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Mensagens Principais e Recomendações 
1) A globalização e as mudanças amplamente di-

fundidas no consumo alteraram drasticamente 
o tipo e a escala da intervenção humana na 
Amazônia, gerando impactos sociais e ambien-
tais de magnitude e seriedade sem precedentes. 
A China, em conjunto com os países que formam 
o Norte Global, é um ator cada vez mais domi-
nante no processo. Tal fato exige que a susten-
tabilidade ambiental e social deve ser incorpo-
rada e integrada na tomada de decisões políticas 
e nos incentivos comerciais, tanto em nível glo-
bal quanto local. Os países não amazônicos, 
principalmente os países desenvolvidos e a 
China, são atores importantes na resposta à de-
gradação e devem ser parte da solução. 

2) O exemplo do Brasil demonstra que políticas es-
tratégicas de Estado envolvendo múltiplos seto-
res do governo, não exclusivamente ambientais, 
podem obter sucesso na redução do desmata-
mento. A experiência do Brasil pode ser repli-
cada em outros países amazônicos, se adaptada 
às condições e realidades locais. As estratégias 
internas podem ser complementadas por políti-
cas coordenadas transamazônicas, dentro do 
escopo do Pacto de Letícia. 

3) As políticas para reduzir o desmatamento e con-
servar as florestas são vulneráveis às mudanças 
de governos e prioridades políticas. Acordos 
institucionais que transcendam os ciclos de mu-
danças políticas devem ser implementados para 
garantir a continuidade, como é também o caso 
ao lidar com as mudanças climáticas. 

4) Iniciativas para reverter o desmatamento de-
vem envolver a participação das principais par-
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tes envolvidas, incluindo diferentes níveis de 
governo, múltiplos setores da economia, a soci-
edade civil, os povos indígenas e as comunida-
des locais (PICLs) e instituições internacionais. 

 
Resumo Da década de 1970 em diante, a Amazônia 
viveu sua transformação mais profunda, tornando-
se uma fornecedora de commodities e energia para 
o mercado nacional e internacional, através da ex-
tração de recursos naturais. As condições de vida 
não apresentaram melhora relevante e os conflitos 
sociais e a violência se generalizaram, afetando es-
pecialmente os povos indígenas e as comunidades 
locais. Os esforços de conservação também se tor-
naram globalizados e obtiveram resultados signifi-
cativos. A redução de 84% no desmatamento no 
Brasil de 2005 a 2012, baseada em uma estratégia 
integrada com alta prioridade política, fornece um 
importante estudo de caso que pode dar suporte a 
políticas futuras em toda a bacia. Esses ganhos fo-
ram revertidos nos últimos anos e as políticas de 
exploração não-sustentáveis prevaleceram, em ge-
ral, sobre a conservação e o uso sustentável da bio-
diversidade em toda a bacia amazônica (Capítulo 
18).  
 
A economia política Dois processos cruciais mar-
caram a economia política da Amazônia desde os 
últimos vinte e cinco anos do século 20, e especial-
mente depois da virada do século. O primeiro é a 
explosão global de commodities, incentivado pelo 
rápido aumento do preço das matérias-primas en-
tre 2004 e 2014, e o enraizamento de um modelo de 
desenvolvimento baseado em commodities na 
América Latina. Por exemplo, a extração de min-
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érios aumentou 400% na região na década de 
19901. A crescente demanda por energia e trans-
porte para as economias extrativistas levou a uma 
expansão na construção de projetos de infraestru-
tura, incluindo grandes represas hidrelétricas, 
como a Belo Monte no Brasil2, e importantes proje-
tos de construção de hidrovias e rodovias associa-
das à Iniciativa para a Integração da Infraestrutura 
Regional Sul-americana (IIRSA)3, apoiada pela 
China, todas responsáveis por fragmentar ainda 
mais o ecossistema amazônico. De uma perspec-
tiva social, a explosão da exploração trouxe profun-
dos impactos para as comunidades e economias lo-
cais, incluindo um rápido influxo populacional, 
destruição e poluição ambientais, urbanização de-
sordenada, fraca governança, e violência, transfor-
mando a região em um dos mais ativos polos de 
conflito socioambiental4.  
 
