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A região amazônica pode ser caracterizada pela sua recente ocupação,
tendo sido a última a ser integrada pelo desenvolvimento capitalista brasileiro
e guardando ainda em parte de seu território essas características. A mesma
pode ser dividida ente Amazônia Oriental e Ocidental.

Figura 1 - Separação entre Amazônia Ocidental e Oriental feita pela Marinha.
Fonte: http://migre.me/tjevI. Acessado em: 21/03/2016

Podemos pensar a Amazônia Oriental como uma área que vem
sofrendo com a ampliação do desmatamento desde a década de 1970 devido
ao movimento de expansão da fronteira agrícola, industrial e urbana. Essa
questão pode ser relacionada desde o período de modernização autoritária,
onde diversos polos regionais foram criados pelo governo federal e um novo
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padrão de localização da urbanização acabou surgindo pelas rodovias recém
abertas, tendo a fronteira agrícola incorporado amplos espaços ao longo das
principais estradas.
Com relação à Amazônia Ocidental, podemos compreendê-la como
uma área de ocupação rarefeita, sendo uma sub-região dependente
excessivamente dos programas do governo federal devido ao seu baixo
desenvolvimento econômico. Sua imensa fronteira com alguns países latinoamericanos possui pontos positivos – como associações comerciais e
produtivas – e negativos, como o narcotráfico, a biopirataria, a imigração ilegal
e os conflitos fundiários. Devido esses problemas encontrados, o efetivo militar
tem se intensificado nessa região, sendo seguido por programas de segurança
como o Calha Norte e o SIVAM (Sistema de Vigilância Amazônica).

SIVAM, SIPAM E CALHA NORTE
Com o objetivo de coibir e combater delitos transfronteiriços e
ambientais como o tráfico de drogas e outros empreendimentos ilícitos como
desmatamento e garimpos ilegais, o Brasil vem desenvolvendo programas de
reforço da vigilância da Amazônia.
Um exemplo disso é o SIVAM, que faz parte Sistema de Proteção da
Amazônia (SIPAM), responsável pelo controle ambiental, o desenvolvimento
regional, o controle do tráfego aéreo, a coordenação de emergências, o
monitoramento das condições meteorológicas e o controle de ações de
contrabando. Entretanto, algumas opiniões divergem quanto sua eficiência,
argumentando que o controle de seu território deveria ser controlado pela
inteligência nacional, fato que não acontece, já que empresas norte
americanas auxiliam nessa administração. Essas críticas se baseiam na ideia
de que os estrangeiros cobiçam as riquezas da região.
Já o Projeto Calha Norte foi criado por Sarney para melhorar a
infraestrutura do território fronteiriço, tendo como objetivo povoar as fronteiras
do Brasil com países como Colômbia, Venezuela e Peru, dificultando
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invasões. Este projeto deixou de participar da lista de prioridades do governo
no início da gestão de Collor, sendo retomado apenas em 1995, quando a
Secretaria de Assuntos Estratégicos convocou reuniões para estudar o
assunto.
SUDAM
Tendo sido extinta em 2001 pelo presidente Fernando Henrique
Cardoso após diversas denúncias e problemas envolvendo sua administração,
a SUDAM foi recriada em 2007 pelo então atual presidente, Luiz Inácio Lula
da Silva, em substituição à Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA).
A mesma passa a ser uma Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da
Integração Nacional, sendo criada com a finalidade de planejar, coordenar,
promover a execução e controlar a ação federal na Amazônia Legal e tendo
como missão institucional promover o desenvolvimento includente e
sustentável da Amazônia assegurando a erradicação da miséria e a redução
das desigualdades regionais.
Este programa atuou diretamente na atração de investimentos para a
região da Amazônia, principalmente por meio do Fundo de Investimento da
Amazônia e dos incentivos fiscais.

