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ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS INCLUINDO SÍMBOLOS QUÍMICOS E 

COMPOSTOS 

As – arsênio 

ASGM – mineradores de ouro artesanais e de pequena escala  

Cd – cádmio 

CH4 - metano 

Co - cobalto 

CO – monóxido de carbono 

CO2 – dióxido de carbono 

COVID-19 – Doença causada pelo Coronavírus 

Cu - Cobre 

Hg- mercúrio 

IQ – Quociente de inteligência 

Me-Hg – metil mercúrio 

MERS – Síndrome Respiratória do Oriente Médio  

Mn – magnésio 

N - nitrogênio 

N2O – óxido nitroso 

Ni - níquel  

NOx – óxidos de nitrogênio 
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Pb- chumbo 

PM – material particulado 

SO2 – dióxido de enxofre  

OMS – Organização Mundial de Saúde  

Zn - zinco 
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MENSAGENS PRINCIPAIS  1 

● Existem evidências substanciais de que a degradação ambiental pode provocar 2 

impactos agudos e crônicos na saúde humana.  3 

● Surtos e aumento da incidência de diferentes doenças infecciosas emergentes, 4 

reemergentes e endêmicas na Amazônia estão associadas a mudanças ambientais, 5 

impulsionadas por uma série de fatores, como o rápido aumento da população 6 

humana, a urbanização e/ou atividades de desenvolvimento econômico. 7 

Desmatamento e degradação associada de ecossistemas florestais e aquáticos podem 8 

facilitar a disseminação de doenças infecciosas e aumentar a probabilidade de 9 

surgimento de novas doenças zoonóticas. Os impactos na saúde de curto e longo 10 

prazo da poluição do ar relacionados ao fogo e contaminação por mercúrio por 11 

conta do desmatamento, barragens e atividades de mineração também estão 12 

descritos.  13 

●  Embora não saibamos todos os mecanismos detalhados e impactos sinérgicos, as 14 

evidências até o momento sugerem uma necessidade urgente de ação para evitar 15 

quedas severas e persistentes na saúde e bem-estar humano devido à degradação 16 

ambiental em toda a Amazônia.   17 
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RESUMO 1 

Florestas e ecossistemas aquáticos são as bases para os serviços ecossistêmicos, 2 

desempenhando um papel crucial nos meios de subsistência das pessoas, no bem-estar 3 

humano e na saúde. Alguns dos problemas de saúde atuais mais relevantes e desafiadores 4 

estão associados ao desmatamento e degradação dos ecossistemas aquáticos e terrestres, 5 

incluindo o risco de contração de doenças infecciosas, problemas respiratórios causados 6 

pela exposição à fumaça de incêndios florestais, e contaminação por mercúrio (Hg) devido 7 

à mineração e outras práticas de desflorestamento. Doenças infecciosas emergentes, 8 

reemergentes e endêmicas na Amazônia têm sido associadas às mudanças ambientais 9 

causadas pelo rápido crescimento populacional humano e/ou transições socioeconômicas. 10 

No entanto, a relação entre a conversão florestal e fragmentação e incidência de doenças 11 

infecciosas é complexa, dependente de escala e fortemente modulada pelos resultados 12 

socioecológicos. A Amazônia também é uma região de diversidade excepcionalmente alta 13 

(mas pouco conhecida) de vírus e hospedeiros virais, aumentando os riscos de potenciais 14 

repercussões zoonóticas. Outra grande preocupação ambiental e de saúde pública na bacia 15 

Amazônica é a contaminação por mercúrio resultantes da mineração de ouro, barragens 16 

hidrelétricas, desmatamento e extração de petróleo. Não só as comunidades da bacia 17 

Amazônica estão expostas a altas concentrações de Hg com risco de contaminação 18 

toxicológica, mas também os efeitos ambientais nos recursos hídricos, a pesca e a vida 19 

selvagem são vistos em todos os ecossistemas Amazônicos. Como resultado, comunidades 20 

com alto nível de consumo de peixe apresentam um dos maiores níveis mundiais de Hg já 21 

registrados. Incêndios florestais também são uma grande preocupação, já que emitem 22 

grande quantidade de partículas e outros poluentes que degradam a qualidade do ar e 23 

afetam a saúde humana, especialmente entre os grupos vulneráveis na Amazônia. Aqui 24 

demonstramos que degradação ambiental é também um problema socioeconômico, 25 

afetando a saúde de milhões de amazônicos. 26 

Palavras-chave: bem-estar humano, saúde humana, degradação ambiental, poluição, 27 

doença tropical.  28 
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1. INTRODUÇÃO 1 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde é “o estado de completo bem-estar 2 

físico, mental e social”, indo além da ausência de doença ou enfermidade (Organização 3 

Mundial de Saúde, 1947). Desfrutar de um ambiente limpo e sustentável é fundamental 4 

para a saúde e bem-estar humano (Agência Europeia do Ambiente, 2020) e preservar 5 

regiões como a Bacia Amazônica é fundamental para atingir esse objetivo. Entretanto, 6 

contabilizar os riscos e impactos da degradação ambiental à saúde humana representa 7 

alguns desafios metodológicos. Por exemplo, a perda de cultura, idioma e tradições das 8 

populações indígenas e comunidades tradicionais, indiscutivelmente, têm profundo impacto 9 

de longo prazo no bem-estar das populações já vulneráveis (Athayde e Silva, 2018; 10 

Damiani et al, 2020), mas esses impactos são difíceis de mensurar. Por outro lado, existe 11 

um acervo substancial de literatura que aborda especificamente os impactos do 12 

desmatamento e da degradação ambiental na saúde física (Ellwanger et al, 2020; White e 13 

Razgour, 2020), que será o foco deste capítulo. Aqui, abordamos problemas de saúde física 14 

na Amazônia, resultantes do desmatamento e degradação de ecossistemas aquáticos e 15 

terrestres, focando nos riscos de contração de doenças infecciosas, problemas respiratórios 16 

causados por incêndios florestais e contaminação por mercúrio devido à poluição. 17 

Existem várias causas de desmatamento e degradação ambiental geral na Amazônia, 18 

incluindo mudanças no uso da terra agrícola e pecuária, exploração madeireira, incêndios, 19 

mineração, expansão urbana e barragens hidrelétricas, entre outros (Kalamadeen et al, 20 

2018; Piotrowski, 2019). O tipo e nível de degradação associada a cada atividade pode ter 21 

impactos específicos na transmissão de doenças infecciosas, particularmente doenças 22 

zoonóticas ou transmitidas por vetores (Ellwagner et al, 2020). Esses fatores também 23 

podem contribuir para outros problemas de saúde, como síndromes respiratórias, segurança 24 

alimentar e populações invulneráveis à contaminação. Processos relacionados a essas 25 

atividades podem ter impactos adicionais, geralmente agravantes no bem-estar, muitos dos 26 

quais estão além do escopo deste capítulo. Por exemplo, madeira e mineração ilegal podem 27 

induzir o trabalho forçado e comércio humano, uso de drogas e um aumento do HIV e 28 

doenças sexualmente transmissíveis (Wagner e Hoang, 2020). O aumento da densidade 29 

populacional em ambientes urbanos facilita a transmissão de infecções respiratórias, como 30 
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visto com a COVID-19 (Rader et al, 2020) – que pode ser agravada pela baixa qualidade do 1 

ar e exposição à fumaça da queima de biomassa. A urbanização descontrolada e a falta de 2 

planejamento urbano e sanitário também podem aumentar a incidência de arbovírus e 3 

doenças diarréicas em cidades amazônicas em crescimento (Viana et al, 2016; Lowe et al, 4 

2020). Finalmente, degradação ambiental e urbanização podem levar à insegurança 5 

alimentar ao enfraquecer dietas diversas e sustentáveis e aumentar a dependência de 6 

alimentos produzidos em massa de colheitas e gado, que podem ser vulneráveis a eventos 7 

climáticos extremos como secas, inundações e incêndios (Sudström et al, 2014).  8 

2. IMPACTOS DO DESMATAMENTO NA DIVERSIDADE E NA PROPAGAÇÃO 9 

DAS DOENÇAS  10 

Mudanças ambientais na Amazônia – em particular mudanças no clima, microclimas e uso 11 

da terra – têm sido constantemente ligadas ao aumento do risco (e incidência) de doenças 12 

infecciosas emergentes e reemergentes. Doenças emergentes são aquelas que foram 13 

descobertas recentemente, enquanto doenças re-emergentes são aquelas que foram 14 

controladas no passado, mas reapareceram como um problema novamente. A incidência de 15 

doenças infecciosas emeregentes e reemergentes na Amazônia tende a aumentar com o 16 

desmatamento e mudanças climáticas antropogênicas, mas há diferenças importantes 17 

dependendo da dinâmica de cada agente infeccioso. Por exemplo, doenças transmitidas por 18 

vetores, como a Malária, têm recebido maior atenção por conta de sua incidência, eventos 19 

de reemergência e importantes determinantes socioecológicos de transmissão e controle. 20 

Em contrapartida, o potencial para doenças zoonóticas emergentes, particularmente de 21 

origem viral, têm recebido muito menos atenção (Anexo 1). A vigilância para vírus de vida 22 

selvagem revelou que a Amazônia é um ponto de acesso à diversidade do coronavírus 23 

(Anthony et al, 2017), por exemplo, com riscos essencialmente desconhecidos de 24 

propagação  para populações humanas. A raiva talvez seja a doença zoonótica viral melhor 25 

documentada na região (Gilbert et al, 2012). Finalmente, embora o risco de aquisição 26 

zoonótica de doenças infecciosas como a Febre Amarela seja bem documentado, pouco se 27 

sabe sobre o risco de mudanças ambientais gerando transbordamentos entre humanos e 28 

animais selvagens, estabelecendo reservatórios de vida selvagem para outras arboviroses 29 

