-amazonia.  
156 Camille Chouan, “Empowering Communities: Pay-As-You-Go Solar Energy in the Peruvian Amazon,” Medium, June 13, 2017, 
https://medium.com/i-dev-insights/lighting-the-way-how-to-make-payg-solar-work-in-the-peruvian-amazon-b71dee3a9b03; and 
“Luz En Casa Amazonia Programme,” Acciona. 
157 “Grupo Acciona amplía su proyecto ‘Luz en Casa Amazonía’,” La Republica, September 6, 2019, https://larepublica.pe/nota-de-
prensa/2019/09/06/grupo-acciona-amplia-su-proyecto-luz-en-casa-amazonia/.  
158 Ibid. 
159 José L. Bonifaz et al., Un Plan Para Salir de la Pobreza: Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025 (Lima: Asociación para el Fomento 
de la Infraestructura Nacional, 2015), 
https://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/SF_HUANCAYO_HUANCAVELICA/plan_nacional_infraestructura_2016_2025_
2.pdf. 
160 Ibid. 
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Anexo 1: A Rodovia Transoceânica  
(ou Interoceânica) 
 
 

 
 
Em dezembro de 2004, os presidentes Alejandro Toledo, do Peru, e Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, 
concordaram em construir a Rodovia Transoceânica (ou Interoceânica), a qual ligaria a costa Atlântica do 
Brasil aos portos do Pacífico no Peru.161 A rodovia é um dos maiores projetos de infraestrutura da história 
do Peru, atravessando diretamente a região amazônica peruana de Madre de Dios, um dos lugares com 
maior biodiversidade do mundo que abriga o Parque Nacional de Manu e a Reserva Nacional de 
Tambopata.162 O objetivo principal da rodovia era interligar a força econômica do Brasil com Lima e outros 
portos estratégicos que ficam ao longo da costa do Pacífico do Peru, tais como Ilo, Matarani e San Juan de 
Marcona.163 Desde sua criação, em 2006, até sua conclusão, em julho de 2011, o custo do projeto quase 
triplicou, passando de US$ 658 milhões para quase US$ 2 bilhões, com grande parte desse valor sendo 

 
161 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.  
162 Riley-Powell et al., “The Impact of Road Construction”; and Goodman, “The Role of NGOs in Mitigating the Impact of the 
Interoceanic Highway.”  
163 Rhett Butler, “Transoceanic Highway Will Link Amazon to the Pacific,” Mongabay, January 9, 2006, 
http://rainforests.mongabay.com/amazon/amazon/Transoceanic_Highway.html; and “Southern Interoceanic Highway (Peru-Brazil),” 
Bank Information Center, n.d., https://web.archive.org/web/20110905054540/http://www.bicusa.org/en/Project.10312.aspx.   
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financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), pelo CAF e pelo governo 
peruano.164 
 
Antes da construção da rodovia, só era possível atravessar diversas das áreas da Amazônia peruana por 
meio dos rios.165 Após a construção da rodovia, tornou-se muito mais fácil acessar essas áreas e ilegalmente 
explorar os recursos naturais da floresta, incluindo peles de animais, castanha-do-Pará, madeira nobre, 
ouro e borracha.166 Fazendeiros, pecuaristas e madeireiros começaram a limpar as terras ao longo das vias 
arteriais da rodovia para criar gado, adquirir madeira e estabelecer extensas plantações de soja. Ao mesmo 
tempo, houve uma fluxo de migração de peruanos empobrecidos vindos das serras andinas, os quais 
começaram a se estabelecer nas planícies férteis.167 A estimativa é de que 200 migrantes das regiões 
andinas de Apurimac, Cusco e Puno chegavam todos os dias por meio da rodovia.168 A maioria dos 
migrantes citou o maior acesso à terra e às oportunidades de trabalho como os principais motivos para a 
mudança.169 Os migrantes cortaram árvores e limparam terras para a agricultura, causando o 
desmatamento descontrolado na região.170 Entre 2013 e 2015, um total de 1.830 hectares (4.522 acres ou 
cerca de um quarto do tamanho de Manhattan) de florestas tropicais baixas foram perdidos apenas na 
cidade fronteiriça de Ibéria.171  
 
A rodovia facilitou a mineração ilegal de ouro, que também atraiu centenas de peruanos para as 
planícies.172 A enxurrada de migrantes tornou as comunidades indígenas muito vulneráveis à ameaça de 
forasteiros, não apenas por causa da violência, mas também porque os sistemas imunológicos de pessoas 
isoladas costumam não responder bem a doenças como o resfriado comum, gripe ou sarampo, as quais 
poderiam exterminar povos inteiros.173 Também houve um aumento da criminalidade associada à chegada 
de migrantes.174 A maioria dos não migrantes, 58,7%, acredita que a presença dos migrantes piorou as 
condições de suas comunidades desde a construção da rodovia.175  
 