AMAZÔNIA LEGAL E INTERNACIONAL
Visando fins administrativos, de planejamento econômico e de
integração com o restante do país foi instituída a chamada Amazônia Legal,
abrangendo os Estados do Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Roraima,
Rondônia, Tocantins, e parte do Maranhão e Mato Grosso. Ou seja, a região
não foi delimitada por características morfológicas, geológicas ou de
vegetação.
Suas principais atividades econômicas englobam o extrativismo
vegetal, a pecuária e a agricultura, tendo em alguns pontos da região o
desenvolvimento de atividades industriais, como a Zona Franca de Manaus.
Além disso, essa região abrange grande parte de florestas tropicais, além de
outros tipos de vegetações e cerca de 60% do território brasileiro.

3

Já a Amazônia Internacional engloba nove países: Brasil, Bolívia, Peru,
Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname.

Figura 2 - Amazônia Legal, Internacional e Região Norte Brasileira.
Disponível em: http://migre.me/tjeKL. Acessado em: 21/03/2016

CARACTERÍSTICAS DA VEGETAÇÃO
Com uma grande variedade de vida, a Floresta Amazônica pode
ser caracterizada por suas folhas sempre verdes e largas, típicas de áreas
equatoriais úmidas e quentes. A presença da extensa rede hidrográfica da
Bacia Amazônica e suas variações de relevo, solo e clima são responsáveis
pela existência de florestas fluviais alagadas e florestas de terra firme.
Apesar de possuir uma rica fauna e flora, podemos caracterizar
o solo amazônico como sendo pouco fértil para a agricultura comercial. Essa
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fina camada fértil é renovada com grande frequência devido ao grande número
de decomposição de folhas, galhos, animais mortos etc, que são
transformados em nutrientes e reabsorvidos pelas raízes das plantas. Seu solo
pode ser caracterizado como pouco fértil devido ao processo de lixiviação,
onde o intenso fluxo da água da chuva acaba por escoar os minerais e
nutrientes do solo.

TEXTO COMPLEMENTAR 1

A ocupação amazônica

A ocupação da Amazônia ocorreu primeiramente com os índios, que se
interagiam de forma harmônica com a natureza. No entanto, a ocupação da
área com intuitos gananciosos foi se intensificando, que desencadeou e
desencadeia

uma

série

de

problemas

ambientais,

prejudicando

a

biodiversidade da Amazônia. Confira o histórico de ocupação e devastação do
maior bioma do Brasil.
1494 – Portugal e Espanha assinam o Tratado de Tordesilhas, conforme
esse documento os portugueses ficam com a porção leste do território
brasileiro e os espanhóis com a poção oeste, o qual coloca a floresta
Amazônica para os espanhóis.
1540 – Os portugueses descobrem a Amazônia, desbravadores
lusitanos chegam à região para impedir a invasão de ingleses, franceses e
holandeses, que cobiçavam a floresta.
1637 – Portugal encomenda a primeira grande expedição à região, com
cerca de 2 mil pessoas. A exploração de frutos como o cacau e a castanha
ganham uma forte conotação comercial.
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1750 – Os reis de Portugal e Espanha assinam o Tratado de Madri - por
meio deste, quem usava e ocupava a terra teria direito a ela. Com isso, os
portugueses conseguem direito sobre a Amazônia. Deu-se início ao
estabelecimento da fronteira do território brasileiro na região Amazônica.
Fim do século XIX – Inicia-se o ciclo da exploração da borracha
brasileira na Amazônia, motivado pela Revolução Industrial, as fábricas
inglesas importam a matéria prima em grandes quantidades. Entre 1870 e
1900, aproximadamente 300 mil nordestinos migraram para a região para
trabalharem nos seringais.
1940 – O então presidente Getúlio Vargas, inicia uma política para a
ocupação do oeste brasileiro, a chamada Marcha para o Oeste.
1960 – Com o intuito de integrar a Amazônia com o resto do País, os
militares pregam a unificação do País e a proteção da floresta contra a
“internacionalização”. Utilizando um discurso nacionalista, os militares
realizam várias obras em infraestrutura para a ocupação da região, a principal
é a Transamazônica. É a política "Integrar para não Entregar".
1970 – A população da Amazônia Legal atinge a quantia de 7 milhões
de habitantes, reflexo das políticas públicas para a ocupação do território, no
entanto, os problemas ambientais gerados são desastrosos, a área desmatada
da Amazônia chega a 14 milhões de hectares.
1980 – Os problemas ambientais na Amazônia, rotulada como “pulmão
do mundo”, geram repercussões internacionais. O assassinato do líder sindical
Chico Mendes, em 1988, agrava ainda mais as pressões internacionais em
relação às políticas desenvolvidas no Brasil para a preservação da Amazônia.
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Figura 3 Plantação de soja na Amazônia. Fonte: http://migre.me/tjeXo. Acessado em:
21/03/2016.