(e.g., os agentes causadores da dengue, Chikungunya e Zika) (Valentine et al, 2019) ou até 30 
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o próprio coronavirus SARS-CoV -2. (Botto et al, 2020). Aqui, nós resumimos a literatura 1 

que associa mudanças ambientais e os riscos advindos de doenças infecciosas emergentes e 2 

reemergentes na Amazônia. 3 

2.1. Malária 4 

Décadas de trabalho sobre desmatamento e malária na Amazônia geraram evidências de 5 

relações não lineares, dependentes de escala com incidência de doenças (Laporta, 2019) e 6 

importantes resultados da incidência de doenças ao desmatamento (MacDonald e Mordecai, 7 

2019). Análises da densidade do Anopheles darlingi, o principal vetor da Malária na 8 

América do Sul, mostra uma relação positiva com desmatamentos recentes (Vitto et al, 9 

2006, 2009; Burkett-Cadena e Vittor, 2018), sugerindo que o desmatamento florestal 10 

poderia aumentar o risco de Malária próximo às bordas das florestas. Em regiões com 11 

assentamentos humanos consolidados, entretanto, a incidência da Malária está 12 

positivamente correlacionada com a cobertura florestal (Valle e Clark, 2013; Valle e 13 

Tucker Lima, 2014). Esta aparente não linearidade pode ser explicada em parte pela 14 

ecologia de A. darlingi, que favorece as bordas da floresta, traduzindo-se em maior risco de 15 

Malária tanto em áreas recém desmatadas (Barros e Honório, 2015; Terrazas et al, 2015), 16 

quanto em manchas de florestas em áreas urbanas. 17 

Fatores socioeconômicos, incluindo as horas de atividades humanas e padrões de migração, 18 

também podem desempenhar papéis importantes na modulação de riscos e desfechos de 19 

doenças. Por exemplo, atividades crepusculares antes do amanhecer ou ao pôr do sol foram 20 

associadas a um maior risco de Malária na Amazônia peruana (Andersen et al, 2000), 21 

destacando fortes interações entre ecologia vetorial e atividades humanas. Da mesma 22 

forma, em uma escala espacial diferente, tanto a presença de mineração de ouro quanto de 23 

maior renda rural foram ligadas à maior incidência de Malária no Brasil (Valle e Tucker, 24 

2014), demonstrando como as mudanças ambientais aliadas ao desenvolvimento econômico 25 

podem aumentar a exposição. Finalmente, na escala da Amazônia brasileira como 26 

totalidade, trabalhos recentes sugerem uma relação complexa e bidirecional entre o risco da 27 

Malária e o desmatamento. Embora o desmatamento tenha aumentado significativamente a 28 

transmissão de Malária (um crescimento de 10% no desmatamento levou a um aumento de 29 

3,3% na incidência da Malária), uma alta carga de malária reduziu simultaneamente o 30 
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desmatamento florestal (um aumento de 1% na incidência de Malária levou a uma 1 

diminuição de 1,4% no desmatamento). Este último foi presumivelmente associado a 2 

mudanças no comportamento humano, atividades econômicas, migração e forces de 3 

interação atenuada conforme o uso da terra intensificada (MacDonald e Mordecai, 2019). 4 

Tais resultados socioecológicos complexos ainda são pouco compreendidos, mas eles 5 

enfatizam a relação íntima entre mudanças ambientais e saúde humana. 6 

2.2. Chagas 7 

Embora menos estudados do que as anafolinas que transmitem a Malária, os vetores das 8 

doenças de Chagas (i.e., os insetos triatomíneos Rhodnius e Triatoma) e leishmaniose (i.e., 9 

os flebotomíneos do gênero Lutzmya) também respondem às mudanças ambientais. Na 10 

interface entre os assentamentos humanos os habitats florestais, vetores de Chagas parecem 11 

ter se adaptado rapidamente aos assentamentos improvisados, levando a uma positiva 12 

correlação entre a fragmentação da floresta e a incidência de doença (Brito et al, 2017). 13 

Ambientes urbanizados, no entanto, não estão totalmente isentos de transmissão, apesar da 14 

falta de cobertura florestal. Isso porque Chagas pode ser adquirido oralmente por ingestão 15 

de sucos de frutas contaminados, como açaí e bacaba. Ainda não é claro se esses sucos se 16 

tornam contaminados devido à presença de feses de insetos ou porque os próprios insetos 17 

são misturados à fruta durante o preparo dos alimentos (Valente et al, 2019; de Barros 18 

Moreira Beltrão et al, 2009; Sousa Júnior et al, 2017. Assim, novos assentamentos 19 

florestais experimentam ciclos de Chagas Silvestre — que seria esperado menor 20 

abundância de vetores devido a temperaturas mais altas e menor cobertura florestal (Brito 21 

et al, 2017)  — experimentam surtos de um mecanismo epidemiológico diferente 22 

(Ellwanger et al, 2020).  23 

2.3. Leishmaniose tegumentar americana 24 

As interações socioecológicas também são evidentes para a leishmaniose, outra importante 25 

e negligenciada doença transmitida por vetores na Amazônia. Assim como a Malária, 26 

fatores ambientais como o desmatamento, podem se correlacionar positivamente com a 27 

incidência de leishmaniose cutânea (Olalla et al, 2015; Gonçalves-Oliveira et al, 2019), 28 

mas ao menos um estudo encontrou incidência decrescente em função da perda florestal 29 
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(Rodrigues et al, 2019). Fatores socioeconômicos e a forte dependência em longo prazo de 1 

trajetórias de paisagem podem explicar esses resultados conflitantes. Por exemplo, nos 2 

municípios amazônicos, a leishmaniose cutânea diminui com a eficácia do sistema de saúde 3 

(Rodrigues et al, 2019). A introdução de animais domésticos em áreas recém ocupadas 4 

também pode contribuir para a aclimatação de vetores às paisagens humanas, aumentando 5 

os riscos de doenças por desmatamento (Rosário et al, 2016). Dessa forma, relações não-6 

lineares entre a perda florestal e o risco de doenças são mediadas por suas interações com 7 

uma fauna de diversos vetores e os sistemas de saúde locais.  8 

2.4. Surgimento de novas doenças 9 

Esforços de vigilância para identificar pontos de acesso de coronavírus zoonóticos com 10 

potencial de propagação sinalizaram a Amazônia como uma região com uma diversidade 11 

excepcionalmente alta, apesar de pouco conhecida, de hospedeiros virais e vírus (Figura 1, 12 

Anthony et al, 2017). O aumento das densidades da população humana também aumenta o 13 

potencial de alastramento zoonótico (Figura 1, Olival et.al, 2017). Previsões de risco foram 14 

originalmente baseadas na riqueza de espécies de morcegos, após a descoberta de alfa e 15 

beta coronavírus em algumas espécies de morcegos, notavelmente a subfamília do vírus, 16 

incluindo patógenos humanos que causam SARS, MERS e SARS-CoV-2 (Anthony et. al, 17 

2017). Outros vírus também circulam na região amazônica e apresentam sérios riscos de 18 

surtos generalizados, incluindo os arbovírus Rocio, Oropouche, Mayaro e Saint Louis 19 

(Vasconcelos et al. 2001; Araújo et al. 2019) bem como hantavirus (Guterres et al. 2015) e 20 

arenavírus (Bausch e Mills, 2014). Dado o registro escasso, nossa compreensão do 21 

potencial para aumentar o risco de propagação continua limitada. 22 
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 1 
Figura 1. Número previsto de zoonoses ausentes em ordem na bacia amazônica. a. todos os 2 

mamíferos, b. morcegos, c. primatas e e. roedores. Adaptado de Olival et. al., 2017 e Anthony et. al, 3 
2017.  4 

No entanto, a vigilância global para vírus de potencial zoonótico oferece importantes lições 5 

para a prevenção de futuro alastramento zoonótico. Como a diversidade de vírus nas 6 

populações de animais selvagens é vasta, mas o potencial de propagação para a maioria dos 7 

vírus é limitado, uma vigilância minuciosa de doenças infecciosas na população humana é 8 

uma maneira eficaz de evitar futuras pandemias (Holmes et al., 2018; Carlson, 2020). 9 

Melhorias nos serviços de saúde pública de toda a região também reduziriam a carga de 10 

patógenos conhecidos, como o Plasmodium ou Leishmania, e são necessárias para reduzir o 11 

risco de emergência viral de populações selvagens. Enquanto a Amazônia abriga uma gama 12 

super diversificada de hospedeiros e diversas comunidades de vírus de patogênico humano 13 

desconhecido, prevenir uma pandemia catastrófica requer a implementação de estratégias 14 

que irão melhorar a saúde pública de forma mais ampla.  15 

Com a pandemia global de coronavirus, COVID-19 lembrou o mundo dos riscos de 16 

alastramentos zoonóticos. No entanto, o potencial de propagação de humanos para a vida 17 

selvagem é tão importante quanto para a biodiversidade (Nuñez et al., 2020). Décadas de 18 

pesquisa sobre arbovírus transmitidos por vetores já revelaram as consequências da 19 

reprodução. Fora da Amazônia, no Espírito Santo (Brasil), um surto de febre amarela matou 20 

dezenas de primatas não-humanos levou uma resposta precoce de saúde pública para 21 

vacinar pessoas (Fernandes et al,. 2017). Embora uma cadeia de transmissão não tenha sido 22 

estabelecida entre primatas selvagens, os mosquitos silvestres abrigam os vírus 23 
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Chikungunya e Zika recentemente introduzidos foram documentados, indicando um risco 1 

plausível para a vida selvagem (Valentine et al. 2019). A descoberta de que macacos 2 

noturnos endêmicos Aotus não contraem dengue após exposição à mosquitos contaminados 3 

em Iquitos sugere que a transmissão de dengue permanece confinada a humanos e insetos 4 

vetores, em vez de gerar um ciclo silvestre (Valentine et al. 2019). Assim como acontece 5 

com o risco de emergência zoonótica, evitar o estabelecimento de reservatórios zoonóticos 6 

para arbovírus requer investimentos contínuo na saúde pública, incluindo as ferramentas 7 

necessárias para diagnosticar a diversidade de vírus em circulação entre a população 8 

humana. Como a crise de COVID-19 tem revelado, a infraestrutura da saúde pública é 9 

terrivelmente inadequada em toda a Amazônia (de Castro et al. 2020; Navarro et al. 2020), 10 

enfatizando a necessidade de considerar os riscos socioecológicos decorrentes da migração 11 

humana, contato com a vida selvagem e vetores de doenças e o desmatamento. 12 

3. IMPACTOS DA CONTAMINAÇÃO POR MERCÚRIO DA MINERAÇÃO NA 13 

SAÚDE HUMANA 14 

Entre 2000 e 2010, o preço do ouro quadriplicou, estimulando as atividades de mineração 15 

de ouro na Amazônia, (Swenson et al. 2011; Alvarez-Berríos and Mitchell Aide, 2015), 16 

com consequências ambientais graves para os ecossistemas aquáticos e terrestres da região 17 