O segundo processo corre em direção contrária; 
assim como a globalização econômica se expandiu, 
a consciência crescente sobre o aquecimento glo-
bal, a deterioração ambiental e as ameaças às vidas 
dos PICLs deram origem a um contramovimento. 
Lideradas pelos povos indígenas em parceria com 
outras partes envolvidas, uma série de ações (in-
cluindo legislação, manifestações, litígios e boico-
tes de consumidores) exerceram pressão contrária 
para proteger a Amazônia, garantir os direitos dos 
povos indígenas e das comunidades locais, e limi-
tar os impactos sociais e ecológicos5.   
 
Mudanças econômicas globais e domésticas na 
Amazônia (1970-2020) No final da década de 1970, 
surgiu um novo paradigma de desenvolvimento 
global, baseado em conceitos neoliberais6–8, e a 
América Latina voltou-se para um modelo orien-
tado para a exportação e o mercado9, concentrado 
principalmente nas exportações primárias com 
baixo valor agregado. A Amazônia tornou-se um 
importante fornecedor de matérias-primas, como 
petróleo (Peru, Equador, Colômbia), gás (Bolívia, 
Peru), minério de ferro, soja e carne bovina (Brasil), 

 
g Além das migrações internas de regiões densamente populadas para a Amazônia, a mobilidade humana atual inclui grandes 
fluxos internacionais (por exemplo, da Venezuela para outros países amazônicos), em especial migrações circulares e temporárias 
(Capítulo 14).  

ouro (Peru, Venezuela, Suriname), madeira e ener-
gia hidrelétrica. Um complexo processo de expan-
são da infraestrutura, migraçãog e urbanização to-
mou diferentes formas, sem melhorar significa-
tivamente as condições de vida. Esse modelo ace-
lerou o desmatamento, a degradação ambiental e a 
perda de biodiversidade.   
 
De uma perspectiva de economia política, uma mu-
dança significativa foi a transição da era da Guerra 
Fria, com uma forte influência dos Estados Unidos 
sobre a América Latina, para um mundo multipo-
lar onde a China tem uma influência crescente. A 
China tornou-se o maior importador de várias 
commodities amazônicas, financia grandes proje-
tos de infraestrutura e é uma das principais fontes 
de investimento da região. Os empréstimos chine-
ses chegaram a USD 62,2 bilhões na Venezuela, 
28,9 bilhões no Brasil e 18,4 bilhões no Equador10. 
Empresas canadenses também desempenharam 
um papel significativo no investimento de grande 
escala em mineração, enquanto interconexões glo-
bais nos mercados de commodities produziram 
efeitos adicionais pelo país; por exemplo, os subsí-
dios para o milho nos EUA em 2006 resultaram em 
preços mais altos para a soja e mais desmata-
mento11.  
 
As atividades ilegais também desempenham um 
papel crucial nos resultados extrativistas, como no 
caso da produção de coca e do tráfico de drogas, 
principalmente na Colômbia e no Peru. O tráfico de 
drogas fornece grandes quantias de dinheiro (“la-
vado”) para compra de terras para monoculturas e 
pecuária. As atividades ilegais também são estimu-
ladas pelos mercados internacionais legais, como 
se observa na extração ilegal de madeira e minera-
ção de ouro, que ocorre em todos os países amazô-
nicos, mas principalmente no Peru e na Venezuela. 
A expansão do mercado doméstico também conta; 
por exemplo, mais de três quartos do desmata-
mento no Brasil ocorre por causa da demanda do-
méstica por carne bovina. Os motivadores agrí-
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colas internacionais não estão apenas do lado da 
demanda; os pacotes tecnológicos, liderados por 
empresas químicas e comerciais globais e basea-
dos em sementes OGM (organismos geneticamente 
modificados) e agroquímicos, introduzem fortes 
interesses internacionais nos determinantes dire-
tos das mudanças no uso da terra e no tamanho das 
propriedades.  
 