1990 – Se intensifica o desmatamento na região para a produção de
soja, estima-se que a extensão territorial desmatada atinja 41 milhões de
hectares.
2000 – Conforme dados do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE),
a população da Amazônia é de 21 milhões de pessoas. A pecuária passa a ser
a grande vilã e principal responsável pelo desmatamento. O rebanho bovino é
de cerca de 64 milhões de cabeças.
2005 – 2009 - O assassinato da missionária estadunidense Dorothy
Stang agrava ainda mais os problemas ambientais na região. A área
desmatada chega à incrível marca de 70 milhões de hectares.

(Disponível

em

http://www.mundoeducacao.com/geografia/a-ocupacao-

amazonia.htm)
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TEXTO COMPLEMENTAR 2

Uma coalizão de 58 entidades civis brasileiras e internacionais,
incluindo o Iepé e a RCA, apresentaram nesta quarta-feira, 24 de junho de
2014, uma declaração à Assembleia Geral da ONU, solicitando ao governo
brasileiro o respeito pelos direitos indígenas e garantias da independência do
judiciário. A declaração detalha a ausência de consulta prévia no caso de Belo
Monte e barragens na bacia do Tapajós, em contraste com as determinações
da Constituição Federal e a Convenção 169 da OIT, enquanto a Suspensão
de Segurança tem permitido que as obras prossigam, apesar destas violações.
A declaração foi apresentada por ocasião da 29ª Reunião do Conselho
de Direitos Humanos das Nações Unidas, que ocorre em Genebra na Suíça.
Num evento paralelo, intitulado “Barragens e Consulta Indígena: propostas
concretas para deter violações de direitos na Amazônia brasileira” o líder
indígena Ademir Kaba Munduruku denunciou o agravamento de abusos de
direitos indígenas pelo governo brasileiro na sua corrida para construir uma
quantidade sem precedentes de hidrelétricas na Amazônia. Grande parte de
sua crítica teve como enfoque as repetidas violações dos direitos dos povos
indígenas a processos de consulta e consentimento livre, prévio e informado
sobre barragens que teriam consequências devastadoras para seus territórios
e meios de vida. Também participou do evento o Procurador da República
Felício Pontes Jr., do Ministério Público Federal no Estado do Pará, que criticou
tanto a falta de consultas prévia como a utilização de um mecanismo jurídico
conhecido como “Suspensão de Segurança” que permite aos presidentes de
tribunais, a pedido do governo, suspender indefinidamente decisões judiciais
em favor dos direitos dos povos indígenas, com base em alegações de
supostas ameaças à segurança nacional.
Leia a Declaração:
Barragens hidrelétricas e violações do direito dos povos indígenas a
processos de consulta e consentimento livre, prévio e informado na Amazônia
Brasileira
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Na sua corrida para construir um número sem precedentes de
barragens para usinas hidrelétricas nos principais rios da Amazônia, o governo
brasileiro tem violado repetidamente acordos internacionais sobre os direitos
humanos, dos quais o país é signatário, como é o caso da Convenção 169 da
OIT que trata do direito dos povos indígenas e tribais a processos de consulta
e consentimento livre, prévio e informado (CLPI). Com a intensificação destas
violações, as consequências humanas e ambientais desastrosas de barragens
têm se tornado cada vez mais visíveis. Este comunicado oferece uma breve
atualização das violações do direito dos povos indígenas à consulta prévia e
ao CLPI sobre projetos hidrelétricos na Amazônia Brasileira, destacando o
complexo hidrelétrico de Belo Monte no rio Xingu e uma série de grandes
barragens, planejadas e em construção, na bacia do Tapajós.
No Brasil, as violações sistemáticas do direito dos povos indígenas a
processos de consulta e CLPI no planejamento, licenciamento e construção de
barragens na Amazônia são predominantemente o resultado da: 1) a ausência
de uma posição coerente do governo brasileiro sobre como o direito dos povos
indígenas ao CLPI, conforme determinado pela Convenção 169 da OIT
(ratificada em 2002) e pela Constituição Brasileira deve ser aplicado a
barragens hidrelétricas e outros projetos semelhantes que afetem diretamente
territórios e meios de vida dos povos indígenas; e 2) a disponibilidade do
governo brasileiro em comprometer o Estado de Direito e as instituições
democráticas, cedendo a interesses poderosos de uma antiga aliança entre o
Ministério de Minas e Energia (MME), partidos políticos e grandes
empreiteiras. Como demonstrado pelas investigações recentes conduzidas
pela Polícia Federal e Procuradores da República, esta aliança está
intimamente ligada a grandes esquemas de corrupção.
O planejamento e o licenciamento de barragens hidrelétricas na
Amazônia Brasileira têm sido caracterizados por: a) a utilização de estudos de
inventário hidrelétrico de bacias, conduzidos pelo MME e empresas privadas,
que se focam somente na identificação de sítios com o potencial máximo para
a geração de energia – independentemente das consequências
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socioambientais de projetos individuais e de cascatas de barragens – como
base para decisões políticas sobre a construção de barragens, sem qualquer
processo de consulta e consentimento livre, prévio e informado; b) estudos de
impacto

