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APRESENTAÇÃO

Amazônia sob pressão é produto do esforço de cooperação de organi-
zações da sociedade civil e de pesquisa que compõem a Rede Amazônica de 
Informação Socioambiental Georreferenciada (RAISG). 

A primeira convocatória para estruturar este espaço de colaboração foi pro-
movida pelo ISA em 1996, a partir de sua experiência acumulada no Brasil desde 
os anos setenta.

Desde o início, a proposta foi construir um ambiente adequado para de-
senvolver um processo de longo prazo, acumulativo e descentralizado, que per-
mitisse compilar, gerar e publicar informações e análises sobre as dinâmicas 
contemporâneas da (Pan) Amazônia.

A partir de 2007, depois de um período de baixo perfil, e como parte da 
nova “onda amazônica” vinculada ao debate planetário sobre  mudanças climá-
ticas, foi possível a mobilização efetiva de um conjunto de instituições que reu-
niam as  condições mínimas necessárias para a elaboração de um plano comum 
de trabalho:

	possuir uma agenda amazônica socioambiental;

	utilizar estrategicamente sistemas de informação geográfica; e

	ter disponibilidade para trocar e integrar bases de dados na escala   
 (Pan) Amazônica.

Desde então, foram dedicados esforços para a criação e implementação 
de protocolos técnicos e políticos, além de investimentos em equipamentos, fer-
ramentas computacionais e capacitação de pessoal, com o apoio das institui-
ções Rainforest Foundation Norway, Fundação Ford, Avina e Fundação Skoll.

A composição da Rede se manteve basicamente a mesma, com a incorpo-
ração e saída de poucos membros. Atualmente fazem parte dela 11 instituições 
(ver página 4).

O trabalho exigiu a realização de varias reuniões presenciais em São Paulo, 
Lima, Belém, Bogotá e Quito, para ajustar métodos, estabelecer critérios técni-
cos, homologar informação, integrar dados, priorizar temas, fortalecer capacida-
des e intercambiar experiências e conhecimentos. Na página anterior se inclui 
um mosaico fotográfico de reuniões e eventos da RAISG realizados entre 2007 e 
2012.

Foram realizadas também visitas sistemáticas de assessoria técnica nos 
diferentes países, além de diversas reuniões virtuais. 

O primeiro produto do trabalho da RAISG foi o mapa AmAzôniA 2009 
Áreas Protegidas e Territórios indígenas, impresso em espanhol, português 
e inglês, e disponibilizado em formato digital (www.raisg.socioambiental.org).

A partir daí, cada instituição garantiu rotinas para manter atualizadas as ba-
ses de dados temáticas da Amazônia em cada país, sob formatos e protocolos 
de intercâmbio de informação que permitem sua integração em várias escalas.

Em meados de 2012, foi publicada uma versão atualizada do mapa de 
2009 e, agora, este atlas Amazônia sob pressão, que inclui dados e análises 
sobre estradas, petróleo e gás, mineração, hidroelétricas, focos de calor e des-
matamento. 

 No tema desmatamento se contou com a experiência do Imazon na inter-
pretação de imagens de satélite da Amazônia brasileira, o que contribuiu para 
que RAISG definisse uma metodologia apropriada à diversidade das paisagens 
andino-amazônicas e guianenses. A avaliação do desmatamento realizado sob 
esta metodologia permitiu obter resultados preliminares para os anos 2000, 2005 
e 2010, tal como se apresenta neste atlas e no mapa encartado.

Esta publicação, um dos resultados da iniciativa RAISG, é uma contribuição 
da sociedade civil ao debate democrático sobre pressões na Amazônia e parti-
cularmente sobre o desmatamento, tema que atualmente está em processo de 
avaliação por parte de vários governos nacionais, assim como no âmbito inter-
governamental da OTCA.

Atualmente, RAISG está em processo de formulação de um plano de traba-
lho 2013-2015, que inclui:

	manutenção de rotinas básicas de atualização, aperfeiçoamento,  difu-
são e análise de dados para os temas de pressões e ameaças;

	ampliação dos temas de trabalho;

	estabelecimento de acordos de cooperação com outras redes para ge-
rar produtos em conjunto; e

	conformação de sub-redes regionais.

RAISG é um espaço colaborativo aberto a todos os interessados no futuro 
sustentável e no fortalecimento da diversidade socioambiental da Amazônia. Es-
pera-se que este Atlas contribua para consolidar uma visão regional ampla, em 
que a Amazônia vá mais além do Brasil, e os países andino-guianenses também 
se considerem amazônicos. 

Beto Ricardo 
Novembro, 2012

Reuniões de trabalho e apresentações públicas da RAISG entre 2007–2012
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INTROduÇÃO

Cartograma1. Amazônia: pressão acumulada (RAISG, 2012)

Cartograma2. Amazônia: pressão acumulada e ameaças (RAISG, 2012)

A Amazônia apresentada nesta publicação é um território de altíssima di-
versidade socioambiental, em processo de mudança acelerado. Cobre uma ex-
tensão de 7,8 milhões de km2, sobre 12 macrobacias e 158 sub-bacias, com-
partilhados por 1.497 municípios, 68 departamentos/estados/províncias de oito 
países: Bolivia (6,2%), Brasil (64,3%), Colombia (6,2%), Ecuador (1,5%), Guyana 
(2,8%), Perú (10,1%), Suriname (2,1%) e Venezuela (5,8%), além da Guyane Fran-
çaise (1,1%).1 Na Amazônia vivem cerca de 33 milhões de pessoas, incluindo 
385 povos indígenas, além de alguns em situação de “isolamento”. São 610 ANP 
e 2.344 TI que ocupam 45% da superfície Amazônica, sem contar os pequenos, 
médios e grandes proprietários rurais, empresas de vários tipos, instituições de 
pesquisa e fomento, além de organizações religiosas e da sociedade civil.

Esta extensão resulta de limites acordados pela RAISG para expressar es-
pacialmente a informação e as análises, através da combinação de critérios 
socioambientais e jurídico-administrativos, detalhados adiante. 

O sistema de informação geográfica desenvolvido pela RAISG tem uma 
flexibilidade que permite gerar produtos adotando outros limites, como aqueles 
definidos por critérios hidrográficos ou biogeográficos, por exemplo. 

Ainda que países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador e Perú tenham 
definido limites jurídico-administrativos para suas Amazônias, as políticas públi-
cas não refletem as particularidades socioambientais Amazônicas e estão longe 
de adotar a necessária visão (Pan) Amazônica e melhorar os mecanismos de 
cooperação.  

Em todos os casos, prevalece a visão da Amazônia como uma fronteira 
remota de provisão “infinita” de recursos naturais, com um vazio demográfico 
aberto a novas formas de colonização agropecuária e extrativista.