A região amazônica exemplifica o desenvolvi-
mento social e econômico desigual. Ao examinar 
os dados para a pobreza do Brasil e do Equador, as 
regiões amazônicas são as mais carentes em rela-
ção a outras áreas dos dois países12,13. A pandemia 
da COVID-19 exacerbou essas desigualdades, afe-
tando a Amazônia desproporcionalmente. Manaus, 
no Brasil, com uma população de mais de dois mi-
lhões de habitantes, foi uma das cidades mais de-
vastadas no mundo, com uma taxa de mortalidade 
bem acima da média brasileirah 14–18. O rápido alas-
tramento da COVID-19 na Amazônia foi resultado 
de uma fraca rede de prevenção e mostrou de 
forma dramática a inadequação dos serviços bási-
cos de saúde.     
 
A pandemia também trouxe à tona os vínculos en-
tre o desmatamento e a perda de biodiversidade e 
o surgimento e alastramento de doenças infeccio-
sas, reforçando a importância da conservação para 
a prevenção da pandemia. O desmatamento e a de-
gradação florestal são impulsionadores para trans-
missões de doenças dos animais selvagens para os 
humanos e as bordas das florestas tropicais são 
uma “importante base de lançamento para vírus 
humanos inéditos”19–22 (ver também o Capítulo 21).  
 
Ascenção e queda das políticas de conservação 
do Brasil nos anos 2000 A despeito da importância 
do patrimônio socioambiental da Amazônia, de sua 
contribuição para os processos climáticos e de seu 
enorme potencial para o desenvolvimento econô-
mico sustentável, o desmatamento já comprome-
teu uma significativa porção do bioma (ver Capí-

 
h Em 26 de dezembro de 2020, Manaus tinha uma taxa de mortalidade de 15,1 por milhão de habitantes, que na Amazônia bra-
sileira era de 9,6 e a média brasileira era de 9,1. No Equador, os casos confirmados na região amazônica foram de 150 por milhão 
de habitantes, enquanto a média nacional foi de 119. Em janeiro de 2021, uma nova onda da COVID-19 afetou Manaus, trazida por 
uma nova variante do vírus. 

tulo 19) e as tentativas de reflorestamento não têm 
gerado benefícios socioeconômicos duradouros 
com importância regional23–25. Da floresta original 
da PanAmazônia, 18,95% foi convertida para ou-
tros usos, uma área maior que a da Alemanha, Itá-
lia e Grécia combinadas. Essa perda ocorreu em 
apenas duas décadas26,27. 
 
Da década de 1950 até hoje, o único período em que 
houve uma redução consistente do desmatamento 
na Amazônia foi de 2004 a 2012; neste período, as 
taxas diminuíram de 27.722 km2/ano em 2004 para 
4.571 km2/ano em 2012 (Figura 17.1). As bases para 
essa conquista monumental foram lançadas nas 
décadas de 1980 e 1990, através da crescente in-
fluência política dos movimentos ambientais28,29. 
As primeiras vitórias incluíram a lei de crimes am-
bientais de 1998 (Lei 9.605/98) e o Sistema Nacio-
nal de Unidades de Conservação (SNUC) criado em 
2000, mas os avanços na formulação de políticas 
ambientais decolaram especialmente na década de 
2000, incluindo a implementação do Plano de Ação 
para Prevenção e Controle do Desmatamento na 
Amazônia Legal (PPCDAm).  
 
O Ministério do Meio Ambiente (MMA), como regis-
tra Capobianco (2017)29, trabalhou em três frentes 
integradas e complementares: um programa de 
desenvolvimento sustentável para a macrorregião 
que comprometeu recursos federais e estaduais 
para o Programa Amazônia Sustentável - PAS, do 
Brasil; um plano de ação para intervenções imedi-
atas para reverter os índices de desmatamento 
(PPCDAm); e um plano de desenvolvimento local 
para as regiões mais impactadas, construído com 
base em estratégias de múltiplos atores, múltiplos 
setores e múltiplos níveis de governança (Exem-
plo: Plano BR-163 Sustentável). 
 
PPCDAm Os preparativos para o PPCDAm mobili-
zaram um número sem precedentes de 54 mem-
bros de 12 ministérios30 e buscou fomentar siner-
gias de políticas ao concentrar-se em três eixos: (i) 
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(i) ordenamento fundiário e territorial, (ii) monito-
ramento e controle ambiental, e (iii) fomento às ati-
vidades produtivas sustentáveis. Isso levou a 149 
atividades, cada uma com responsabilidades insti-
tucionais explícitas, um período de execução e in-
dicadores de avaliação, e também as conectou a re-
cursos (um total de USD 394 milhões)31. 
 