ambiental

e

de

viabilidade

econômica

conduzidos

por

empreendedores, com resultados tendenciosos, c) a negação da existência de
impactos a jusante das barragens, inclusive como meio para justificar a
ausência de processos de CLPI; d) a manipulação política de instituições
responsáveis pela proteção ambiental para aprovar licenças ambientais, e e)
a falta de monitoramento independente dos impactos de barragens e da
implementação de medidas obrigatórias de mitigação e compensação.
Um caso exemplar do desrespeito do governo brasileiro aos direitos dos
povos indígenas no contexto de planejamento, licenciamento e construção de
barragens é o repetido uso do artifício conhecido como “Suspensão de
Segurança”, o qual permite que, a pedido do Governo Federal, os presidentes
de tribunais possam suspender unilateralmente decisões legais a favor do
direito dos povos indígenas com base em supostas ameaças à segurança
nacional e à “ordem social e econômica” do país. De acordo com a atual
legislação, o mecanismo de “Suspensão de Segurança” continua em vigor até
à última fase possível de recursos, permitindo que a construção de uma
barragem se torne um fato consumado, enquanto sérias violações de direitos
humanos permanecem. Como foi denunciado por organizações da sociedade
civil e especialistas jurídicos, a Suspensão de Segurança constitui um
obstáculo ao cumprimento pelo Brasil de acordos internacionais de direitos
humanos, como a Convenção169 da OIT e a Declaração das Nações Unidas
sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 2007.
BELO MONTE
O complexo hidrelétrico de Belo Monte, em construção desde meados
de 2011 no rio do Xingu, um dos principais afluentes na Amazônia, é um dos
exemplos mais notórios mundialmente de um megaprojeto hidrelétrico que
envolve o desrespeito flagrante tanto pela legislação nacional como por
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acordos internacionais de direitos humanos e proteção ambiental. Desde 2001,
Belo Monte tem sido o objeto de nada menos do que vinte Ações Civis Públicas
ajuizadas pelo Ministério Publico Federal (MPF).
Em 2006, o MPF entrou com uma ação civil pública questionando a
aprovação do Decreto Legislativo no. 788/2005 pelo Congresso Nacional, o
qual autoriza a construção de Belo Monte sem consulta prévia aos povos
indígenas atingidos, conforme o artigo 231 da Constituição Federal e a
Convenção 169 da OIT. Em Agosto de 2012, o Tribunal Regional Federal da
1a Região (TRF-1) decidiu sobre o mérito do caso e suspendeu o Decreto 788
e a construção de Belo Monte. Numa questão de dias, a pedido da AdvocaciaGeral da União (AGU), o Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),
Carlos Ayres Brito, então de saída, suspendeu unilateralmente a decisão do
tribunal, através do uso da Suspensão de Segurança, ignorando os
argumentos sobre o mérito do caso e adiando a sentença final. Desde então,
o STF tem deixado de considerar os pedidos do MPF para reconsiderar a
referida decisão.
Em Novembro de 2010, uma coalizão de organizações da sociedade
civil brasileiras e internacionais entrou com uma petição na Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) para chamar a atenção à
ausência de consulta prévia entre os povos indígenas afetados por Belo Monte,
bem como ameaças a grupos em isolamento voluntário. Em Abril de 2011, a