Tal visão se tornou mais complexa nos últimos 50 anos, com as novas 
formas de inserção da região nas economias e nos imaginários nacional e in-
ternacional. A Amazônia também passou a ser considerada, no nível nacional, 
como um território para assegurar a soberania energética e como fonte de renda 
a partir da produção e comercialização de matéria prima e insumos. No nível 

1 Foi decidido pelos grupos de trabalho da RAISG manter, em todas as publicações, os nomes dos países tais como 

são grafados em sua línguas originais.

mundial é vista como a fonte mais importante de água doce e biodiversidade, 
como reguladora do clima do Planeta e sumidouro de grandes quantidades de 
gases do efeito estufa.

Esta publicação, assim como outros produtos gerados no âmbito da 
RAISG, tem como objetivo principal superar visões fragmentadas da Amazônia 
e oferecer um panorama amplo das pressões e ameaças para toda a região e 
outras unidades de análise. Na página ao lado se apresentam dois cartogramas 
que resultam da somatória, do ponto de vista espacial, das pressões (cartogra-
ma 1) e ameaças (cartograma 2).

Por pressões se entende as ações antrópicas que se desenvolvem atual-
mente na Amazônia colocando em risco a integridade dos ecossistemas e os 
direitos coletivos e difusos de seus habitantes, sejam eles tradicionais ou não.

As ameaças são os planos, projetos ou iniciativas de ações antrópicas 
previstas para o futuro próximo, que podem se converter em pressões uma vez 
que sejam implementadas.

Para ambos os casos, os membros da RAISG organizaram informação 
para um conjunto de temas prioritários sobre os quais foi compilada e gerada in-
formação qualificada e cartograficamente representável para toda a Amazônia.

Este Atlas traz informação sobre o conjunto de seis temas que represen-
tam pressões e ameaças à Amazônia na última década – estradas, petróleo e 
gás, hidroelétricas, mineração, focos de calor e desmatamento – analisados 
por cinco diferentes unidades territoriais: toda a Amazônia, a Amazônia de cada 
país, Áreas Naturais Protegidas, Territórios Indígenas e Bacias Hidrográficas. As 
análises apóiam-se em 55 mapas, 61 tabelas, 23 gráficos, 16 quadros e 73 fo-
tografias. Toda a informação está organizada em capítulos temáticos, com um 
total de 68 páginas.

Cabe mencionar que para exploração madeireira e agropecuária – temas 
de alta importância para uma avaliação mais completa das pressões e amea-
ças sobre a Amazônia – não foi possível incluir capítulos específicos, já que não 
existe informação espacial básica sobre eles que cubra toda a Amazônia. Estes 
temas estão tratados em dois quadros (boxes) incluídos nesta introdução. 
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TIN3. ANP e TI  na Amazônia (km2)
Área % da Amazônia

Áreas Naturais Protegidas 1.696.529 21,8%

Territórios Indígenas 2.144.412 27,5%

Superposição de ANP com TI 336.365 4,3%

ANP e TI sem superposiçâo 3.502.750 45,0%

TIN1. Superfícies amazônicas por país
País Superfície da Amazônia (km2) Participação na Amazônia % amazônica do país 

Bolivia 479.264 6,2 43,6

Brasil 5.006.316 64,3 58,8

Colombia 483.164 6,2 42,3

Ecuador 116.284 1,5 46,7

Guyana 214.969 2,8 100,0

Guyane Française 86.504 1,1 100,0

Perú 782.820 10,1 60,9

Suriname 163.820 2,1 100,0

Venezuela 453.915 5,8 49,5

Total 7.787.056

O limite geográfico da Amazônia
Existem diferentes formas de definir os limites da Amazônia como região, assim como 

diversas fontes de dados para cartografá-los. Os limites utilizados comumente são os limites 
biofísicos – relacionados com hidrografia, relevo e vegetação – e os limites administrativos 
reconhecidos pelas nações para a aplicação de políticas de proteção e/ou desenvolvimento, 
que levam em conta as peculiaridades da região. Critérios econômicos e sociais também po-
dem ser empregados para esta definição. Assim, não existe consenso sobre o que é a Ama-
zônia; ao contrario, se sabe que há várias Amazônias que dão conta de universos diferentes, 
de acordo com os atores envolvidos.

Em 2004, estudo realizado pela OTCA sobre os limites amazônicos, tendo em conta di-
ferentes enfoques biofísicos, apontou superposições importantes que destacam a dificuldade 
na eleição dos critérios de delimitação:

 “- a unidade hidrologicamente definida não é satisfatória em vista dos diversos aspectos 
da biogeografia da Amazônia;

- já que a biota das florestas de folhas perenes das terras baixas da Amazônia são simi-
lares, em diversos e importantes aspectos, à região das Guianas, esta região também 
deve ser considerada no processo de definição;

- em geral, a biota das altas montanhas andinas não está diretamente relacionada com 
a flora e fauna da planície Amazônica, porém estão interconectadas ecológica e hidro-
logicamente;

- da mesma forma, as encostas das montanhas brasileiras, que drenam para a bacia do 
Amazonas, apesar de apresentarem características geográficas e de biota diferentes, 
são ecológica e hidrologicamente conectadas à Amazônia;

- em termos de clima, a região da Amazônia não pode ser considerada de forma isolada 
do resto do continente ou, inclusive, do mundo.”

Para RAISG, o objetivo não é estabelecer um limite amazônico inequívoco, adminis-
trativo ou cientificamente fundamentado, mas sim delimitar a área de análise de forma que 
a informação seja de utilidade para diferentes atores. Os produtos deverão ter formatos e 
públicos diferentes, seja se forem publicados no sitio web (www.raisg.socioambiental.org) ou 
impressos.

Nas análises registradas nos produtos impressos, entre as diferentes definições 
dos limites amazônicos de cada país, se empregou o “limite utilizado pela RAISG”, 
que corresponde à região sobre a qual se possui dados atualizados e sistematizados, 
conhecimento acumulado e atuação reconhecida, e que permite a realização de diag-
nósticos e projeções, o desenho de cenários de ameaças e de proteção, assim como 
monitorar sua evolução ao longo do tempo. Este limite, que abarca 7,8 milhões de 
km2, está composto principalmente pelo limite biogeográfico, com exceção do Ecua-
dor e do Brasil, onde se aplicou o critério jurídico-administrativo. É a esse limite que 
se referem as estatísticas e outras referências à Amazônia em geral nesta publicação. 
A tabela TIN1 apresenta as áreas amazônicas por país.

Para maior clareza, em Amazônia 2012 se mostra o limite da bacia Amazônica 
e da Amazônia biogeográfica – de acordo com a informação consolidada – além do 
“limite utilizado pela RAISG”.

Na página web da RAISG a informação estará organizada de forma que se possa 
fazer consultas tanto por este limite como por bacias ou sub-bacias, úteis quando se 
quer fazer análises sobre aspectos hidrográficos; pelo limite biogeográfico, apropriado 
para o planejamento para a conservação; ou bem segundo o limite administrativo, se 
o interesse está relacionado ao desenvolvimento tomando em conta a informação so-
cioambiental.

Um levantamento das diferentes definições de Amazônia em cada um dos paí-
ses, dos pontos de vista biogeográfico, de bacia e jurídico-administrativo se encontra 
resumido na TIN2, onde se destacou em verde escuro o limite manejado pela RAISG 
para apresentar seus cálculos e análises.