Um dos pilares do eixo de monitoramento e con-
trole foi o desenvolvimento do Sistema de Detecção 
do Desmatamento na Amazônia Legal em Tempo 
Real (DETER) pelo INPE em 2004, que se tornou 
uma ferramenta poderosa e eficiente de supervi-
são32 e permitiu que a imprensa e o público acom-
panhassem a evolução do desmatamento. Outra 
inovação foi o envolvimento da Polícia Federal nas 
investigações de crimes realizadas pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (IBAMA) e a polícia ambiental esta-
dual, resultando em cerca de 1.500 madeireiras 
clandestinas fechadas e mais de um milhão de m3 
de madeira confiscada.  

No eixo de ordenamento fundiário e territorial, a 
criação de Unidades de Conservação (UCs) foi vital 
para o combate ao desmatamento. Entre 2004 e 
2009, foram criadas 40 UCs na Amazônia, totali-
zando 26 milhões de hectares. Em seis anos, o 
PPCDAm expandiu esses números em mais de 
76%. As primeiras UCs (estabelecidas antes de 
2003) se localizavam principalmente em regiões 
remotas, longe de áreas de expansão agrícola, mas 
depois de 2003, as UCs foram ativamente integra-
das à estratégia regional de posse de terra.  Essas 
UCs se tornaram uma “barreira verde” contra o 
desmatamento. Segundo Soares Filho et al.34, a cri-
ação de UCs foi responsável por 37% da redução do 
desmatamento entre 2004 e 2006. Além disso, o 
PPCDAm tornou-se o modelo para a distribuição de 
recursos financeiros do Fundo Amazônia, que re-
cebeu (e posteriormente desembolsou) mais de 
USD 1,2 bilhão35  de fontes internacionais (Noruega 
e Alemanha) e domésticas. 
 

Ta
xa

s 
de

 d
es

m
at

am
en

to
 (k

m
2 ) 

Figura 17.1. Evolução anual das taxas de desmatamento na Amazônia Legal (km2)36 



Capítulo 17 em Síntese: Globalização, extrativismo e exclusão social: Ameaças e oportunidades para a  
governança na Amazônia no Brasil 

Painel Científico para a Amazônia              5 

A governança ambiental também melhorou nesse 
período, com a aplicação mais rigorosa de leis, ado-
ção da moratória da soja em 2006 (ver Capítulo 14) 
e preparativos para uma moratória da carne em 
2012. Durante esse período, foram aprovadas sete 
leis federais, três medidas provisórias, seis resolu-
ções do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Am-
biente), 15 decretos e 16 atos normativos de agên-
cias do governo.  
 
É importante destacar que até 2005 houve uma 
clara correlação entre o aumento da produção pe-
cuária e de soja e o desmatamento30. A partir de 
2007, essas variáveis começaram a se dissociar e, 
apesar do aumento nos preços das commodities, o 
Brasil assistiu a uma diminuição nas taxas de des-
matamento. Isso porque muitos pecuaristas subs-
tituíram o pastoreio extensivo (menos de uma ca-
beça de gado por ha) pelo confinamento de 
animais, uma prática que cresceu 286% de 2005 a 
2008. 
 
Enfraquecimento da aplicação de leis ambien-
tais no Brasil As mudanças na política ambiental 
no Brasil começaram com as revisões do Código 
Florestal em 2012 (Lei 12.651/12), que concedeu 
anistia aos desmatadores anteriores.37. Em se-
gundo lugar, a lei prévia havia estabelecido um sis-
tema de autorregistro nacional, obrigatório e total-
mente transparente para os proprietários de terras 
rurais, que poderia ter fortalecido muito a aplica-
ção da lei37. Contudo, as informações disponíveis 
no sistema não foram usadas para a aplicação da 
lei como inicialmente previsto e contribuíram para 
um alto nível de percepção da impunidade para o 
desmatamento ilegal. Outros desafios incluem as 
quedas significativas no número de funcionários 
do IBAMA e do ICMBio, os dois órgãos responsáveis 
pela aplicação da legislação ambiental38, que se re-
fletem no declínio do número de multas emitidas 
em 2019 e 2020, para um mínimo histórico39. 
 