Comissão emitiu medidas cautelares (MC 382-2010), solicitando ao governo
brasileiro que se abstivesse de iniciar a construção de Belo Monte até à
conclusão de um processo de CLPI junto a povos indígenas locais, e que se
adotasse ações especiais para assegurar a integridade física de grupos em
isolamento voluntário. A resposta do governo brasileiro foi uma negação
agressiva da possibilidade de violação de direitos indígenas e a recusa em
implementar as medidas cautelares. Além disto, a administração de Dilma
Rousseff questionou a autoridade da CIDH em tomar tal ação, mantendo refém
as contribuições financeiras do Brasil à OEA em retaliação.
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TAPAJÓS
A bacia do Tapajós, ao oeste do Xingu, é uma região imensa, de
diversidade biológica e cultural incomparáveis. Também é o foco principal dos
planos ambiciosos da administração Rousseff para construir barragens na
Amazônia em rota de colisão com territórios indígenas e outras áreas
protegidas.
No caso da hidrelétrica do São Luiz do Tapajós, a maior hidrelétrica
planejada na bacia do Tapajós, em Setembro de 2012, o MPF no Estado do
Pará (MPF-PA) entrou com uma ação civil pública, exigindo um processo de
CLPI junto aos povos indígenas ameaçados, antes da concessão de uma
Licença Prévia para o empreendimento. A ação também exigiu avaliação de
impactos cumulativos da UHE São Luiz do Tapajós, junto com outros
empreendimentos previstos em cascatas de barragens no rio Tapajós e num
de seus afluentes, o rio Jamanxim. Após a ação receber uma liminar favorável
de um juiz federal em Novembro de 2012 – ratificada pelo STJ em Abril de
2013 – o Secretário-Geral da Presidência da República anunciou que iria
coordenar um processo de consulta junto ao povo Munduruku, ameaçado
diretamente pela barragem de São Luiz do Tapajós e por outras barragens
planejadas no rio Tapajós. Paradoxalmente, o Secretário-Geral, Ministro
Gilberto Carvalho, declarou simultaneamente que o processo de consulta com
os Munduruku não impediria os planos do governo de construir a barragem de
São Luiz do Tapajós e outras hidrelétricas previstas.
Enquanto isso, conforme previsto na legislação, o povo Munduruku
preparou um “protocolo” sobre os procedimentos a serem adotados de modo
a

assegurar um processo

culturalmente

apropriado de consulta

e

consentimento livre, prévio e informado. Em Janeiro de 2015, o protocolo foi
entregue

pessoalmente

ao

recém-empossado

Secretário

Geral

da

Presidência, Miguel Rossetto; entretanto, até o momento, ainda falta receber
uma resposta formal do governo. Em Abril de 2015, o recém-indicado Ministro
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das Minas e Energia, Eduardo Braga, declarou publicamente que se considera
“um amigo do povo Munduruku” e que o leilão da barragem hidrelétrica do São
Luiz do Tapajós iria decorrer em Novembro de 2015, o que provocou forte
resposta por parte do povo Munduruku.
No rio Tele Pires, um dos afluentes principais do Tapajós, a construção
de uma cascada de quatro grandes hidrelétricas, sem prévia consulta aos
povos indígenas afetados, tem criado uma situação explosiva. Em abril de
2015, uma aliança de quatro etnias indígenas locais (Apiaká, Kayabi,
Munduruku e Rikbaksta) acusou o governo brasileiro de estar iniciando um
processo de genocídio cultural e físico.
Conclamamos ao governo brasileiro que:
•