(ver capítulo 19 e capítulo 20, respectivamente). Locais de mineração de ouro são 18 

comumente associados à contaminação por uma série de elementos, incluindo arsênio (As), 19 

cobalto (Co), chumbo (Pb), magnésio (Mn) e zinco (Zn) (Filho e Maddock, 1997; Pereira et 20 

al. 2020). Esses elementos estão associados a variedade de efeitos adversos à saúde em 21 

outros lugares, incluindo mortalidade infantil. Contudo, os impactos dessas substâncias na 22 

saúde humana na Amazônia ainda são amplamente desconhecidos. O principal impacto das 23 

minerações de ouro na saúde do seres humanos é a contaminação por mercúrio (Hg) – um 24 

resultado da mineração legal e ilegal. Comunidades que vivem perto de operações de 25 

minerações de ouro são expostas a concentrações prejudiciais de Hg liberadas durante a 26 

extração de ouro e descarregadas nos cursos d’água, solos e na atmosfera (Gibb e O’Leary, 27 

2014).  Uma vez que o mercúrio metálico inorgânico (Hg) é liberado por atividades 28 

antropogênicas, ele é transformado em sua forma orgânica mais tóxica (metil-mercúrio, 29 

MeHg) por bactérias específicas, geralmente em condições anóxicas. Esse processo de 30 

Box  Food security and fisheries 
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metilação do mercúrio permite que o MeHg entre nas teias alimentares aquáticas, onde 1 

pode se acumular em organismos individuais (bioacumulação) ou ser ampliado conforme se 2 

move para níveis tróficos mais elevados (e.g., biomagnificação em peixes predadores) 3 

(Morel et al. 1998; Ullrich et al. 2001) e pode afetar peixes que são de grande importância 4 

para a segurança alimentar das comunidades locais (Diringer et al. 2015), (Anexo 2). 5 

Apesar da falta de análises sistemáticas, estudos da Colômbia, Peru e Bolívia dos últimos 6 

20 anos documentaram envenenamento por mercúrio, mesmo em populações indígenas 7 

remotas. A concentração média de Hg no grupo adulto atingiu 16.0 μg/g (O limite 8 

internacionalmente recomendado de concentração de mercúrio no cabelo é 1μg/g, conforme 9 

proposto pela OMS).  O indígena Kayabi, de Teles Pires, apresentou Hg médio no cabelo 10 

de 12.8 µg/g. Estudos semelhantes conduzidos pelo Parque Nacional Natural Yaigojé 11 

Apaporis e pela Universidade de Cartagena relataram altos níveis de Hg em populações 12 

indígenas no rio Caquetá, bacia da Amazônia colombiana para as comunidades de Bocas de  13 

Taraira, Ñumi, Vista Hermosa e Bocas de Uga. Além disso, a exposição ao mercúrio pode 14 

ser tóxica mesmo em doses muito baixas e os efeitos toxicológicos de MeHg são de 15 

especial interesse para a saúde pública, dada a sua capacidade de atravessar a placenta e a 16 

barreira hematoencefálica (Rice et al. 2014). O MeHg atinge níveis elevados na circulação 17 

materna e fetal, com potencial para causar danos irreversíveis ao desenvolvimento infantil, 18 

incluindo a diminuição da capacide intelectual e motora (Gibb e O’Leary, 2014). Estudos 19 

que investigam associações entre níveis de Hg no cabelo e o desempenho neuropsicológico 20 

encontraram fortes ligações entre o mercúrio e deficiências em crianças e adolescentes ao 21 

redor da Amazônia, incluindo o rio Madeira (Santos-Lima et al. 2020) e rio Tapajós no 22 

Brasil (Grandjean et al. 1999) e a região da Madre de Dios no Peru (Reuben et al. 2020). O 23 

Hg também pode impactar na saúde dos adultos, pois afeta os sistemas nervosa, digestivo, 24 

renal e cardiovascular. Os efeitos no sistema nervoso central incluem depressão e extrema 25 

irritabilidade; alucinações e perda de memória; tremores afetando as mãos, cabeça, lábios e 26 

língua; cegueira, retinopatia e neuropatia óptica; perda de audição e redução do olfato 27 

(IPCS, 2008). A doença de Minamata foi recentemente confirmada nas comunidades 28 

amazônicas – resultado da exposição a altos níveis de MeHg, com sintomas que incluem 29 

tremores, insônia, ansiedade, alteração das sensações táteis e déficit de perímetro visual.   30 
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4. IMPACTOS DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NA QUALIDADE DO AR E NA 1 

SAÚDE HUMANA 2 

Tanto o desmatamento quanto os incêndios florestais emitem grandes quantidades de 3 

material particular e outros poluentes para a atmosfera. Isso degrada a qualidade do ar, 4 

afetando a saúde humana, principalmente entre grupos vulneráveis, como crianças 5 

pequenas (Smith et al. 2015). A estação seca é o período mais crítico para a exposição da 6 

população à fumaça de incêndios – os níveis de partículas durante esses meses (Figura 2) 7 

são geralmente bem acima dos níveis de segurança recomendados pela Organização 8 

Mundial de Saúde (OMS) (0.5 mg.kg- 1). Idas ao pronto-socorro aumentam durante o 9 

período de seca, especialmente entre crianças menores de 10 anos. Isso está positivamente 10 

correlacionado com as concentrações de PM 2,5 (i.e., partícula < 2,5 micrômetros de 11 

diâmetro), que corresponde a finas partículas presentes na fumaça (Mascarenhas et al. 12 

2008). Partículas finas podem permanecer na atmosfera por até uma semana e  podem ser 13 

transportadas a favor do vento para áreas urbanas, onde podem impactar na saúde de 14 

populações distantes da origem do incêndio (Freitas et al. 2005; Liana Anderson e 15 

Marchezini, 2020). 16 
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 1 

Figura 2. Circulação de plumas de fumaça e partículas na Amazônia em maio de 2019 e agosto de 2 

2019. 3 
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Outros componentes da fumaça são PM10 (i.e., partículas <10 micrômetros de diâmetro) e 1 

fuligem de carbono preto - ambos os quais também são altamente tóxicos para os humanos. 2 

PM10, por exemplo, tem potencial de causar danos ao DNA e morte cellular (Alves, 2020), 3 

levando ao desenvolvimento de câncer de pulmão mediado por PM10 (ALVES, ET AL 4 

2017). Essas partículas inaláveis foram classificadas como cancerígenos de classe 1 em 5 

2016 (IARC Grupo de Trabalho na Avaliação de Riscos Cancerígenos para Humanos; 6 

Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, 2016). Elas podem penetrar nas regiões 7 

alveolares do pulmão, passar pela membrana celular, atingir a corrente sanguínea e ase 8 

acumular em outros órgãos. PM2.5 e carbono negro estão associados à redução da função 9 

pulmonar em crianças de 6 a 16 anos de idade (Jacobson et al. 2012, 2014; Jacobson, 10 

2013). Crianças em idade escolar de municípios com altos níveis de desmatamento e, por 11 

isso, expostas a incêndios e fumaças do desmatamento, têm uma alta prevalência de asma 12 

(ROSA et. al. 2009 e FARIAS et. al. 2010). A fumaça também pode afetar o bem-estar das 13 

crianças indiretamente, por exemplo, reduzindo o tempo ao ar livre e, assim, 14 

comprometendo o desenvolvimento cognitivo.  15 

Mulheres grávidas também estão super vulneráveis à poluição por fumaça. Silva et al. 16 