O fraco estado de conservação das áreas protegidas 
é outro desafio. Desde a eleição de Dilma Rousself 
em 2010, a criação de novas áreas protegidas pra-
ticamente cessou e seu sucessor, Michel Temer, 
buscou ativamente e, em alguns casos, foi bem 

sucedido no desmantelamento de áreas protegi-
das. Além disso, há uma proposta para uma nova 
legislação que permitiria que estradas e represas 
hidrelétricas fossem desenvolvidas em áreas pro-
tegidas40. O desmatamento dentro das áreas prote-
gidas no Brasil aumentou de 640 km2 em 2017 para 
mais de 1.100 km2 em 2020.  
 
Discurso pró-desmatamento A retórica dos líde-
res políticos e empresariais constitui um fator po-
deroso na formação da percepção de risco poten-
cial para os desmatadores. Presidentes e ministros 
do meio ambiente brasileiros usaram uma lingua-
gem contundente contra o desmatamento entre 
2003-2010, mas nos anos que se seguiram aconte-
ceu o contrário. Ele mesmo já tendo sido multado 
por pesca ilegal, Jair Bolsonaro prometeu suspen-
der a criação de áreas protegidas e questionou a ve-
racidade dos relatórios de  desmatamento e incên-
dios do Instituto Brasileiro de Pesquisas Espa-
ciais41,42. A voz do setor privado também está fi-
cando mais forte; por exemplo, a APROSOJA (Asso-
ciação dos Produtores de Soja de Mato Grosso) está 
exigindo o fim da moratória da soja sob o pretexto 
do livre comércio43, enquanto a UNICA (União Bra-
sileira da Indústria de Cana-de-Açúcar) mudou de 
posição sobre a proibição do cultivo de cana-de-
açúcar na Amazônia. Por outro lado, a Coalizão 
Brasileira de Clima, Florestas e Agricultura (coali-
zaobr.com.br) tem promovido práticas agrícolas 
legais e sustentáveis na Amazônia, e conta com o 
apoio da ABAG (Associação Brasileira do Agrone-
gócio), IBÁ (Indústria Brasileira de Árvores) e 
ABIEC (Associação Brasileira dos Exportadores de 
Carne Bovina). 
 
O desmatamento e as oportunidades perdidas O 
discurso pró-desmatamento custou ao Brasil sua 
reputação global e interrompeu o financiamento 
do Fundo Amazônia por parte da Noruega e da Ale-
manha.44. Os fundos internacionais de investimen-
tos manifestaram preocupação e países europeus 
alertaram que suspenderão a importação de pro-
dutos ligados ao desmatamento, incluindo a soja e 
a carne bovina.  
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Conclusões Durante meados da década de 1970, a 
América Latina foi integrada à economia internaci-
onal, principalmente como fornecedora de com-
modities. Consequentemente, a Amazônia viveu a 
acelerada expansão de setores extrativistas e agro-
negócios, principalmente o cultivo de soja, a pecu-
ária, a mineração de ferro e outros metais, e petró-
leo e gás, em conjunto com a construção de 
grandes projetos de infraestrutura e energia. As 
políticas de conservação também se tornaram glo-
balizadas e têm obtido resultados significativos, 
como a expansão das áreas protegidas e a redução 
de 84% nas taxas de desmatamento no Brasil no 
período de 2005 a 2012. Não obstante, o paradigma 
da conservação não foi forte o bastante e explora-
ção de recursos rnaturais continua sendo o para-
digma predominante. O desmatamento, a degrada-
ção da floresta tropical e ambiental e a perda de 
biodiversidade estão próximos a um ponto sem re-
torno, em que um processo autossustentável de sa-
vanização pode se iniciar.  Uma nova estratégia de 
desenvolvimento, sustentável e pela igualdade, 
como uma bioeconomia vibrante, é necessária 
para que a Amazônia mantenha serviços  ecossis-
têmicos, a integridade das culturas indígenas e 
melhore as condições de vida da população. 
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