Cumpra com os seus compromissos internacionais relativos aos

direitos humanos e implemente um processo culturalmente apropriado de
CLPI.
•

Respeite a independência do judiciário e que elimine o uso da

“Suspensão de Segurança” para inviabilizar decisões legais favoráveis ao
direito dos povos indígenas ao CLPI.
As nossas organizações apelam ao Conselho dos Direitos Humanos
para requerer informações ao Estado e para monitorar de perto as violações
de direitos indígenas relacionadas à construção de barragens na Amazônia
Brasileira, através dos mecanismos aplicáveis, incluindo visitas de campo para
conhecer comunidades impactadas e membros do Ministério Público, tomando
as ações de seguimento necessárias:
•

Relator Especial para os Direitos dos Povos Indígenas

•

Relator Especial sobre o Direito à Água Potável e ao

Saneamento
•

Relator Especial para a Independência dos Juízes e Advogados

Grupo de Trabalho sobre Empresas Transnacionais e Direitos Humanos
Disponivel

em

http://www.institutoiepe.org.br/2015/06/declaracao-a-

assembleia-geral-da-onu-solicita-que-governo-brasileiro-respeite-os-direitosindigenas/)
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TEXTO COMPLEMENTAR III

Do alto, do solo ou da água, a Amazônia é um impacto para os olhos.
Por seus 6,9 milhões de quilômetros quadrados em nove países sulamericanos (Brasil, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana,
Suriname e Guiana Francesa) espalha-se uma biodiversidade sem paralelos.
É ali que mora metade das espécies terrestres do planeta. São
aproximadamente 40 mil espécies de plantas e mais de 400 de mamíferos. Os
pássaros somam quase 1.300, e os insetos chegam a milhões.
No Brasil, que engloba cerca de 60% da bacia amazônica, o bioma
cobre 4,2 milhões de quilômetros quadrados (49% do território nacional) e se
distribui por nove estados (Amazonas, Pará, Mato Grosso, Acre, Rondônia,
Roraima, Amapá, parte do Tocantins e parte do Maranhão). Ele é muitas vezes
confundido com a chamada Amazônia Legal - uma região administrativa de 5,2
milhões de quilômetros quadrados definida em leis de 1953 e 1966 e que, além
do bioma amazônico, inclui cerrados e o Pantanal. (Mapa: bioma, Amazônia
Legal e Limite Panamazônia)
Sob as superfícies negras ou barrentas dos rios amazônicos, 3 mil
espécies de peixes deslizam por 25 mil quilômetros de águas navegáveis: é a
maior bacia hidrográfica do mundo, com cerca de um quinto do volume total
de água doce do planeta. Às suas margens, vivem mais de 24 milhões de
pessoas, incluindo mais de 342 mil indígenas de 180 etnias distintas, além de
ribeirinhos, extrativistas e quilombolas.
Além

de

garantir a

sobrevivência

desses povos, fornecendo

alimentação, moradia e medicamentos, a Amazônia tem uma relevância que
vai além de suas fronteiras. Ela é fundamental no equilíbrio climático global e
influencia diretamente o regime de chuvas do Brasil e da América Latina. Sua
imensa cobertura vegetal estoca entre 80 e 120 bilhões de toneladas de
carbono. A cada árvore que cai, uma parcela dessa conta vai para os céus.
Grandes também são as ameaças
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Maravilhas à parte, o ritmo de destruição segue par a par com a
grandiosidade da Amazônia. Desde que os portugueses pisaram aqui, em
1550, até 1970, o desmatamento não passava de 1% de toda a floresta. De lá
para cá, em apenas 40 anos, foram desmatados cerca de 18% da Amazônia
brasileira – uma área equivalente aos territórios do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Foi pela década de 1970 que a porteira se abriu. Numa campanha para
integrar a região à economia nacional, o governo militar distribuiu incentivos
para que milhões de brasileiros ocupassem aquela fronteira “vazia”. Na corrida
por terras, a grilagem falou mais alto, e o caos fundiário virou regra difícil de
ser quebrada até hoje.
A governança e a fiscalização deram alguns passos. Mas em boa parte
da Amazônia, os limites das propriedades e seus respectivos donos ainda são
uma incógnita. Isso pode mudar com a consolidação do CAR (Cadastro
Ambiental Rural), ferramenta de regularização ambiental prevista no Código
Florestal, mas que ainda está em processo de implementação. Os órgãos
ambientais correm atrás de recursos para enquadrar os que ignoram a lei, mas
o orçamento para a pasta não costuma ser generoso. O resultado, visto do
alto, do solo ou das águas, é impactante.