(2014) mostrou que a exposição à partículas (PM2.5) e monóxido de carbono (CO), vindas 17 

da queima de biomassa durante o segundo e terceiro trimestre, aumentou a incidência de 18 

nascimentos de baixo peso em 50% (LBW). Isso é consistente com estudos anteriores que 19 

demonstram que a exposição de gestantes ao desmatamento e incêndios florestais durante a 20 

gravidez pode aumentar o risco de parto prematuro e comprometer o desenvolvimento da 21 

criança. 22 

5. INTERAÇÕES ENTRE IMPACTOS 23 

As causas da degradação florestal e do ecossistema aquático na Amazônia podem ter 24 

impactos sinérgicos no bem-estar humano. Interações entre as causas e os impactos da 25 

degradação são fenômenos complexos que afetam as pessoas e a biodiversidade, através de 26 

múltiplos caminhos para o contexto. Por exemplo, a mineração de ouro e o desmatamento 27 

introduzem degradação ambiental que facilita a transmissão de doenças transmitidas por 28 

vetores, como a malária (Galardo et al. 2013; Adhin et al. 2014; Sanchez et al. 2017), 29 

leishmaniose (Rotureau et al. 2006; Loiseau et al. 2019), hantavírus (Terças-Trettel et al. 30 
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2019) e a até a doença de chagas (Almeida et al. 2009). Historicamente, essas atividades 1 

também atraem um grande número de imigrantes de regiões não endêmicas (Godfrey 2 

1992), muitos do quais são suscetíveis e imunologicamente ingênuos (Bury, 2007). Se 3 

grandes surtos e epidemias tomam conta, pode ocorrer resistência a inseticidas e 4 

antimicrobianos se o uso dessas drogas não for controlado (Adhin et al. 2014). A 5 

resistência a inseticidas decorrente do uso excessivo de pesticidas em áreas agrícolas 6 

(Schiesari e Grillitsch, 2011) pode também se espalhar para outras populações de vetores 7 

(Schiesari et al. 2013). Novos nichos ecológicos são criados, abrindo caminho para a 8 

introdução de vetores de doenças, que são bem adaptados e que podem sustentar doenças a 9 

longo prazo (Vittor et al. 2006, 2009). Envenenamento por metais pesados, uso e abuso de 10 

álcool e drogas, prostituição e tráfico humano podem agravar ainda mais essas condições, 11 

diminuindo o bem-estar humano (Terrazas et al. 2015). Populações indígenas locais são 12 

afetadas e muitas são deslocadas e forçadas a sair ou entrar em conflito com invasores 13 

ilegais (Terrazas et al. 2015). Variações desses cenários têm sido observadas claramente em 14 

Madre de Dios, Peru, Escudo das Guianas e garimpos do Pará, Brasil (Terrazas et al. 2015). 15 

Incontáveis areas da Amazônia reproduzem condições semelhantes em uma menor escala. 16 

A transformação da terra para a agricultura cria um cenário semelhante para a invasão da 17 

“fronteira” da malária (Bourke et al., 2018) e possivelmente da leishmaniose. Vários 18 

estudos têm mostrado que populações próximas às bordas da floresta, como aquelas 19 

envolvidas na mineração artesanal de ouro em pequena escala (Hacon et al. 2020) estão em 20 

maior risco de contração de doenças infecciosas devido ao maior contato com vetores e 21 

hospedeiros (Ellwanger et al. 2020). Com o tempo, a agricultura industrial em grande 22 

escala agrava as mudanças climáticas, aumenta a contaminação por pesticidas (Schiesari 23 

and Grillitsch 2011; Schiesari et al. 2013) e reduz a diversidade do suprimento de 24 

alimentos. Esses fatores contribuem para o duplo fardo da desnutrição e o aumento do risco 25 

de obesidade e doença cardiovascular mais tarde na vida (Oresund, 2008). 26 

Estradas e até rios acabam facilitando o trânsito de mosquitos Aedes para colonizar 27 

pequenas cidades e povoações que antes eram difíceis de acessar (Guagliardo et al. 2014; 28 

Sinti-Hesse et al. 2019). A exposição ao fogo florestal introduz condições respiratórias 29 

agudas e pode também induzir vulnerabilidades ao longo do tempo, como a asma. 30 
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(D’Amato et al. 2015; Rappold et al. 2017). Entre os casos de Covid-19 (Anexo 3), muitas 1 

dessas comorbidades aumentaram gravemente o risco de resultados adversos e podem ter 2 

contribuído para o impacto devastador da pandemia na bacia amazônica (Filho, 2017).  3 

Muitas das sinergias descritas acima existem há décadas. Por exemplo, a corrida por ouro 4 

em Madre de Dios remonta à década de 1930. Essas sinergias muitas vezes aumentaram as 5 

desigualdades que historicamente assolaram a bacia amazônica dentro de cada país, e a 6 

história colonial da bacia amazônica parece se relacionar com essa hipótese (Dávalos et al. 7 

2020). O que é diferente hoje é a magnitude e a escala de degradação já infligida, seus 8 

efeitos comutativos e o potencial decrescente de reverter esses processos. Décadas de 9 

degradação levou a Amazônia a um ponto crítico hoje, gerando uma necessidade urgente de 10 

implementação de estratégias integradas para enfrentar esses desafios. O recente 11 

crescimento no número e na extensão das causas do desmatamento tem contribuído ainda 12 

mais para este cenário crítico.  13 

6. INCERTEZAS E LACUNAS DE CONHECIMENTO  14 

Relações complexas previnem amplas generalizações sobre o impacto abrangente da 15 

degradação ambiental no bem-estar e na saúde humana. Embora existam evidências 16 

extensivas, muitas vezes são limitadas a ambientes específicos, usando uma abordagem de 17 

pesquisa de “estudo de caso” (Magliocca, 2018). Caracterizar essas relações complexas 18 

requer estudos mais detalhados e que cobrem escalas temporais e espaciais mais amplas, 19 

como ilustrado por pesquisas sobre as relações entre a incidência da malária e o 20 

desmatamento. Além disso, há uma necessidade considerável de expandir as pesquisas 21 

além da saúde física para ampliar a compreensão de como a degradação ambiental afeta a 22 

saúde mental dos habitantes rurais e urbanos da Amazônia. 23 

Analisar e prever diversos impactos interagindo em várias escalas requer estruturas amplas 24 

e flexíveis. As abordagens do ecossistema podem ser valiosas para melhor entendimento 25 

das interações, sinergias e complexidades gerais inerentes às relações, entre perda de 26 

floresta, degradação de recursos hídricos e saúde humana. Similarmente, a pesquisa 27 

multidisciplinar, combinando vários campos como observação da terra, ciência de dados, 28 
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modelagem matemática, economia, ciências sociais e antropologia, será crítica para 1 

quantificar essas lacunas de conhecimento e abordar incertezas.  2 

Como a Amazônia é altamente heterogênea, estudos sobre os impactos da degradação 3 

ambiental na saúde e no bem-estar humano são necessários em diferentes níveis de 4 

granularidade geográfica. Estes variam de modelos que abrangem toda a Amazônia e em 5 

nível de país à estimativas para locais específicos e questões de saúde e bem-estar 6 

individual. Da mesma forma, os modelos em diferentes escalas de tempo irão melhorar 7 

nossas perspectivas sobre essas questões complexas. Tais informações são cruciais para 8 

orientar efetivamente as tomadas de decisões em todos os níveis. 9 

7. CONCLUSÕES 10 

● A degradação dos ecossistemas terrestres e aquáticos gera complexas reações em 11 

cadeia, com uma gama de impactos na saúde e bem-estar humano. 12 

● Surtos de doenças e o aumento da incidência de doenças infecciosas emergentes, 13 

reemergentes e endêmicas na Amazônia estão associados a uma série de 14 

transformações ambientais. A relação entre a conversão e fragmentação da floresta e a 15 

incidência de doenças é complexa, dependente de escala e geralmente modulada por 16 

resultados socioecológicos.  17 

● Certos vetores de doenças (e.g., vetor da malária Anopheles darlingi, vetor de 18 

chagas Rhodnius e vetor da leishmania Lutzomya), podem aumentar ao longo das 19 

fronteiras de desmatamento. No entanto, a matriz espacial, abundância de animais 20 

domésticos e atividades humanas específicas, modulam a carga de doenças de maneiras 21 

complexas. 22 

● Embora a carga de malária e leishmaniose tegumentar possa diminuir em áreas 23 

urbanas, ambientes fortemente urbanizados na Amazônia podem fornecer nichos que 24 

facilitam a proliferação de outros arbovírus transmitidos por vetores como Aedes 25 

aegypti e Aedes albopictus. 26 
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● Doenças emergentes associadas ao a propagação zoonótica de hantavirus e 1 

arenavírus foram associadas a atividades de desmatamento.  2 

●  Foi apresentado que a contaminação por mercúrio das atividades de mineração 3 

produz declínios neurológicos, motores, sensoriais e cognitivos em populações 4 

amazônicas expostas. A menos que seja abordada agora, a toxicidade do mercúrio terá 5 

efeitos duradouros nas futuras gerações, dado à escala e ao crescimento de atividades 6 

de mineração; os processos de bioacumulação e biomagnificação; e impactos 7 

específicos na saúde do desenvolvimento de embriões e jovens. 8 

● As interações complexas e sinergias negativas entre os diferentes impactos e seus 9 

caminhos ainda não são claramente compreendidos. Além disso, é necessário 10 

compreender a relação entre os impactos individuais e cumulativos de diferentes 11 

perturbações ambientais. 12 

 13 

8. RECOMENDAÇÕES 14 

● Dada a importante influência de fatores socioecológicos na carga de doenças, a 15 

melhoria da saúde humana na Amazônia exigirá a descoberta de todos os riscos 16 

ambientais, o gerenciamento de paisagens e a promoção de soluções equitativas.  17 