O mapa MIN1 apresenta as classes gerais de cobertura da terra, com a vege-
tação existente e as zonas de intervenção humana (agricultura, pecuária e outros). A 
superposição dos três limites amazônicos mencionados permite ver o grau aproximado 
de antropização dentro de cada um deles.

Biogeográfico Bacia hidrográfica Jurídico-administrativo
BOLIVIA Aprox. 479.264 km2: compreende cerca de metade da superfície da Bolivia. É constituída por um 

mosaico de extensas florestas amazônicas de terra firme e de inundação (várzea e igapó), savanas 
de inundação, florestas semi-úmidas de transição para o cerrado, florestas subandinas e os Yun-
gas, estes últimos caracterizados por sua elevada biodiversidade.

Aprox. 714.493 km2: bacia do Rio Madeira e 
uma pequena porção da bacia do Alto Amazo-
nas, fronteira com o Brasil.

Aprox. 156.267 km2: o Art. 390 da nova Constituição Política do Estado (CPE) da Bolivia define a Amazônia 
boliviana como o espaço estratégico de proteção especial para o desenvolvimento integral do país, por sua 
elevada sensibilidade ambiental, biodiversidade existente, recursos hídricos e pelas ecorregiões. Compreende 
a totalidade do departamento de Pando, a província Iturralde do departamento de La Paz e as províncias Vaca 
Díez e Ballivián do departamento de Beni.

BRASIL Aprox. 4.213.463 km2: ampla variedade de entornos, com predomínio dos interflúvios tabulares 
cobertos por floresta tropical sempre verde e florestas sub montanhosas associadas a pouco 
frequentes elevações. Inclui uma zona de transição demarcada entre a floresta úmida e áreas de 
savana (localmente chamadas “cerrado”), e grandes extensões de solos arenosos, com padrões 
estruturais e florísticos de floresta e savanas arenícolas, estreitamente adaptados e localmente 
chamados “campinaranas” e campinas, respectivamente. As planícies de inundação, periodi-
camente inundadas, possuem formações que vão de campos úmidos a veredas e florestas de 
galeria.

Aprox. 4.692.488 km²: bacias dos rios Amazo-
nas, Negro, Madeira, Xingu, Tocantins, Guianas/
Amapá e Atlântico.

Aprox. 5.006.316 km²: região de planejamento e incentivos à ocupação, chamada “Amazônia Legal”, definida 
pela Lei 1806 de 6 de janeiro de 1953, com o objetivo político de integrar a região ao território nacional e 
promover seu desenvolvimento. É formada pelos estados da região norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, 
Roraima, Rondônia e Tocantins), Mato Grosso e parte do Maranhão (a oeste do meridiano 44º).

COLOMBIA Aprox. 483.164 km2: compreendida entre: i) o limite da bacia hidrográfica no setor ocidental defi-
nido pelo divisor de águas na parte alta da cordilheira oriental dos Andes colombianos, ii) no setor 
norte até onde chega a cobertura de florestas que limitam com as savanas naturais da Orinoquia, 
e iii) no sul e leste corresponde aos limites internacionais da Colombia com Ecuador, Perú, Brasil e 
Venezuela. (http://siatac.siac.net.co/web/guest/region, Murcia García et al, 2009). Os ecossistemas 
que compreende vão dos páramos na Cordilheira Oriental, local de nascimento de importantes rios 
que atravessam a Amazônia, até zonas de floresta úmida tropical, passando por diversos tipos: 
andinos, inundáveis, de terra firme, xerofíticos e savanas.

Aprox. 342.372 km2: bacia do rio Putumayo, 
bacia do rio Negro, bacia do rio Caquetá e uma 
pequena porção da bacia do rio Napo.

Aprox. 483.164 km2: é composta pela parte sul do departamento de Vichada; o sudeste do Meta; todo o 
território dos departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Putumayo e Caquetá; a Bota Caucana, 
no departamento de Cauca e as vertentes amazônicas de Nariño (a parte alta dos rios Guamuez, Sucio, San 
Miguel e Aguarico). São 78 municípios e corregimentos departamentais, dos quais 58 são municípios (41 
totalmente incluídos na região e 17 parcialmente) e 20 corregimentos departamentais, todos incluídos na 
região (Murcia García et al., 2009).

ECUADOR Aprox. 91.045 km2: começa nas florestas transicionais andino-amazônicas, a 1.300 msnm, ao 
longo dos contrafortes dos Andes, e avança em direção à planície amazônica até aproximadamen-
te 300 msnm. Dominada por vários tipos de florestas sempre verdes de terras baixas, entre elas: 
florestas inundáveis de águas brancas e de águas negras, floresta de palmas, com uma presença 
significativa de campos lacustres e outros ecossistemas não-florestais (Sierra, 1999).

Aprox. 131.950 km2: compreende porções das 
bacias dos rios Putumayo, Napo, Tigre, Pastaza, 
Morona, Santiago e Mayo. Todas são águas 
binacionais ou transnacionais.

Aprox. 116.284 km2: de acordo com o Art. 250 da Nova Constituição do Ecuador de 2008, a Amazônia equa-
toriana é o território das províncias amazônicas, que conforma um ecossistema necessário para o equilíbrio 
ambiental do planeta, o qual constituirá uma circunscrição territorial especial que deverá ter planejamento 
integral contido em lei, incluindo aspectos sociais, econômicos, ambientais e culturais, e um ordenamento 
territorial que garanta a conservação e proteção de seus ecossistemas e o princípio do sumak kawsay (bem 
viver). A região amazônica equatoriana compreende as províncias de Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, 
Morona Santiago e Zamora Chinchipe. 

GUYANA Todo o país. Aprox. 12.300 km2: tributário do rio Branco. Sem informação.
GUYANE FRANÇAISE Todo o território. Não possui tributário do Amazonas. Sem informação.
PERÚ Aprox. 782.820 km2: existem diversas classificações dos ecossistemas da Amazônia peruana, 

que se dividem, na quase totalidade em duas grandes paisagens: a planície amazônica, localizada 
abaixo dos 500 a 800 msnm e a selva alta, ou montanha, acima desta cota até os 3600 msnm. 
Entretanto, esta classificação simplifica de maneira excessiva a diversidade ecossistêmica e con-
trasta com aquela postulada por Encarnación (1993) que identifica 16 tipos de vegetação somente 
na planície amazônica, em função da predominância de alguma espécie vegetal ou do tipo de água 
que inunda as florestas. 

Aprox. 966.170 km2: a Amazônia peruana está 
drenada por numerosos rios de diferentes ta-
manhos e caudais, entre os quais o Amazonas, 
Marañón, Napo, Ucayali e Madre de Dios são os 
maiores. Fonte: ANA 2010.Unidades Hidrográfi-
cas do Perú, 1/100 000. 