DESENVOLVIMENTO PARA QUEM?
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© Greenpeace / Daniel Beltra. Fonte: http://migre.me/tjfoP. Acessado em:
21/03/2016
Uma das últimas grandes reservas de madeira tropical do planeta, a
Amazônia enfrenta um acelerado processo de degradação para a extração do
produto. A agropecuária vem a reboque, ocupando enormes extensões de
terra sob o pretexto de que o celeiro do mundo é ali. Mas o modelo de
produção, em geral, é antigo e se esparrama para os lados, avançando sobre
as matas e deixando enormes áreas abandonadas.
Ainda assim, o setor do agronegócio quer mais. No Congresso, o lobby
ruralista por mudanças na legislação ambiental conseguiu aprovar o novo
Código Florestal, que concedeu anistia a quem desmatou ilegalmente e
enfraqueceu a legislação. O objetivo é que mais áreas de floresta deem lugar
à produção, principalmente, de gado e soja. A fome por desenvolvimento deu
ao país a segunda posição dentre os maiores exportadores de produtos
agrícolas. Mas os louros desses números passaram longe da população local.
As taxas anuais de desmatamento na Amazônia brasileira, que haviam caído
nos últimos anos, aumentaram 28% entre agosto de 2012 e julho de 2013.
A exploração predatória e ilegal de madeira continua a ser um enorme
problema na região, e tem como principal consequência a degradação
florestal, que é o primeiro passo para o desmatamento. Além disso, ela causa
inúmeros conflitos sociais, como ameaças e assassinatos de lideranças que
lutam para proteger a floresta. Como se não bastasse, essa madeira chega
aos mercados nacionais e internacionais como se fosse legal, por meio de um
processo de “lavagem” que utiliza documentos oficiais para dar status de
legalidade à madeira tirada de locais que não possuem autorização – incluindo
áreas protegidas, como terras indígenas e unidades de conservação. O
sistema do governo que deveria controlar o setor madeireiro é falho e está
totalmente fora de controle.
As promessas de desenvolvimento para a Amazônia também se
espalham pelos rios, em forma de grandes hidrelétricas, e pelas províncias
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minerais, em forma de garimpo. Mas o modelo econômico escolhido para a
região deixa de fora os dois elementos essenciais na grandeza da Amazônia:
meio ambiente e pessoas.
SOLUÇÕES
- Desmatamento zero: Ao zerar o desmatamento na Amazônia até 2020,
o Brasil estará fazendo sua parte para diminuir o ritmo do aquecimento global,
assegurar a biodiversidade e o uso responsável deste patrimônio para
beneficiar a população local. Atualmente, o Projeto de Lei de Iniciativa Popular
pelo Desmatamento Zero no Brasil já conquistou o apoio de 1 milhão de
brasileiros. Não é preciso derrubar mais florestas para que o país continue
produzindo. Ações contra o desmatamento e alternativas econômicas que
estimulem os habitantes da floresta a mantê-la de pé devem caminhar juntas.
- Áreas protegidas: Uma parte do bioma é protegida legalmente por
unidades de conservação, terras indígenas ou áreas militares. Mas a falta de
implementação das leis faz com que mesmo essas áreas continuem à mercê
dos criminosos.
- Regularização fundiária: É a definição, pelo Estado, de quem tem
direito à posse de terra. O primeiro passo é o mapeamento das propriedades
privadas para possibilitar o monitoramento de novos desmatamentos e a
responsabilização de toda a cadeia produtiva pelos crimes ambientais
ocorridos.
- Governança: Para todas essas medidas se tornarem efetivas, o
governo precisa estar na Amazônia, com recursos e infraestrutura para fazer
valer as leis de preservação. A proteção da Amazônia e a criação de um
modelo de desenvolvimento sustentável e justo para a região pode gerar
oportunidades para os povos que dependem da floresta.