●  Para reduzir o risco de emergência viral de populações selvagens, melhorias em 18 

toda a região dos serviços de saúde pública (incluindo acesso, saneamento 19 

ambiental e instalações de saúde) e vigilância rigorosa de doenças infecciosas na 20 

população humana são necessárias.  21 

●  A prevenção de doenças infecciosas também requer um sistema de monitoramento 22 

robusto focado  na circulação de patógenos no meio ambiente (água, solo e 23 

sedimentos), assim como populações de vetores de doenças e reservatórios de 24 

animais. 25 

● As complexas interações entre as causas do desmatamento e a degradação do 26 

ecossistema e a carga de doenças resultante na região amazônica precisam ser mais 27 
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investigadas. É particularmente importante enfatizar o papel do desmatamento e das 1 

mudanças climáticas na modelagem de doenças transmitidas por vetores. 2 

● Estratégias de saúde pública sob medida são necessárias para direcionar cada 3 

problema específico, mas essas medidas requerem uma melhor integração de ações 4 

em diferentes setores e esferas da sociedade. 5 

● Métodos e abordagens inovadores são necessários para enfrentar o desafio dos 6 

impactos cumulativos mais amplos da degradação dos ecossistemas aquáticos e 7 

florestais sobre a saúde humana. 8 

● É necessário reconhecer que a Bacia Amazônica é crucial para a subsistência 9 

humana, especialmente para as comunidades tradicionais e povos indígenas que 10 

dependem dos recursos naturais da Amazônia para sua sobrevivência. 11 

● Esforços são necessários para formular políticas legítimas de gestão participativa, 12 

desenvolvidas em uma estrutura intercultural (e.g., indígena, acadêmica e 13 

institucional) para aprimorar as estratégias de resiliência climática, sustentabilidade, 14 

segurança alimentar e saúde humana. A promoção de práticas socialmente justas e 15 

culturalmente sensíveis pode ser alcançada através de pesquisas orientadas para a 16 

ação, onde a academia e os atores da comunidade desenvolvem soluções práticas 17 

em conjunto. 18 
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10. GLOSSÁRIO PRINCIPAL 

Fontes: Global Environmental Outlook 6 (GEO6), Avaliação Ecossistêmica do Milênio 

(MA), Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças. 

Arbovírus. Vírus que são transmitidos por vetores artrópodes, como mosquitos e carrapatos. 

Várias doenças encontradas na Amazônia são causadas por arbovírus, incluindo 

chikungunya, dengue, febre amarela e zika. 

Bioacumulação. O aumento na concentração de um produto químico nos organismos. 

Também usado para descrever o aumento progressivo na quantidade de uma 

substância química em um organismo resultante das taxas de absorção de uma 

substância ou elemento além de seu metabolismo e excreção. [GEO6]  

Risco biológico. Agentes infecciosos ou materiais biológicos perigosos que representam 

um risco ou risco potencial para a saúde de humanos, animais ou meio ambiente. O 

risco pode ser direto por infecção ou indireto por danos ao meio ambiente. Os riscos 

biológicos incluem certos tipos de DNA recombinante, organismos e vírus 

infecciosos para humanos, animais ou plantas (e.g., parasitas, vírus, bactérias, 

fungos, príons e rickettsia) e agentes biologicamente ativos (e.g., toxinas, alérgenos 

e venenos) que podem causar doenças em outros organismos vivos ou causar um 

impacto significativo no meio ambiente ou na comunidade [CDC] 

Biomagnificação. O acúmulo de certas substâncias nos corpos dos organismos em níveis 

tróficos superiores das cadeias alimentares. Organismos em níveis tróficos mais 

baixos acumulam pequenas quantidades. Os organismos no nível imediatamente 

superior da cadeia alimentar comem muitos desses organismos de nível inferior e, 

portanto, acumulam quantidades maiores. A concentração de tecido aumenta em 

cada nível trófico na cadeia alimentar quando há absorção eficiente e eliminação 

lenta. [GEO6] 

Carbono negro. Aerossol definido operacionalmente com base na medição da absorção de 

luz e reatividade química e/ou estabilidade térmica. O carbono negro é formado pela 

combustão incompleta de combustíveis fósseis, biocombustíveis e biomassa, e é 
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emitido como parte da fuligem antropogênica e natural. Consiste em carbono puro 

em várias formas interligadas. O carbono negro aquece a Terra absorvendo a luz 

solar e reemitindo calor para a atmosfera e reduzindo o albedo (a capacidade de 

refletir a luz solar) quando depositado na neve e no gelo. [GEO6] 

Coronavírus. Família de vírus de RNA, alguns dos quais podem causar doenças como o 

resfriado comum, a síndrome respiratória aguda grave (SARS) e a síndrome 

respiratória do Oriente Médio (MERS). Um coronavírus recém-identificado, o 

SARS-CoV-2, causou uma pandemia mundial de doenças respiratórias, denominada 

COVID-19 (i.e., doença por coronavírus 2019). [Mayo Clinic, John Hopkins].  

Desmatamento. Conversão de terras florestadas em áreas não florestais (Putz e Redford, 

2010). 

Dengue. Uma doença infecciosa causada por qualquer um dos quatro vírus relacionados 

transmitidos por mosquitos. O vírus da dengue é uma das principais causas de 

doença e morte nas regiões tropicais e subtropicais. [GEO6] 

Doença. Condição que afeta o funcionamento de todo o corpo, ou partes do corpo, de 

animais ou plantas vivos. É tipicamente manifestado por sinais e sintomas 

distintivos [Merriam-Webster] 

Risco de doença. O risco de adquirir uma doença. Muitas métricas diferentes de risco de 

doença são usadas em estudos epidemiológicos e ecológicos de sistemas de 

doenças, incluindo a densidade de hospedeiros reservatórios infectados, a 

prevalência de infecção em hospedeiros reservatórios, a taxa de mudança na 

densidade de hospedeiros infectados, a densidade de vetores infectados e a 

prevalência de infecção em vetores, entre muitos outros. [Keesing et al. 2006] 

Doenças emergentes. Doenças que recentemente aumentaram em incidência, impacto ou 

área geográfica ou de hospedeiro; que são causadas por patógenos que evoluíram 

recentemente; que são recentemente descobertos; ou que mudaram recentemente 

sua apresentação clínica. []  
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Doenças endêmicas. A presença constante de um agente ou condição de saúde em uma 

determinada área geográfica ou população; também pode se referir à prevalência 

usual de um agente ou condição. [CDC] 

Degradação ambiental. Degradação ambiental é a deterioração da qualidade ambiental a 

partir de concentrações ambientais de poluentes e outras atividades e processos, 

como uso impróprio da terra e desastres naturais. [GEO6] 

Epidemiologia. Ramo da medicina que trata da incidência, distribuição e possível controle 

de doenças e outros fatores relacionados à saúde. [GEO6] 

Equidade. Equidade de direitos, distribuição e acesso. Dependendo do contexto, isso pode 

se referir ao acesso a recursos, serviços ou poder. [GEO6] 

Feedback . Onde a mudança não linear é impulsionada por reações que amortecem a 

mudança (resultados negativos) ou reforçam a mudança (resultados positivos). 

[GEO6] 

Segurança alimentar. Acesso físico e econômico a alimentos que atendam às necessidades 

dietéticas das pessoas, bem como às suas preferências alimentares. 

Governança. O ato, processo ou poder de governar para a organização da(s) sociedade(s). 

Por exemplo, existe governança por meio do estado, do mercado ou por meio de 

grupos da sociedade civil e organizações locais. A governança é exercida por meio 

de instituições: leis, sistemas de direitos de propriedade e formas de organização 

social. [GEO6] 

Hantavírus. Gênero de vírus de RNA que são transmitidos por roedores.  

Metais pesados. Um subconjunto de elementos que exibem propriedades metálicas, 

incluindo metais de transição e semimetais (metaloides), como arsênio, cádmio, 

cromo, cobre, chumbo, mercúrio, níquel e zinco, que foram associados à 

contaminação e potencial tóxico.  
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Saúde humana. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 

apenas a ausência de doença ou enfermidade. [GEO6] 

Bem-estar humano. Até que ponto os indivíduos têm a capacidade de viver o tipo de vida 

que têm motivos para valorizar; as oportunidades que as pessoas têm para perseguir 

suas aspirações. Os componentes básicos do bem-estar humano incluem segurança, 

atendimento às necessidades materiais, saúde e relações sociais. [GEO6] 

Doença infecciosa. Uma doença causada por um agente exógeno (e.g., bactérias, vírus) e 

que pode ser transmitida a outros indivíduos.  

Subsistência. A subsistência é um meio de ganhar a vida. Abrange as capacidades, ativos, 

rendimentos e atividades das pessoas necessárias para garantir as necessidades da 

vida. Um meio de vida é sustentável quando permite que as pessoas enfrentem e se 

recuperem de choques e tensões (como desastres naturais e convulsões econômicas 

ou sociais) e aumentem seu bem-estar e o das gerações futuras sem prejudicar o 

meio ambiente natural ou a base de recursos. [IFRC] 

Saúde mental. Um estado de bem-estar em que um indivíduo percebe suas próprias 

habilidades, pode lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma 

produtiva e é capaz de dar uma contribuição para sua comunidade. [OMS] 

Metilação de mercúrio. O processo de formação de metil-mercúrio (MeHg), um 

contaminante ambiental que biomagnifica nas cadeias alimentares aquáticas e 

representa um perigo para a saúde da biota aquática, da vida selvagem piscívora e 

dos humanos. A principal fonte de MeHg para os sistemas de água doce é a 

metilação do Hg inorgânico por microrganismos anaeróbios, embora a metilação 

possa ocorrer por meio de vias bióticas e abióticas. 

Doença de minamata. Síndrome neurológica causada por envenenamento grave por 

metilmercúrio. Foi descrito pela primeira vez nos habitantes da Baía de Minamata, 

no Japão, e resultou da ingestão de peixes contaminados com resíduos industriais de 

mercúrio. Os sintomas incluem ataxia, dormência nas mãos e pés, fraqueza 

muscular geral, estreitamento do campo de visão e danos à audição e fala. Em casos 
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extremos, insanidade, paralisia, coma e morte ocorrem semanas após o início dos 

sintomas. Uma forma congênita da doença também pode afetar os fetos.. 

Vírus negligenciado.  As doenças negligenciadas são as doenças crônicas e/ou debilitantes 

mais comuns entre as pessoas mais pobres do mundo. Um vírus negligenciado causa 

uma doença negligenciada transmitida por um vírus. 