Sem informação de extensão. Politicamente compreende os departamentos de Loreto, Ucayali e Madre de 
Dios, e parte dos departamentos de Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, La Libertad, Pasco, Piura, Puno, 
Ayacucho, Junín, Cusco, San Martín e Huánuco. Fonte: MINAM 2009. Mapa de Deforestación de la Amazonía 
Peruana – 2000. Memoria Descriptiva, Lima, p14.

SURINAME Usando como indicador a extensão historicamente conhecida do bioma de floresta chuvosa na 
planície amazônica, localizada ao norte da América do Sul (extraído ou deduzido do mapa TRESS 
1999; limites S e E delimitados de acordo com Soares, 1953).

Não possui tributário do Amazonas. Sem informação.

VENEZUELA Aprox. 453.915 km2: corresponde à Guayana venezuelana (Huber 1995, Gorzula e Señaris 1998, 
Pérez-Hernández e Lew 2001, Eva e Huber 2005), que ocupa, em seu sentido amplo, os estados 
Amazonas, Bolívar e Delta Amacuro.

Aprox. 53.280 km2: do ponto de vista hidrográfi-
co estrito se considera bacia amazônica o setor 
ao sul do Casiquiare, que comunica os rios 
Orinoco e Negro (Eva e Huber, 2005)

Aprox. 53.280 km2: atualmente se reconhece oficialmente os limites hidrográficos.

MIN1. Limites amazônicos e cobertura da terra

TIN2. Definições de Amazônia por país

Áreas Naturais Protegidas e Territórios Indígenas
Na Amazônia vem se consolidando a proteção da diversidade socioambiental através 

do reconhecimento dos direitos territoriais dos povos indígenas e da criação e implementa-
ção de um conjunto variado de áreas protegidas. Esta estratégia de conservação vem sendo 
incrementada nos últimos anos e hoje abarca uma superfície de 3.502.750 km2 (2.144.412 
km2 em Territórios Indígenas e 1.696.529 km2 em Áreas Naturais Protegidas, com 336.365 km2 
de superposição entre os dois) correspondente a 45% da região (TIN3).

Parte das Áreas Naturais Protegidas (ANP) e Territórios Indígenas (TI) na Amazônia se 
converteram em verdadeiras ilhas de floresta, frente à expansão da economia exportadora de 
produtos básicos de baixo valor agregado.

Os limites de ANP e TI utilizados neste Atlas foram compilados e/ou produzidos pelas 
instituições membro da RAISG a partir de diferentes fontes, oficiais ou não oficiais (TIN4). 

Existe um grande déficit, sem quantificar e ainda por identificar, no reconhecimento ofi-
cial dos territórios de alguns dos 385 povos indígenas que habitam a Amazônia. Atualmente 
estes contam com uma superfície reconhecida de 1.641.117 km2 e 28.127 km2 representadas 
em reservas territoriais ou zonas intangíveis, que somadas respondem por 21,5% da região. 

TIN4. Fontes cartográficas das  ANP e TI utilizadas no Atlas Amazônia sob Pressão
País Fonte/data (ano) Instituição RAISG

TERRITÓRIO INDÍGENA
Bolivia Viceministerio de Tierras. Mapa de TCOs y sus áreas tituladas en Bolivia  (no publicado). 

Versión 2009
FAN

Brasil Instituto Socioambiental, 2012 ISA
Colombia Instituto Geografico Agustin Codazzi, 2007; INCODER, 2009 FGA
Ecuador EcoCiencia, 2009; ECORAE ,2002; ECOLEX, 2011; Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Sucumbíos, 2011; Subsecretaría de Tierras, 2011; Fundación Arcoiris, 2010; MAE, 2011
EcoCiencia

Guiane Française Direction Régionale de l’Environnement de Guyane, 2009 DEAL
Guyana Indigenous Affair/Governo da Guyana, 2009 ISA
Perú SICNA: incluye ACPC, AIDESEP-CIPTA, CEDIA, IBC, PETT-Loreto, GEF PNUD, GOREL y PFS. 

2011
IBC

Suriname  ACT
Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Salud (mapa), 2007 Provita

ANP NACIONAL
Bolivia SERNAP 2005 FAN
Brasil Instituto Socioambiental, 2012 ISA
Colombia Unidad Administrativa Especial Sistema Parques Nacionales - Dirección Terrriotial Amazonía, 

2010
FGA

Ecuador MAE, 2010 EcoCiencia
Guiana Francesa Direction Régionale de l’Environnement de Guyane DEAL
Guyana Digital Chart of World, 1993  
Perú MINAM, 2012 IBC
Venezuela Rodriguez et al., 2011 (datos no oficiales) Provita

ANP DEPARTAMENTAL
Bolivia Gobierno Municipal de La Paz, 2010; Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2009; PMOT Ixia-

mas, 2009; Prefectura del Beni, 2008
FAN

Brasil Instituto Socioambiental, 2012 ISA
BOSQUES

Ecuador MAE, 2010 EcoCiencia



RAISG  12  AmAzôniA sob Pressão AmAzôniA sob Pressão  13  RAISG

TIN7. Extensão e número de segmentos de drenagem  
pelo nível Strahler

Strahler Extensão (km) Nº de segmentos

1 107.410 1.453

2 59.137 726

3 27.666 348

4 16.044 225

5 5.456 89

6 1.330 21

Total 217.044 2.862

TIN6. Extensão das Áreas Naturais Protegidas na Amazônia (km2)

Tipo de uso
Âmbito administrativo

Total
Nacional Departamental

Uso indireto 768.261 132.078 900.338

Uso direto 403.016 354.942 757.958

Uso transitório (no Perú) 34.079 0 34.079

Uso direto/indireto 4.154 0 4.154

Total 1.209.509 487.020 1.696.529

TIN5. Extensão dos Territórios Indígenas na Amazônia (km2)
Territórios indígenas reconhecidos 1.641.117

Ocupação indígena tradicional sem reconhecimento 435.406

Reserva Territorial 28.127

Proposta de Reserva Territorial 39.762

Total 2.144.412

MIN2. Bacias e sub-bacias amazônicas

As propostas de reservas territoriais e os TI em processo de reconhecimento somam 475.168 
km2, o que equivale a 6,1% (TIN5). Não se conhece a área de possíveis novos reconheci-
mentos de TI. Com base nos dados compilados pelos países, os TI foram classificados com 
relação ao grau de  reconhecimento oficial e pelas categorias operadas em cada país, resul-
tando em  três classes: i) território de uso e ocupação tradicional reconhecido oficialmente; ii) 
território de uso e ocupação tradicional sem reconhecimento oficial, em processo de titulação 
(ou sem informação sobre o processo de reconhecimento oficial); e iii) reserva territorial ou 
zona intangível (reservadas a povos indígenas em isolamento).