(Disponível em http://www.greenpeace.org/brasil/pt/O-quefazemos/Amazonia/)
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Desenvolvendo Competências

1.

A crítica contida na charge visa, principalmente, ao:

Glaucio, Folha de S. Paulo, 30 mai. 2008

(a)

Ato de reivindicar a posse de um bem, o qual, no entanto, já

pertence ao Brasil;
(b)

Desejo obsessivo de conservação da natureza brasileira;

(c)

Lançamento

da

campanha

de

preservação

da

floresta

amazônica;
(d)

Uso de slogan semelhante ao da campanha “O petróleo é nosso";

(e)

Descompasso entre a reinvindicação de posse e o tratamento

dado ã floresta.
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2.

Leia com atenção o texto e a imagem a seguir:

Programa

Piloto

para

a

Proteção

das

Florestas

Tropicais do Brasil
O Programa piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil é
uma iniciativa do governo através do Ministério do Meio Ambiente, em parceria
com a comunidade internacional. Tem como finalidade o desenvolvimento de
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estratégias inovadoras para promover, simultaneamente, a proteção e o uso
da Floresta Amazônica e da Mata Atlântica, associadas a melhorias na
qualidade de vida das populações locais. Um dos objetivos do programa é
demonstrar a viabilidade da harmonização dos objetivos ambientais e
econômicos nas florestas tropicais. Disponível em: <www.mma.gov.br>.
(adaptado)
A comparação entre os textos acima indica uma mudança na gestão do
espaço amazônico. A concepção que movia o governo brasileiro em relação à
Amazônia na década de 1970 e a que serve de base para as ações propostas
pelo atual Ministério do Meio Ambiente estão respectivamente apresentadas
em:

a) Território estratégico - preservação dos ambientes rurais;
b) Região problema - desenvolvimento ecológico equilibrado;
c) Espaço da vida selvagem - proteção integral do ambiente;
d) Fronteira de recursos - crescimento econômico sustentável;
e) Área desmatada – defesa do agronegócio.

3. (Enem 2008) Calcula-se que 78% do desmatamento na Amazônia tenha
sido motivada pela pecuária – cerca de 35% do rebanho nacional está na
região – e que pelo menos 50 milhões de hectares de pastos são pouco
produtivos. Enquanto o custo médio para aumentar a produtividade de 1
hectare de pastagem é de 2 mil reais, o custo para derrubar igual área de
floresta é estimado em 800 reais, o que estimula novos desmatamentos.
Adicionalmente, madeireiras retiram as árvores de valor comercial que foram
abatidas para a criação de pastagens. Os pecuaristas sabem que problemas
ambientais como esses podem provocar restrições à pecuária nessas áreas, a
exemplo do que ocorreu em 2006 com o plantio da soja, o qual, posteriormente,
foi proibido em áreas de floresta. Época, 3/3/2008 e 9/6/2008 (com
adaptações). A partir da situação-problema descrita, conclui-se que
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a) o desmatamento na Amazônia decorre principalmente da exploração ilegal
de árvores de valor comercial.

b) um dos problemas que os pecuaristas vêm enfrentando na Amazônia é a
proibição do plantio de soja.

c) a mobilização de máquinas e de força humana torna o desmatamento mais
caro que o aumento da produtividade de pastagens.
d) o superavit comercial decorrente da exportação de carne produzida na
Amazônia compensa a possível degradação ambiental.

e) a recuperação de áreas desmatadas e o aumento de produtividade das
pastagens podem contribuir para a redução do desmatamento na Amazônia.

Gabarito:
1.e; 2.d; 3.e.
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