Neurotoxina. Um veneno que atua no sistema nervoso. [GEO6] 

Poluição de nutrientes. Contaminação dos recursos hídricos por entradas excessivas de 

nutrientes. [GEO6] 

Nutrientes. Os cerca de 20 elementos químicos conhecidos por serem essenciais para o 

crescimento dos organismos vivos, incluindo nitrogênio, enxofre, fósforo e carbono. 

[GEO6] 

Super exploração. Extração excessiva de matérias-primas sem considerar os impactos 

ecológicos de longo prazo desse uso. [GEO6] 

Saúde física. Uma das dimensões da saúde que se refere ao estado do corpo físico e ao bom 

funcionamento do organismo dos indivíduos. [OMS] 

Poluente. Qualquer substância que cause danos ao meio ambiente ao se misturar com o 

solo, água ou ar. [GEO6] 

Poluição. A presença de minerais, produtos químicos ou propriedades físicas em níveis que 

excedem os valores considerados para definir um limite entre qualidade boa ou 

aceitável e qualidade ruim ou inaceitável, que é uma função do poluente específico. 

[GEO6] 

Doenças reemergentes. Doenças que costumavam ser um grande problema global, regional 

ou nacional, diminuíram significativamente e agora estão se tornando um grande 

problema de saúde novamente. 
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Bem-estar social. Um estado final no qual as necessidades humanas básicas são atendidas e 

as pessoas são capazes de coexistir pacificamente em comunidades com 

oportunidades de progresso. É caracterizado pela igualdade de acesso e prestação de 

serviços de necessidades básicas (água, comida, abrigo e serviços de saúde); a oferta 

de educação primária e secundária; o retorno ou reassentamento dos deslocados por 

conflito violento; e a restauração do tecido social e da vida comunitária. 

[UNDP/USAID] 

Socioeconômico. De, relacionado à, ou envolvendo uma combinação de fatores sociais e 

econômicos. [GEO6]. 

Spillback. Transmissão de um agente infeccioso de uma espécie invasora para uma nativa. 

Geralmente é usado no contexto da transmissão de patógenos de humanos para 

animais. 

Propagação. Transmissão de um agente infeccioso entre espécies. Geralmente é usado no 

contexto de propagação de animais para humanos (i.e. propagação zoonótica). 

Agricultura sustentável. A Agricultura sustentável enfatiza métodos e processos que 

melhoram a produtividade do solo, minimizando os efeitos prejudiciais ao clima, 

solo, água, ar, biodiversidade e saúde humana. Visa minimizar o uso de insumos de 

fontes não renováveis e derivados do petróleo e substituí-los por recursos 

renováveis. Concentra-se nas pessoas locais e suas necessidades, conhecimentos, 

habilidades, valores socioculturais e estruturas institucionais. Ele garante que as 

necessidades nutricionais básicas das gerações atuais e futuras sejam atendidas em 

termos de quantidade e qualidade. Proporciona emprego de longo prazo, renda 

adequada e condições de trabalho e vida dignas e iguais para todos os envolvidos 

nas cadeias de valor agrícolas. Reduz a vulnerabilidade do setor agrícola a 

condições naturais adversas (e.g., clima), fatores socioeconômicos (e.g., fortes 

flutuações de preços) e outros riscos. [GEO6] 

Vetor. Um organismo vivo (e.g., mosquitos, besouros, ratos) que transfere um agente 

infeccioso (por exemplo, bactérias, vírus) de um hospedeiro para outro. 
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Doenças transmitidas por vetores. Doenças que, para serem transmitidas de um hospedeiro 

para outro, precisam de um vetor.  

Vulnerabilidade. Uma característica intrínseca das pessoas em risco. É uma função da 

exposição, sensibilidade aos impactos da unidade específica exposta (como uma 

bacia hidrográfica, ilha, família, vila, cidade ou país) e a habilidade ou incapacidade 

de lidar com ou se adaptar. É multidimensional, multidisciplinar, multissetorial e 

dinâmico. A exposição é a riscos como secas, conflitos ou flutuações extremas de 

preços, e também a condições socioeconômicas, institucionais e ambientais 

subjacentes. 

Qualidade da água. As características químicas, físicas e biológicas da água, geralmente no 

que diz respeito à sua adequação para um propósito específico. [GEO6] 

Escassez de água. O ponto em que o impacto agregado de todos os usuários afeta no 

fornecimento ou na qualidade da água, de acordo com os arranjos institucionais 

vigentes, de tal forma que a demanda de todos os setores, incluindo o meio 

ambiente, não pode ser totalmente satisfeita. A escassez de água é um conceito 

relativo e pode se referir tanto à escassez física quanto à falta de acesso devido à 

falha das instituições em garantir um abastecimento regular ou infraestrutura 

adequada. Ocorre quando o abastecimento anual de água cai abaixo de 1000 m3 por 

pessoa, ou quando mais de 40 por cento da água disponível é usada. [UN-Water]   

Segurança hídrica. Um termo que se refere amplamente ao uso sustentável e proteção dos 

sistemas de água, a proteção contra perigos relacionados com a água (inundações e 

secas), o desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos e a salvaguarda de 

(acesso a) funções e serviços hídricos para humanos e o meio ambiente. [GEO6] 

Doença zoonótica (também conhecida como zoonose). Uma infecção ou doença que é 

transmissível de animais para humanos em condições naturais. [GEO6] 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Vírus negligenciados na Amazônia  

Autores: Cecilia S. Andreazzi 

Surtos de doenças febris e febres hemorrágicas fomentaram pesquisas virológicas na região 

amazônica e proporcionaram oportunidades para encontrar novos vírus em humanos e 

animais. A pesquisa de artrópodes-vírus (arbovírus) na região amazônica começou no início 

do século 20, liderada pelo programa de pesquisa da Fundação Rockefeller para entender e 

controlar a febre amarela (Downs, 1982). Nas últimas sete décadas, estudos realizados na 

Amazônia brasileira já isolaram e caracterizaram cerca de 220 espécies diferentes de 

arbovírus, o que é notável considerando que existem cerca de 500 espécies registradas no 

Catálogo Internacional de Arbovírus (Medeiros et al. 2019). Várias espécies de hantavírus e 

arenavírus causando doenças humanas também foram identificadas na região amazônica 

(Gimaque et al. 2012; Fernandes et al. 2020; Delgado et al. 2008; Terças-Trettel et al. 

2019). Esse grande número de vírus pode ser explicado pela grande biodiversidade de 

vetores artrópodes e hospedeiros vertebrados, bem como pela enorme variedade de 

condições ecológicas que mantêm e promovem a biodiversidade de vírus (Rosa, 2016; 

Medeiros et al. 2019). Apesar dos esforços entusiásticos de cientistas latino-americanos 

(Rosa, 2016), esses vírus são subdiagnosticados e negligenciados pelos sistemas de saúde, 

apesar de serem as infecções mais comuns entre as pessoas mais pobres do mundo (Hotez 

et al. 2008). Aqui, descrevemos alguns desses vírus encontrados na Amazônia com mais 

detalhes e avaliamos a possibilidade de surgimento de doenças na região. 

Os arbovírus são geralmente transmitidos por vetores artrópodes ao seu hospedeiro 

vertebrado e circulam entre os animais selvagens, servindo como reservatórios no ciclo de 

vida silvestre. Os artrópodes hematófagos mais frequentes que podem servir como vetores 

de arbovírus incluem mosquitos, carrapatos, mosquitos, insetos e possivelmente ácaros 

(Medeiros et al. 2019). Por meio da transmissão indireta dos ciclos de amplificação 

enzoótica, os humanos podem ser infectados como hospedeiros incidentais e sem saída (P. 

F. da C. Vasconcelos et al. 1991). Em contraste, alguns arbovírus sofrem um ciclo urbano 

envolvendo humanos como hospedeiros amplificadores e causaram várias epidemias em 
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áreas urbanas (Medeiros et al. 2019). A maioria dos arbovírus que causam doenças 

humanas/animais pertence às famílias de vírus Togaviridae, Flaviviridae, Bunyaviridae, 

Reoviridae e Rhabdoviridae (Figueiredo, 2007). As infecções em humanos e animais 

podem variar de subclínicas ou leves a encefálicas ou hemorrágicas, com uma proporção 

significativa de fatalidades. Em contraste, os artrópodes infectados por arbovírus não 

mostram sinais detectáveis de infecção, embora o vírus possa permanecer no artrópode por 

toda a vida (Figueiredo, 2007). Trinta e seis arbovírus foram associados a doenças humanas 

na região amazônica; sete deles são importantes para a saúde pública e estão envolvidos em 

epidemias. São eles: Dengue, Chikungunya, Zika, Mayaro, Oropouche, Rocio e vírus da 

febre amarela (Rosa, 2016). Outros arbovírus importantes são aqueles associados à 

encefalite, que na Amazônia são representados pelos vírus da encefalite equina (oriental, 

ocidental e venezuelana) e pelo vírus da encefalite de Saint Louis. Além desses, vários 

outros arbovírus foram isolados de casos de doença febril aguda, incluindo os vírus do 

supergrupo Bunyamwera: arbovírus dos grupos C e Guamá, e os vírus Tacaiuma, Guaroa, 

Tucunduba e Xingu, entre outros (PFC Vasconcelos et al. 2001).  