A rodovia também criou outros desafios para as comunidades. O desmatamento e a degradação da terra 
associadas à rodovia também limitou as opções de subsistência rural.176 Nos últimos anos, o acesso a 
recursos naturais, tais como pesca, vida selvagem, madeira e outros produtos florestais, tem diminuído 
consideravelmente desde a construção da rodovia.177 Populações de peixes locais foram dizimadas pelo 
mercúrio da mineração de ouro, o qual está aparecendo em níveis perigosos em Puerto Maldonado e em 

 
164 Bart Crezee, “Interoceanic Highway Incites Deforestation in Peru, Threatens More to Come,” Mongabay, November 1, 2017, 
https://news.mongabay.com/2017/11/interoceanic-highway-incites-deforestation-in-peru-threatens-more-to-come/; and 
“Interoceanic Highway,” Road Traffic Technology, n.d., https://www.roadtraffic-technology.com/projects/interoceanichighway/.   
165 “The Interoceanic Highway: Pros and Cons For Peru’s Southern Rainforest,” Aracari Travel, July 10, 2013, 
https://www.aracari.com/blog/stories/interoceanic-highway-peru-rainforest/.  
166 Ibid. 
167 Navarro, “The Amazon Road.” 
168 Dan Collyns and Tom Phillips, “Pacific-Atlantic Route Drives Up Fears of Crime and Destruction,” The Guardian, July 14, 2011, 
https://www.theguardian.com/environment/2011/jul/14/pacific-atlantic-route-brazil-peru.  
169 Kelly E Jensen et al., “Small Scale Migration along the Interoceanic Highway in Madre De Dios, Peru: An Exploration of Community 
Perceptions and Dynamics Due to Migration,” BMC International Health and Human Rights 18, no. 1, February 12, 2018: 12, 
https://bmcinthealthhumrights.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12914-018-0152-8#citeas. 
170 Navarro, “The Amazon Road.” 
171 Crezee, “Interoceanic Highway Incites Deforestation.”  
172 Navarro, “The Amazon Road.” 
173 Riley-Powell et al., “The Impact of Road Construction”; and Nadia Drake, “Isolated Tribes and Forests Threatened by Peru’s New 
Amazon Road,” National Geographic, March 2018, https://www.nationalgeographic.com/news/2018/03/peruvian-amazon-road-
forests-uncontacted-tribes-indigenous-rights/.   
174 Jensen et al., “Small Scale Migration.” 
175 Ibid.  
176 Riley-Powell et al., “The Impact of Road Construction.”  
177 Ibid. 
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comunidades indígenas remotas.178 Num estudo de 2018, aproximadamente 70% dos entrevistados 
confirmaram que a caça havia se tornado muito mais difícil. Isso gerou tremendas mudanças nas dietas 
tradicionais das comunidades indígenas, que, em sua maioria, têm transitado para dietas "ocidentais" de 
alimentos processadas e de alto teor calórico. Por medo de contaminação, as comunidades também tiveram 
que passar a ferver a água ou coletar água da chuva para consumo. O mesmo estudo constatou que as 
pessoas que vivem em comunidades no entorno da rodovia presenciaram um aumento nos casos de 
dengue e acidentes de trânsito: 6,7% dos domicílios relataram ter sofrido com dengue e 21% dos 
domicílios relataram ter sofrido acidentes de trânsito no último ano. Entre as ameaças à saúde, a 
preocupação com doenças infecciosas foi a mais indicada. As comunidades também estão expostas a várias 
outras doenças, algumas delas potencialmente fatais, incluindo diarreia, infecções fúngicas, leishmaniose e 
tuberculose.179 
 
 

 
178 Ibid. 
179 Ibid. 
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Anexo 2: Hidrovia amazônica 
 
 
Em janeiro de 2020, o Peru anunciou a interrupção da construção da Hidrovia amazônica, um projeto de 
infraestrutura que visava melhorar a navegação e integrar o transporte nos rios Amazonas, Ucayali, 
Huallaga e Marañón. O projeto pretendia criar um transporte fluvial integrado entre o Atlântico e o 
Pacífico, o qual usaria os portos do Pacífico para melhorar o envio de mercadorias de áreas no interior para 
a Ásia. A estimativa do valor do projeto era de US$ 70 milhões, financiados por uma parceria público-
privada entre o governo peruano e a Cohidro, detentora de concessões sino-peruana.180 
 
No entanto, o projeto tornou-se polêmico devido a sua proposta de dragar quatro rios amazônicos, a fim de 
permitir a navegação de grandes embarcações de carga durante todo o ano. A dragagem pretendida 
resultaria em faixas de 56 metros de largura e 1,8 metro de profundidade nos rios.181 O SENACE, órgão 
governamental responsável pela realização de avaliações de impacto ambiental, produziu um relatório em 
grande parte inconclusivo, afirmando que o estudo "não poderia mensurar totalmente os impactos 
ambientais da dragagem de sedimentos do leito dos rios".182 Os opositores do projeto argumentaram que 
essa dragagem resultaria em mudanças nas condições do rio a montante e a jusante, além de aumentar as 
incidências de áreas rasas em diferentes locais ao longo do rio. As críticas ao estudo apontam que ele não 
considerou a quantidade total de toxinas contidas em sedimentos dragados, não abordou a presença de 
vários metais pesados e não considerou a possibilidade de que tais toxinas pudessem se acumular em 
peixes e em outros organismos aquáticos. Além disso, dada a falta de padrões peruanos de qualidade 
ambiental para sedimentos, o relatório utilizou padrões canadenses, que talvez não sejam adequados para 
os rios tropicais.183 
 