A superfície de ANP da Amazônia alcança a cifra significativa de 1.696.529 km2 cor-
respondente a 21,8% da Amazônia – excluindo-se a superposição, em uma mesma área, de 
diferentes categorias de proteção ambiental e incluindo-se a superposição com Territórios In-
dígenas, esta com 336.365 km2 (TIN6). Atualmente em vários países da região se encontram 
em processo de consolidação os sistemas de áreas protegidas a nível nacional, regional ou 
local. Com base nos dados compilados por país, as ANP foram classificadas com respeito ao 
seu âmbito administrativo (nacional ou departamental/estadual) e ao tipo de uso das áreas, 
que são quatro: i) uso indireto: proteção da biodiversidade, paisagem geológica e cênica 
(qualidade estética) compatível com turismo, educação e pesquisa; ii) uso direto: proteção de 
recursos compatível com uso controlado segundo planos de utilização; iii) uso direto/indireto: 
áreas mistas onde o uso é definido por zoneamento; e iiii) categorias transitórias: áreas reser-
vadas de floresta que podem ou não ser convertidas em áreas protegidas ou concessões, de 
acordo com o resultado de pesquisas.

Bacias Amazônicas 
As bacias hidrográficas utilizadas nas análises foram obtidas a partir dos dados de 

relevo da Missão Topográfica de Radar do Transbordador Espacial (SRTM), disponíveis com 
resolução de 15 segundos de arco (aprox. 450 metros) e processados originalmente pelo 
Projeto HydroSHEDS.

A partir destes dados foram gerados, de forma semiautomática, os modelos de direção 
e acumulação de fluxo e as 2.862 drenagens hierarquizadas e estruturadas, correspondentes 
às 1.453 bacias com mais de 150.000 hectares e suas 1.409 áreas intermediárias, afluentes 
dos rios Orinoco e Amazonas, assim como das Guianas, das áreas circunvizinhas do rio To-
cantins e do “Atlântico NE Ocidental” brasileiro.

Foi estabelecido e aplicado, mediante um algoritmo especialmente desenvolvido para 
isso, um sistema próprio de codificação hierárquica dos segmentos de acordo com os seis 
níveis Strahler gerados, comum para a rede hidrográfica e suas respectivas bacias.

A partir dos nomes contidos na cartografia digital de rios, compilada pelas instituições 
membro da RAISG nos diferentes países, e da consulta a diversos mapas, se atribuiu manual-
mente aos segmentos de drenagem o nome do rio respectivo, de forma completa até o nível 
Strahler 3 e parcial para os níveis 2 e 1. (TIN7)

Depois de geradas as drenagens como descrito no ponto anterior, foram geradas, 
estruturadas, codificadas e nomeadas todas as respectivas bacias ou áreas aferentes: nove 
bacias de nível 6, 29 bacias de nível 5, 63 bacias de nível 4 e 192 de nível 3. Os níveis 1 e 2 
ainda estão pendentes de codificação e toponímia. Estabeleceu-se o nível 3 como base para 
a apresentação de resultados tanto do desmatamento como das demais pressões, conside-
rando que este nível representa uma aproximação, em muitos casos, ao âmbito das munici-
palidades e outras figuras administrativas correlatas, o que se pode ser de interesse para os 
governos locais.

Neste Atlas, se assumiu como macrobacias as bacias aqui descritas como de nível 5, 
e como sub-bacias as de nível 3. (MIN2)

Metodologia Geral
A informação que fundamenta o Atlas Amazônia sob Pressão foi reunida em junho de 

2009 e atualizada em maio de 2011. Ela foi compilada em cada país a partir, sobretudo, de 
fontes oficiais, que apresentavam diferenças de temporalidade, escala, projeção, disponibili-
dade e de data de atualização. As fontes cartográficas utilizadas estão sempre mencionadas 
nos capítulos temáticos.

A metodologia conta, de maneira sequencial, com seis etapas: 

1) Identificação e compilação de informação cartográfica,  que foi revisada e padro-
nizada, tendo sido selecionada unicamente a que se encontrava dentro da área de 
estudo e disponível para todo os países. 

2) Compilação de informação secundária de referência sobre os temas.

3) Sistematização e organização da informação cartográfica, apresentada em formato 
de camada por tema. Para chegar a uma representação cartográfica e numericamente 
equivalente entre os diferentes países, se consideraram as especificações de cada 
um para obter uma legenda comum. Como exemplo, os limites internacionais foram 
ajustados sobre uma base única, de forma a não apresentarem vazios de informação 
nem superposição. Em todos os temas se classificou a informação com base em um 
atributo comum de uma legenda pré- definida na primeira etapa. As Áreas Naturais Pro-
tegidas foram classificadas pelo tipo de uso, enquanto os Territórios Indígenas foram 
classificados em relação ao grau de reconhecimento oficial. Procurou-se classificar os 
temas de pressão pela etapa da atividade ou por sua temporalidade.

4) Processamento e cruzamento de dados por subgrupos temáticos. Os temas foram 
cruzados com os limites dos países, bacias, ANP e TI previamente agrupados e siste-
matizados em uma única camada de informação; 

5) Análise dos resultados por tema, com a elaboração de tabelas e mapas analíticos 
que serviram de base, juntamente com a informação secundária compilada, para a 
redação de notas técnicas por tema.

6) Elaboração de nota técnica sobre cada tema.

Para o desenvolvimento destas etapas houve sessões de trabalho e encontros técni-
cos em diferentes momentos, tanto presenciais quanto virtuais, com o intercambio de expe-
riências e conhecimentos e capacitação entre as equipes. 

Foram utilizadas uma ferramenta SIG (ArcGis), e Access para a base de dados resul-
tante das análises. Em todos os capítulos os resultados dos cruzamentos e análises são apre-
sentados na seguinte ordem: para toda a Amazônia, pela Amazônia de cada país, por macro 
e sub-bacias, por Áreas Naturais Protegidas e por Territórios Indígenas. 

É importante ressaltar que as análises temáticas cartográficas tomaram em conta so-
mente a superposição direta dos temas com as unidades de análise, isto é, não foram utiliza-
das “áreas de influência ou de impacto” de cada tema.
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Na Panamazônia, o setor agropecuário tem sido historicamente um instrumento para a expansão da fronteira, mais 

que uma atividade consolidada com finalidade econômica. Na escala regional pode-se identificar seis tendências comuns: 

 O desenvolvimento de atividades que viabilizam a ocupação da terra, sem maior articulação com as cadeias produti-

vas, prevalecendo um enfoque de setor primário e não de setor industrial ou de agregação de valor. 

 Alta incidência de atividades extensivas e/ou de baixa produtividade relativa, mesmo em modelos tecnológicos e 

sociais diferentes. 

 Escasso conhecimento – e reconhecimento – da diversidade de solos na região, muitos deles únicos e peculiares 

(por exemplo: cultivo estacional de várzea). 

 A pastagem ocupa mais de 90% das áreas usadas para cultivos anuais, perenes ou agroflorestais. 

 Alta incidência de problemas fitossanitários tanto no segmento primário quanto nos de processamento.

 Ausência, ou presença esporádica, de assistência técnica e extensão rural. 

Ainda na escala regional se identificam quatro modelos principais desta atividade:

 Integrado tradicional: baseado no conhecimento e adaptação de comunidades indígenas, extrativistas ou ribeirinhas. 