As febres hemorrágicas virais são doenças altamente letais que produzem distúrbios 

hemorrágicos e síndromes de extravasamento de fluidos, com ou sem dano capilar, que 

afetam o fígado, os rins e o sistema nervoso central (Bausch e Ksiazek, 2002). A 

transmissão viral para humanos ocorre através da picada de um artrópode infectado (que 

inclui alguns arbovírus), ou inalação de partículas da excreta de roedores infectados 

(Figueiredo, 2006). Mais de 25 vírus diferentes de seis famílias estão relacionados a febres 

hemorrágicas ao redor do mundo. Na região amazônica, Flaviviridae (síndrome do dengue 

hemorrágico/choque da dengue e febre amarela), Hantaviridae (febre hemorrágica com 

síndrome renal por hantavírus e síndrome pulmonar e cardiovascular por hantavírus) e 

Arenaviridae (febres hemorrágicas de Junin, Machupo, Guanarito e Sabiá merecem atenção 

especial (Figueiredo, 2006).  

À medida que as atividades econômicas insustentáveis se expandem cada vez mais na 

Amazônia, aumenta também o risco de contato entre humanos e vetores/transmissores de 

agentes zoonóticos, incluindo arbovírus, hantavírus, arenavírus e raiva. Há evidências de 

que a construção da hidrelétrica de Tucuruí, no rio Tocantins, levou ao surgimento de quase 
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40 arbovírus, 30 deles descritos pela primeira vez após a construção da barragem (P. F. C. 

Vasconcelos et al. 2001). Os especialistas listam pelo menos 10 tipos de vírus como os 

mais prováveis de surgir na Amazônia devido ao aumento da interferência humana na 

região: Flaviviridae (vírus da febre amarela, dengue e hepatite C), Bunyaviridae 

(hantavírus e Oropouche, febre do Vale do Rift e Vírus da febre hemorrágica da Crimeia-

Congo), Rhabdoviridae (vírus da raiva), Filoviridae (vírus Ebola), Togaviridae (vírus 

chikungunya e Mayaro), Papillomaviridae (papilomavírus humano), Hepadnaviridae (vírus 

da hepatite B), Orthomyxoviridae (vírus influenza), Coronaviridae (síndrome respiratória 

aguda coronavírus) e Retroviridae (vírus linfotrópico de células T humanas) (do Vale 

Gomes et al. 2009). Um dos principais desafios envolvidos na detecção precoce, prevenção 

e mitigação de vírus emergentes na região pan-amazônica é a falta de diagnóstico 

molecular na vigilância sindrômica de doenças febris. Muitas infecções resultam em 

sintomas semelhantes e, por haver grande diversidade de vírus prevalentes como o Dengue, 

é fundamental melhorar as unidades de saúde locais, implantando áreas de sentinela e 

monitoramento sistemático da circulação viral em humanos, vetores e reservatórios. Um 

sistema integrado de vigilância, monitoramento e rede com forte colaboração intersetorial e 

coordenação entre os setores animal, de saúde humana e ambiental é necessário para 

prevenir, controlar e mitigar zoonoses emergentes (Andreazzi et al. 2020). 
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Anexo 2. Segurança alimentar e pesca 

Authors Marcia Macedo, Fabrice Duponchelle, Sebastian Heilpern, David McGrath 

Os peixes têm historicamente grande importância social como uma das principais fontes de 

proteínas e outros nutrientes essenciais de origem animal (e.g., ácidos graxos, ferro, zinco) 

para os povos da Amazônia (Veríssimo, 1895). Eles representaram até 75% das espécies de 

vertebrados consumidos nos primeiros assentamentos humanos (750 a 1020 d.C.) por 

exemplo, no Brasil (Prestes-Carneiro et al. 2015). A longa dependência cultural e 

socioeconômica dos peixes também é ilustrada pelo fato de que a pesca foi uma das 

primeiras atividades econômicas e de subsistência na Amazônia (Furtado, 1981; Erickson, 

2000; Blatrix et al. 2018). Hoje, mesmo fora das comunidades de pescadores profissionais, 

a maioria dos amazonenses que vivem em cidades e comunidades ribeirinhas tem alguns 

membros da família envolvidos nesta atividade (Cerdeira et al. 2000; Agudelo et al. 2006; 

Doria et al. 2016). A pesca nem sempre é uma atividade central, mas pode ser 

complementar a outras atividades produtivas de sustento, como agricultura, pecuária e 

colheita de produtos naturais (Agudelo et al. 2000; Ruffino & Isaac 2000). A pesca em 

várzea frequentemente age como uma rede de segurança para muitas comunidades 

indígenas e rurais pobres que se voltam para a pesca mais do que para os produtos florestais 

quando enfrentam adversidades (Coomes et al. 2010).  

A importância dos peixes para os amazônicos também é enfatizada por algumas das 

maiores taxas de consumo do mundo, embora possam variar substancialmente entre as 

bacias hidrográficas (Isaac & Almeida 2011); com o estado de conservação e isolamento da 

região (Isaac et al. 2015; Van Vliet et al. 2015); ou com preferências culturais e regionais 

(Begossi et al. 2019). A taxa per capita média varia de 30-40 kg.ano - 1 para populações 

urbanas e de 70-200 kg.ano - 1 para população rural (Batista et al. 1998; Isaac & Almeida 

2011; Doria et al. 2016; Doria et al. 2018; Isaac et al. 2015). Essas taxas per capita estão 

bem acima da média mundial de ~ 20 kg.ano - 1 (Tacon & Metian, 2013) e da 

recomendação da Organização Mundial da Saúde de 12 kg ano -1 (OMS, 2007). 

Estimativas indicam que aproximadamente 600.000 toneladas de peixes são consumidas 

por ano na Amazônia brasileira (Isaac & Almeida, 2011) e 29.000 toneladas por ano na 
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Amazônia colombiana (Agudelo, 2015). Isso representa três vezes o total de desembarques 

comerciais relatados para a bacia amazônica como um todo (173.000 a 199.000 toneladas 

por ano, Bayley & Petrere 1989; Barthem & Goulding, 2007). Embora parte desse consumo 

possa ser explicado pela pesca marinha e aquicultura nas grandes cidades amazônicas, esses 

números indicam claramente que na bacia amazônica (como em outras pescarias tropicais 

de água doce), as capturas de subsistência não relatadas são fortemente subestimadas 

(Fluet-Chouinard et al. 2018) e podem ser da mesma ordem de magnitude que os 

desembarques de peixes comerciais (Tello & Bayley 2001; Crampton et al. 2004). Outra 

figura ilustra a importância dos peixes para a segurança alimentar do povo amazônico: só 

na Amazônia brasileira, o setor pesqueiro emprega diretamente 168.000 pessoas e gera uma 

renda anual total de até US $ 200 milhões (Petrere 1992; Barthem et al. 1997).  

Embora os declínios na biomassa total de peixes ainda não tenham sido documentados de 

forma conclusiva, os sinais de super exploração são evidentes nas mudanças na 

biodiversidade de peixes. No Brasil, por exemplo, grandes tambaquis estão virtualmente 

ausentes perto de centros urbanos (Tregidgo et al. 2017). Essas mudanças em andamento na 

biodiversidade têm duas implicações para a segurança alimentar. Primeiro, as mudanças na 

composição das espécies refletem uma substituição sequencial de espécies grandes e de alta 

biomassa, como bagres e boquichico, por espécies menores e de crescimento mais rápido. 

Este padrão de “reduzir um tamanho” pode resultar em declínio da resiliência a longo prazo 

e eventuais colapsos de biomassa (Heilpern et al. em revisão). A segunda implicação para a 

segurança alimentar é que os peixes fornecem às pessoas uma variedade de nutrientes além 

da proteína, mas eles variam na qualidade nutricional (Tacon & Metian 2013; Tilami & 

Stampels 2018; Hick et al. 2019). Ao alterar a biodiversidade, as ameaças antropogênicas 

aos ecossistemas de água doce podem afetar a quantidade de nutrientes disponíveis para as 

pessoas e a probabilidade de atingir a adequação nutricional (Heilpern et al. em revisão).   

O aumento da urbanização na bacia amazônica também está mudando os hábitos 

alimentares. Enquanto as comunidades ribeirinhas ainda consomem grandes quantidades de 

peixes selvagens capturados e alguma carne de caça, as comunidades urbanas e peri-

urbanas estão consumindo maiores proporções de peixes de aquicultura, galinhas e outros 

produtos derivados (Nardoto et al. 2011; Van Vliet et al. 2015, Pettigrew et al. 2019, 
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Oestreicher et al 2020). Essas mudanças nos hábitos alimentares dos povos amazônicos, 

juntamente com a diversidade reduzida nas espécies de peixes consumidas, podem 

exacerbar as deficiências nutricionais existentes, uma vez que os alimentos de origem 

animal cultivados podem ter menor valor nutricional, particularmente ácidos graxos, 

ômega-3 e minerais (por exemplo, ferro, selênio; Heilpern et al. em revisão, Pettigrew et al. 

2019). 