As partes do rio em questão atravessam o território de 424 comunidades nativas com 14 etnias 
diferentes.184 Os indígenas protestaram contra o plano, citando possíveis danos à pesca indígena, práticas 
de cura e outros rituais. Os que apoiam o projeto argumentaram que a dragagem ocorreria apenas em 13 
localidades, representando aproximadamente 3% da hidrovia, e que a hidrovia melhoraria as condições de 
segurança, reduziria os custos de viagens e teria um impacto econômico positivo.185  
  

 
180 “Amazon-region Dredging Plan Put on Hold in Peru,” Ecoamericas, January 2020, 
https://www.ecoamericas.com/issues/article/2020/1/589C3B33-6FC0-4DA3-B79D-F235D600BCB4.  
181 Neil Giardino, “Peru’s Natives Say Amazon Waterway Project Threatens Food Sources,” Al Jazeera, October 23, 2018, 
https://www.aljazeera.com/indepth/features/peru-natives-amazon-waterway-project-threatens-food-sources-
181022164802018.html.  
182 “Amazon-region Dredging Plan Put on Hold in Peru,” Ecoamericas.  
183 Ibid.  
184 “Qué es y por qué las Comunidades Nativas Rechazan su Construcción?,” RPP, July 6, 2019, 
https://rpp.pe/peru/actualidad/hidrovia-amazonica-que-es-y-por-que-las-comunidades-nativas-rechazan-su-construccion-noticia-
1207288.  
185 Giardino, “Peru’s Natives Say Amazon Waterway Project Threatens Food Sources”; and “Amazon-region Dredging Plan Put on Hold 
in Peru,” Ecoamericas.  
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Anexo 3: Rodovia Iquitos-Saramiriza 
 
 
Em 4 de outubro de 2017, o governo peruano sancionou a Lei 30.670, a qual instituía a construção da 
rodovia Iquitos-Saramiriza que ligaria a região de Loreto à costa norte do Peru.186 Antes da rodovia ser 
anunciada, a principal rota de Iquitos, capital de Loreto, até Saramiriza, ponto de entrada de Loreto para o 
Rio Amazonas, exigia uma viagem de barco rio acima, com duração de nove dias até atingir o rio 
Marañón.187 Não era possível exportar mandioca, açaí, camu camu, carne e peixes da Amazônia, e a viagem 
demorada, partindo da costa oeste do Peru, encarecia as importações de vegetais, tais como alface, tomate e 
pepino. 
 
A rodovia teve uma receptividade divivida da população. Socialmente, haverá impactos negativos na 
atividade comercial dos habitantes atuais: eles terão que se deslocar para a estrada, e alguns permanecem 
céticos quanto à possibilidade de manutenção de uma estrada em meio a uma selva com vias navegáveis 
em constante mutação.188 O presidente da Organização Regional dos Povos Indígenas Orientais (ORPIO) 
ressaltou que a rodovia Iquitos-Saramiriza resultaria num fluxo crescente de pessoas que explorarão a 
floresta virgem e possivelmente causarão problemas de segurança e tráfico de terras.189 Até fevereiro de 
2020, o projeto continua em fase de planejamento e segue buscando informações da população local da 
área.  
  

 
186 “[Video] Carretera Iquitos-Saramiriza: Viabilidad del Proyecto e Impactos en la Amazonía,” SPDA Actualidad Ambiental, October 12, 
2017, https://www.actualidadambiental.pe/video-carretera-iquitos-saramiriza-viabilidad-del-proyecto-e-impactos-en-la-amazonia/.  
187 Jurriaan van Eerten, “Connecting Iquitos: Building a Road through the Amazon,” Al Jazeera, May 15, 2017. 
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/05/connecting-largest-city-unreachable-road-170508081433163.html.  
188 Ibid. 
189 “Unas 19 Comunidades Aledañas a Lo Que Sería La Futura Carretera Iquitos-Saramiriza, Sí Quieren Que Ésta Se Construya,” 
Periódico de Loreto, May 16, 2019, http://www.periodicoluzverdeloreto.com/%EF%BB%BFunas-19-comunidades-aledanas-a-lo-que-
seria-la-futura-carretera-iquitos-saramiriza-si-quieren-que-esta-se-construya/; and “Iquitos - Saramiriza, Una Carretera Inviable,” Pro 
& Contra, October 15, 2019, https://proycontra.com.pe/iquitos-saramiriza-una-carretera-inviable/.  
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