Caracteriza-se pelo uso comunal da terra, alta diversificação, manejo dos recursos naturais, auto-consumo como priori-

dade, baixo impacto ambiental e baixa geração de renda. 

 De pequena agricultura colonial: a partir de programas oficiais de distribuição de terras e de migrações oportunistas 

relacionadas com a realização de obras de infraestrutura. Desenvolve-se em parcelas independentes, não se adapta às 

condições locais e tem rotatividade.

 De ocupação privada de média e grande escala: muitas vezes baseada na apropriação de terras públicas. Normal-

mente focado na atividade pecuária, com baixo investimento em tecnologia e infraestrutura, tem atributos patrimonialistas 

(rebanho e terra) antes do que propriamente econômicos. Tem dificuldade de integração nas cadeias produtivas. 

 De produção privada empresarial: é a mais recente e menos frequente. Instala-se em zonas com melhor infraestrutu-

ra, privilegia a monocultura mecanizada de grande escala (por exemplo, soja) e o uso intensivo de insumos químicos, com 

pouca mão de obra. Diferentemente das demais está articulada às cadeias produtivas mais relevantes.  

Arroz, cacau, café, mandioca e frutíferas são os cultivos relativamente mais comuns na (Pan) Amazônia, além da pas-

tagem. A nível mais local, cultiva-se coca na Bolivia, Colombia e Perú; milho principalmente no Perú, Ecuador e Bolivia; 

dendê na Bolivia, Brasil, Colombia, Perú e Venezuela; soja na Bolivia e Brasil; silvicultura (monocultivo) na Bolivia, Brasil 

e Venezuela.

No caso da Amazônia brasileira toda a área utilizada para agricultura representa menos de 7% do total da área agro-

pecuária. São cerca de 3,4 milhões de hectares num total 45,1 milhões. Os 93% restantes estão cobertos por pastagens 

formadas em diversas modalidades, com taxa de lotação entre  0,4 a 5 animais por hectare, numa média de aproxima-

damente 0,9. Nos 3,4 milhões de hectares para uso agrícola citados, encontram-se cultivos de tipo comercial em grande 

escala (principalmente soja e dendê), cultivos de tipo comercial em escala variável, desde agricultura familiar até médias 

propriedades (mandioca, frutas, cacau, pimenta-do-reino, arroz, juta, malva, açaí, cupuaçu, pupunha, cana, milho etc.), 

sistemas agroflorestais (normalmente em pequena escala) e finalmente cultivos de subsistência (arroz, feijão, mandioca 

etc.) (Roberto Smeraldi/Amigos da Terra-Amazônia Brasileira)

Na Amazônia boliviana, as atividades agrícolas e pecuárias são as principais responsáveis pelo desmatamento. As 

duas atividades são o resultado de uma variedade de forças econômicas e sociais que deram origem, por um lado, à for-

mação desordenada de pastagens e, por outro, à chegada de camponeses das terras altas que praticam a agricultura de 

subsistência (cultivos de arroz, milho e frutíferas, entre outros) de forma pouco planejada. A porção sul da Amazônia está 

também ameaçada pela expansão da fronteira agrícola mecanizada (cultivos de soja, girassol, cana de açúcar e arroz), 

que tem se desenvolvido com mais força na parte central do Departamento de Santa Cruz, sobretudo a partir da década 

de 80. O desmatamento, assim, responde à recente expansão da agricultura mecanizada (na porção sul), junto com a pe-

cuária e a agricultura de pequena escala (no sul, oeste e norte da Amazônia). Entre 2000 e 2010 teriam sido desmatados 

cerca de 765 mil ha, que representam cerca de 1,6% da Amazônia boliviana. (Daniel Larrea/FAN)

Na Amazônia equatoriana, as principais atividades para a geração de renda pelos produtores se concentram na agri-

cultura (56,5%), pecuária (10%) e agricultura-pecuária (30%), mediante sistemas intensivos em recursos naturais e mão 

de obra com baixíssimo nível de produtividade e rentabilidade, enquanto que as atividades florestais ou agroflorestais, 

que aproveitam os recursos da floresta em pé correspondem a apenas 1,4% de produtores amazônicos. (Víctor López/

EcoCiencia)

Na Amazônia colombiana, as atividades agrícolas e pecuárias são a maior causa de desmatamento e têm se desen-

volvido principalmente nos departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta e Putumayo, localizados na zona noroeste que 

inclui grande parte do “Piemonte” andino-amazônico. Estas se iniciaram no começo dos anos 1960, quando o governo 

nacional impulsionou programas de colonização dirigida na Amazônia, com o fim de dar terra aos camponeses desloca-

dos pela violência na zona andina e tornar produtivas as terras abandonadas do oriente colombiano, onde havia somente 

floresta. No fim dos anos 80 iniciou-se a bonança da coca na Colombia, e foi nas zonas de colonização da Amazônia que 

os cultivos de subsistência, o gado e a floresta foram substituídos por cultivos de coca para uso ilícito. Em 2011, cerca de 

100.000 hectares tiveram lotes de coca de maneira permanente ou intermitente nestes quatro departamentos. No começo 

do século XXI, o governo colombiano iniciou uma luta frontal contra o cultivo de coca através de programas de fumigação 

aérea e erradicação manual, e do impulso à reconversão dessas terras para a pecuária (Caquetá e Meta), unidades pro-

dutivas familiares (Guaviare) e produção de feijão (Putumayo). (Natalia Hernández)

BIN1. Pecuária e agricultura na expansão das fronteiras amazônicas BIN2. Exploração madeireira
A exploração madeireira na Amazônia é um vetor de degradação da floresta e em sua maior parte é ilegal. Há exemplos de 

manejo florestal sustentável e certificado com padrões como o Conselho de Administração Florestal (FSC), mas são a minoria.

Centrada em algumas espécies de madeiras nobres, a atividade exerce uma forte pressão sobre as Áreas Naturais Prote-

gidas, Territórios Indígenas e outras áreas, e frequentemente está associada com a apropriação ilegal de terras públicas. A 

exploração madeireira ilegal pressiona inclusive áreas privadas em regime de concessão, o que impede a correta aplicação dos 

planos de gestão devido ao roubo de madeira e a competição desleal no mercado, já que não pagam imposto de renda nem 

os custos ambientais. 

Trata-se de uma cadeia produtiva especializada que conecta áreas remotas e de difícil acesso aos mercados nacionais e 

internacionais, utilizando a malha viária legal, os rios navegáveis, e abrindo estradas ilegais.

Em geral, a exploração madeireira legal ocorre através de Concessões e Planos de Manejo Florestal de longo prazo ou como 

uma fase antecipatória da implementação de projetos agropecuários, quando jogam um papel importante na capitalização das 

empresas, como uma atividade pioneira que precede a formação dos pastos e as áreas de cultivo de grãos.