A mudança para fontes domesticadas de alimentos de origem animal tem outra implicação 

profunda para a segurança alimentar - uma mudança de alimentos de subsistência, 

capturados na natureza, para alimentos que são mais intensivos em capital e dependem do 

acesso a dinheiro. Por ser menos acessível, essa mudança pode, em última análise, afetar os 

meios de subsistência e o acesso a dietas saudáveis. Para agravar esses problemas, a 

transição nutricional para uma dieta mais ocidentalizada também está associada a uma 

maior ingestão de gordura e açúcar, o que pode exacerbar a carga dupla de desnutrição e 

obesidade que ocorre na Amazônia.  
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Anexo 3. O impacto da Covid-19 na região amazônica 

Cecilia S. Andreazzi, Tatiana C. Neves and Cláudia T. Codeço 

Em dezembro de 2019, foi descoberta uma nova doença viral respiratória emergente 

causada por um coronavírus até então desconhecido, a síndrome respiratória aguda grave-

coronavírus-2 (SARS-CoV-2), após investigações sobre um aumento repentino no número 

de casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, China. A nova epidemia 

da  doença coronavírus-2019 (COVID-19) evoluiu rapidamente para uma Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional. Em 11 de março de 2020, devido à sua 

distribuição geográfica em diferentes continentes com transmissão humana sustentada, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia do COVID-19. O SARS-CoV-

2 chegou à região amazônica do Equador no dia 7 de março e, no final de março, quase 

todos os países pan-amazônicos já haviam sido afetados (Ramírez et al. 2020). Em todos 

esses países, a região amazônica foi responsável pela maioria dos casos e mortes, liderada 

por Brasil, Equador e Colômbia (Ramírez et al. 2020). O primeiro caso na região 

amazônica brasileira foi confirmado em Manaus, em 13 de março de 2020. A epidemia de 

COVID-19 impactou severamente a Amazônia, evidenciando a vulnerabilidade 

socioambiental da região (Codeço et al. 2020). Embora a região amazônica englobe muitos 

países que adotaram políticas distintas para controlar as pandemias COVID-19, as 

vulnerabilidades sociais e econômicas das populações que vivem nesta região 

compartilham grandes semelhanças. O Brasil corresponde à maior área territorial e a 

dinâmica da disseminação do COVID-19 na Amazônia brasileira é uma boa representação 

de sua dinâmica nesta região. Em apenas quatro meses desde a sua chegada, esta região 

atingiu um total de 32.259 casos confirmados e 1.957 óbitos (Buss et al. 2020; Hallal et al. 

2020). 

O impacto desproporcional da epidemia de COVID-19 na região amazônica está fortemente 

relacionado ao acesso à assistência à saúde (Codeço et al. 2020, Bezerra et al. 2020). A 

maioria da população, incluindo comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas (Codeço 

et al. 2020), precisa viajar longas distâncias, e até cruzar fronteiras, para ter acesso a 

serviços de saúde e bens de consumo (Canalez et al. 2020). A região amazônica apresenta 
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um dos menores números per capita de leitos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No 

Equador, por exemplo, os departamentos da região amazônica tinham apenas 10 UTI / 

100.000 habitantes (Navarro et al. 2020). No Brasil, o número de leitos de UTI per capita 

exclusivamente para pacientes com COVID-19 (Figura 1) foi menor na região amazônica 

(M = 2,20 UTI / 100.000 habitantes, DP = 1,94), em comparação com as regiões não 

amazônicas ( M = 3,06 UTI / 100.000 habitantes, DP = 1,64). Esse número permaneceu 

menor, mesmo após ações para aumentar o número de leitos em resposta à epidemia de 

COVID-19 em andamento (Figura 1). O precário sistema de saúde e a alta dependência das 

grandes cidades por serviços de saúde tiveram um papel importante na epidemia amazônica 

COVID-19, com elevados números de incidência e mortalidade, e sistemas de saúde e 

funerários sobrecarregados. 

A infecção pelo COVID-19 se espalhou rapidamente das cidades amazônicas para as 

comunidades rurais e florestais (Codeço et al. 2020), marcando a rápida interiorização do 

COVID-19 na região amazônica em comparação com outras regiões do Brasil (Figura 2). A 

propagação da doença ocorreu de forma hierárquica, saltando escalas geográficas por causa 

da alta conexão entre portos e aeroportos, de cidades maiores (e.g., Manaus) para cidades 

menores. O transporte na Amazônia é principalmente fluvial. Há uma densa rede de 

hidrovias com barcos superlotados e intenso fluxo para as grandes cidades para serviços, 

abastecimento de mercadorias e negócios. Esses barcos, com ventilação natural restrita, 

favorecem a transmissão viral e a difusão contagiosa do COVID-19 (Aleixo et al. 2020). As 

consequências desses padrões de mobilidade e comportamento na propagação e evolução 

de COVID-19 permanecem obscuras, mas estudos sugerem que elas podem ter 

desempenhado um papel no surgimento de novas variantes (Naveco et al. 2020).  

A epidemia de COVID-19 mostrou uma dinâmica espacial defasada entre os municípios 

urbanos e rurais da Amazônia e duas ondas no início e no final de 2020. O aumento dos 

períodos de transmissão se correlaciona com vários níveis de adoção de intervenções não 

farmacêuticas, como medidas de distanciamento social e o uso de máscara. Um estudo de 

epidemiologia genômica (Naveca et al. 2020) investigou as sucessivas substituições de 

linhagem de Sars-Cov-2 no estado do Amazonas e o surgimento de novas variantes 

preocupantes, em especial o vírus P.1, uma variante mais transmissível coincidente com o 
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segunda onda de COVID-19. Os autores sugerem que os níveis de distanciamento social 

adotados foram capazes de reduzir o número reprodutivo efetivo de Sars-Cov-2 (Re), mas 

foram insuficientes para controlar as epidemias de COVID-19. A transmissão 

descontrolada e a alta prevalência fornecem as condições para a diversificação das 

linhagens virais, especialmente quando as medidas de mitigação foram relaxadas (Naveca 

et al. 2020). 

Os padrões de propagação da COVID-19 no Brasil evidenciam claramente as grandes 

disparidades em quantidade e qualidade de recursos de saúde e renda entre as regiões. 

Apesar da evidente grave emergência da saúde pública, testemunhamos uma falha na 

coordenação das ações de controle, em parte devido à negação governamental da gravidade 

da pandemia. A politização da pandemia teve um papel na negação ou baixa adesão às 

ações de controle na Amazônia brasileira (Castro et al. 2021). A ausência de restrições de 

mobilidade e total desrespeito às políticas de distanciamento social e bloqueio contribuíram 

para os sucessivos colapsos do sistema de saúde, mortuários e cemitérios (Ferrante et al. 

2020). O excesso de mortes incluiu não apenas casos de COVID-19, mas também uma 

grande fração de pacientes afetados por doenças prevalentes e endêmicas e epidêmicas na 

região amazônica, como malária e dengue (Navarro et al. 2020, Torres et al. 2020), e 

aqueles afetados por doenças crônicas, como hipertensão, obesidade, diabetes, doenças 

cardiovasculares e respiratórias crônicas, que também são prevalentes na região e requerem 

assistência médica imediata (Horton, 2020). 

Os impactos da COVID-19 na Amazônia vão muito além da crise sanitária e estão 

interligados às diversas crises que enfrentamos atualmente, incluindo a climática, a da 

biodiversidade, a cultural e a socioambiental gerando sindemias (fazer referência aos 

Capítulos do SPA). As populações indígenas estão em um contexto social mais vulnerável, 

e a pandemia impacta não apenas em sua saúde, mas também em seu patrimônio cultural, 

uma vez que as mortes impedem que o conhecimento seja transferido entre as gerações 

(Nicoleti et al. 2021). Os impactos não são apenas diretos às populações indígenas, 

ribeirinhas e quilombolas, mas também indiretos, causando danos ao meio ambiente, por 

meio da não fiscalização de atividades ilegais como desmatamento, mineração e invasão de 

terras (Monteiro, 2020). 
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As interconexões entre as crises foram claramente descritas durante a avaliação das 

consequências das pandemias COVID-19 sobre o enfraquecimento da regulamentação e 

fiscalização ambiental (Vale et al. 2020). 

As interconexões entre as crises foram claramente descritas durante a avaliação das 

consequências das pandemias COVID-19 sobre o enfraquecimento da regulamentação e 

fiscalização ambiental (Vale et al. 2020). Um grande aumento no número de atos 

legislativos enfraquecendo a legislação ambiental tem sido observado durante as 

pandemias, incluindo uma redução massiva de multas ambientais e a exoneração de pessoal 

técnico. Por outro lado, aumentou a violência contra povos indígenas e comunidades 

tradicionais, fomentada por conflitos pelo uso da terra e dos recursos da Amazônia. Esse 

desmantelamento da proteção ambiental tem o potencial de intensificar a perda contínua de 

biodiversidade, as emissões de gases de efeito estufa e infligir danos substanciais aos povos 

tradicionais e indígenas (Vale et al. 2020). O desmatamento, a degradação de habitats 

naturais e a intensificação da produção agrícola e pecuária aumentam a probabilidade de 

outros surtos de doenças zoonóticas e abre novas frentes para o surgimento de doenças 

zoonóticas (Jones et al. 2008). Portanto, uma abordagem sistêmica para lidar com a 

sindemia COVID-19 também pode integrar a conservação da biodiversidade, a resiliência 

econômica e a justiça socioambiental como mecanismos de promoção da saúde e do bem-

estar. 
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Figura 1. Boxplot mostrando menor Unidade de Cuidados Intensivos para COVID-19 per 

capita em macrorregiões de saúde na Amazônia Legal Brasileira em comparação com 

outras regiões brasileiras, tanto no início como no final de 2020. Fonte de dados: Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), Ministério da Saúde. 

 

 
Figura 2. Proporção de municípios com menos de dez casos acumulados de COVID-19 

entre a Amazônia Legal Brasileira e regiões geográficas. A região Norte (em verde) 

apresentou o maior índice de disseminação de covid, com 50% dos municípios sendo 

atingidos em 90 dias desde o início da epidemia; seguida pela Amazônia Legal Brasileira 
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(em laranja), que é composta principalmente por municípios do Norte; e a região Nordeste 

(em azul claro). As regiões Sudeste (em rosa), Sul (em azul escuro) e Centro-Oeste (em 

marrom claro), respectivamente, passaram mais de 100 dias (após o primeiro caso no 

Brasil) para ter metade dos municípios com dez ou mais casos de COVID-19 acumulados. 

Mesmo no final de 2020, após mais de 300 dias, a região Centro-Oeste ainda possui mais 

de 10% de seus municípios com menos de dez casos de COVID-19 acumulados. Fonte de 

dados: Brasil.IO. 
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