No Brasil, o manejo florestal legal ocorre em três situações: nas áreas florestais de propriedade privada, nas áreas de co-

munidades tradicionais (públicas ou privadas) e em concessões de florestas públicas. Cerca de 75% da floresta na Amazônia 

brasileira são terras públicas e a atuação legal das empresas florestais está restrita às concessões florestais, estabelecida por 

lei em 2006. Existem cerca de 10 contratos de concessão florestal em operação no Brasil, todas com origem em processos 

de licitação pública.

Para a Amazônia brasileira o Imazon desenvolveu o Sistema de Monitoramento da Exploração Madeireira (Simex), aplicado 

aos estados do Pará e Mato Grosso, onde a incidência é alta. Nestas regiões, a extração predatória penetrou nas Áreas Naturais 

Protegidas  e Territórios Indígenas. Segundo o Simex, a área total explorada – legal (com licença) e ilegal (não autorizada) – de 

agosto de 2009 a julho de 2010 foi de 1.205 km2 de florestas, a maioria (65%) ilegal. Da exploração ilegal, a maioria (84%) 

ocorreu em áreas privadas, desocupadas ou em disputa. No estado do Mato Grosso foram 2.260 km2 explorados entre agosto 

de 2009 e julho de 2010, 44% ilegal. Deste total, a maioria (87,8%) também foi explorada nas áreas privadas desocupadas ou 

em disputa.

No Perú, desde os anos 1960, a legislação tenta regularizar a exploração florestal mediante a implantação de sistemas 

de concessões ou contratos. A última versão é de 16 de julho de 2000, quando se promulgou a Lei 27.308: “Lei Florestal e 

de Fauna Silvestre”. A lei estabeleceu a criação dos Bosques de Produção Permanente (BPP), destinados exclusivamente ao 

manejo de floresta. Sobre estas áreas se definem as unidades de aproveitamento de florestas, com aproximadamente 50 km2 

cada uma, que através de um processo de licitação pública são entregues a particulares em forma de Concessões Florestais 

(CF). As áreas seguem de domínio do Estado, porém sob usufruto dos concessionários por até quarenta anos, os quais podem 

obter uma área máxima de 500 km2. Em agosto de 2009 existiam 177.639 km2 de bosques de produção permanente, dos quais 

7.618 km2 já haviam sido concedidos. 

Entretanto a lei, adotada em 2000 e implementada em 2001, não surtiu os resultados esperados, sobretudo porque a deli-

mitação dos bosques por parte do Estado foi feita praticamente em gabinete, produzindo-se uma série de sobreposições com 

comunidades nativas tituladas e, mais grave ainda, sobre terras e bosques de populações indígenas que ainda não haviam sido 

inscritas e/ou demarcadas. Não foram analisadas as áreas tradicionais de uso dos povos indígenas por não se contar com tal 

informação. Uma investigação independente revelou que 80% das explorações peruanas de madeira são ilegais (Urrunaga et 

al., 2012).  

Na Bolivia, a legislação florestal está baseada na Lei 1.700 aprovada em 1992, que impulsionou na década de 90 a conver-

são voluntária de antigos contratos de aproveitamento para um bem sucedido sistema de concessões fiscalizadas pela então 

Superintendência Florestal. Em 2009, esta instância foi substituída pela Autoridade de Fiscalização e Controle Social de Bos-

ques e Terras (ABT), com competência em matéria de recursos florestais, terra e solo. Esta mudança somou-se à aprovação de 

uma nova Constituição Política do Estado (CPE) no mesmo ano, que não reconhece o regime de concessões para a exploração 

de recursos naturais, entre eles os florestais. Este cenário favoreceu o incremento das atividades ilegais de exploração e co-

mercialização de espécies madeiráveis. Atualmente encontra-se em elaboração uma nova lei que pretende regular as atividades 

florestais. Recentemente foi aprovada a Lei Marco da Mãe Terra e Desenvolvimento Integral para Viver Bem (outubro de 2012), 

que pretende estabelecer a visão e os fundamentos do desenvolvimento integral do uso dos recursos naturais na Bolivia; con-

tudo, o tema florestal é abordado de forma muito superficial. 

Para a Amazônia equatoriana não existe informação segura sobre exploração madeireira ilegal e por isso, desde 2010, o 

governo está promovendo a realização do Inventário Florestal Nacional. As províncias de Orellana, Pastaza e Morona Santiago 

são as mais afetadas pela extração madeireira ilegal.

 Cerca de 70% da madeira que se exporta do Ecuador é de origem ilegal e ocorre inclusive em territórios indígenas ou zonas 

reservadas a grupos indígenas isolados, como é o caso dos Taromenane e Waorani (CONAIE, 2006 e Sierra et al., 2010). 

Na Colombia estima-se que 42% da madeira que se comercializa é ilegal, e que entre 20 e 40% é extraída na Amazônia. So-

mente 33% da madeira comercializada conta com certificados florestais. Para combater este problema, em agosto de 2009 foi 

firmado o Pacto Intersetorial pela Madeira Legal, renovado em 2011, que tem como objetivo assegurar que a madeira extraída, 

transportada, transformada, comercializada e utilizada provenha exclusivamente de fontes legais (Pacto pela Madeira Legal na 

Colombia). (Beto Ricardo, ISA, com a colaboração de Tasso Azevedo)

Cultivo de soja avançando sobre a selva. Mato Grosso, Brasil. © Ton Koene, 2009

Queima de floresta e pastagem para o gado. São Félix do Xingu, Pará, Brasil © Daniel Beltra/Greenpeace, 2008 Porto da Cargill para exportação de grãos. Santarém, Pará, Brasil. © Paulo Santos, 2010

Empresa madeireira, uma das 140 instaladas em Tailândia. Pará, Brasil. © Paulo Santos, 2008

Lote de madeira ilegal confiscado em Belém. Pará, Brasil. © Paulo Santos, 2010

Operação de controle à exploração madeireira ilegal. Belém, Pará, Brasil. © Paulo Santos, 2010
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ESTRAdAS

Nos últimos 50 anos, se reconhecem as estradas como um dos principais fatores que fa-
vorecem novas formas de uso e ocupação da Amazônia. Sua presença permite o avanço 

da colonização e mudanças nos padrões de uso da terra o que, por sua vez, funciona como impulsor 
ou determinante do desmatamento (Chomitz et al., 1996; Barreto et al., 2006; Pfaff et al., 2007; South-
worth et al., 2011). A intensidade ou área de afetação em cada região depende da realidade socioe-
conômica, das políticas de desenvolvimento vigentes e da velocidade em que ocorrem mudanças na 
cobertura da terra (Barreto et al., 2006; DuChelle et al., 2010; almeyDa et al., 2010).

Contexto
As estradas (vias, caminhos ou carreteras) podem acelerar os processos de uso e transforma-

ção da Amazônia. Sua presença é um incentivo para a intensificação e expansão de assentamentos 
humanos, atividades agropecuárias, extração madeireira, mineração, entre outros. 

A relação entre estradas pavimentadas e desmatamento é alta. Estima-se que em 80% dos 
casos da Amazônia brasileira, a distância entre as estradas pavimentadas e as áreas desmatadas é 
de cerca de 30 km, embora se possam encontrar muitas áreas de fogo a distâncias maiores (Barreto 
et al., 2006). As estradas, sejam pavimentadas ou não, promovem novas formas de ocupação do 
território amazônico. 

O desenvolvimento da infraestrutura viária em todos os países amazônicos tem como justifi-
cativas governamentais: (i) facilitar o transporte de mercadorias importadas dos portos marítimos 
às diferentes regiões dos países; (ii) facilitar a comercialização e exportação de matérias primas, 
minerais, petróleo e produtos manufaturados das diferentes regiões até os portos marítimos; e (iii) 
fortalecer a economia regional através da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional 
Sul-americana (IIRSA). Não obstante, o sistema viário não atende necessária nem unicamente a 
estes objetivos.

Nos países da Amazônia andina, o sistema de estradas foi construído seguindo um sentido 
norte-sul com o fim de gerar conexões entre eles, especialmente entre suas principais cidades. Contu-
do, durante os últimos dez anos, acelerou-se a construção, ampliação e reabilitação da infraestrutura 
viária no sentido leste-oeste, com o fim de interconectar os centros povoados da Amazônia brasileira 
com os da região andina e estes, por sua vez, com as cidades costeiras onde se encontram os prin-
cipais portos marítimos no Oceano Pacífico e no Atlântico. 

Ressalte-se que em uma vasta extensão da Amazônia, a navegação fluvial representa a única 
forma de percorrer grandes extensões, assim como ter acesso a comunidades, áreas de cultivo e 
outras zonas de produção. No Eixo Amazonas da IIRSA, procura-se conectar os oceanos Pacífico 
e Atlântico através de vias terrestres e fluviais em uma área de influência que abarca 5.657.679 km2 
(CoSiPlan, 2011).

Metodologia
Para identificar e caracterizar os padrões geográficos da distribuição de estradas foi compilada 

informação georreferenciada sobre as principais estradas pavimentadas, não pavimentadas e proje-
tadas (ou planejadas) existentes na Amazônia. As estradas em processo de pavimentação e aquelas 
sem informação foram consideradas como “não pavimentadas”. Devido às diferenças do nível de in-
formação disponível em cada país, foram excluídas das análises as estradas secundárias ou terciárias 
(“trochas”), assim como as estradas de serviço existentes dentro de áreas produtivas. 

Calculou-se a densidade de estradas por unidade de análise [(extensão total de estradas (km)/
superfície da unidade de análise (km2)*1.000] que a seguir se indicará como km/km2. A multiplicação 
do valor final por 1.000 objetivou facilitar o manejo das cifras e atenuar vieses associados a diferenças 
na extensão total das estradas com relação às diferentes unidades de análise (região, país, macro e 
sub-bacias, áreas protegidas e territórios indígenas). 

MES1 

Estradas  
na Amazônia

Fontes cartográficas do tema Estradas: • BOLIVIA: FAN, 2009 • BRASIL: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Malha Municipal 1:1.000.000, 2005 • COLOMBIA: Fundación Puerto Rastrojo (Atlas de la Amazonía Colombiana), 2001; IGAC, 
2010 • ECUADOR: Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2006 • PERÚ: Ministerio de Transporte y Comunicaciones - MTC, 2008 • SURINAME: Digital Chart of World, 1993 • VENEZUELA: Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, 2003. Oceano 
e relevo: World Physical Map,U.S. National Park Service, em ArcGIS Online Services.

Ä O Ecuador tem a maior densidade de estradas 
em toda a Amazônia – 37,5 km/km2 –  
devido à abertura de caminhos  
para exploração de petróleo.

¾ Comunidades locais contestam a construção  
da estrada Pucallpa-Cruzeiro do Sul (IIRSA)  
entre Brasil e Perú.

¸ A construção da estrada que cortará o TIPNIS  
na Bolivia, a cargo da empresa brasileira OAS,  
foi paralisada em 2010 devido a mobilizações sociais 
pela realização de consulta prévia.

Estrada Transamazônica. Anapú, Pará, Brasil. © Paulo Santos, 2005

Estrada Interoceânica na fronteira amazônica Brasil-Perú. © Odair Leal, 2006

Ä

¾

¸

Planos de conectar o Atlântico ao Pacífico  
aceleram a pressão sobre a Amazônia

Em toda Amazônia, existem 96,5 mil km de estradas,  
em sua maioria (64,5%) não pavimentadas

Perú e Bolivia são os países que possuem  
estradas planejadas em meio à floresta amazônica

A distribuição periférica das estradas afeta principalmente  
as cabeceiras das bacias do Alto e Médio Amazonas

ANP e TI possuem uma densidade de estradas  
de três a quatro vezes menor do que a média da região



RAISG  18  AmAzôniA sob Pressão – estrAdAs estrAdAs – AmAzôniA sob Pressão  19  RAISG

MES2. Estradas na Amazônia, por tipo .

GES1. Distribuição de estradas na Amazônia, por tipo

BES1. Estradas nos projetos do Eixo de Integração e desenvolvimento Amazonas

Na Carteira de Projetos 2011 do Conselho Interamericano de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN), há sete 

grupos de projetos no eixo de Integração e Desenvolvimento Amazonas, que incluem 64 obras de infraestrutura das 

quais 15 são estradas, com um investimento total estimado em US$ 3.355 milhões. 

Fonte: Cosiplan, 2011

Para toda a Amazônia
A extensão total das estradas identificadas na Amazônia foi de 96.544 km, distribuída entre 

estradas pavimentadas (31.632 km, 32,8% do total), não pavimentadas (62.271 km, 64,5%), e projeta-
das (2.635 km, 2,7%) (TES1 e GES1). A densidade total foi de 12,4 km/km2 distribuída entre estradas 
pavimentadas (4,1 km/km2), não pavimentadas (8,0 km/km2) e projetadas (0,3 km/km2) (TES2). A maior 
concentração de estradas foi detectada nas bordas da Amazônia, com ênfase na Guyana, no sudeste 
e sul da Amazônia brasileira, assim como no Ecuador (MES2).

Para a Amazônia de cada país
Do total da extensão das estradas existentes na Amazônia, 71,4% encontra-se no Brasil, a 

maior parte delas correspondendo a estradas “não pavimentadas”. Na sequência está o Perú, com 
6,2% do total da região, Bolivia com 5,6%, Ecuador com 4,5% e Guyana com 4,4 % (TES1).

MES3. Densidade de estradas por país na Amazônia

GES2. Distribuição de estradas na Amazônia, por tipo e país

TES1. Extensão de estradas na Amazônia, por tipo e país

Extensão das estradas (km) % da extensão por tipo

País Pavimentada
Não  

Pavimentada
Projetada Total Pavimentada

Não  
Pavimentada

Projetada Total

Bolivia 859 3.675            90   5.425 0,9 3,8 0,9 5,6

Brasil  21.993 46.937  68.930 22,8 48,6 0,0 71,4

Colombia   477 1.287    1.764 0,5 1,3 0,0 1,8

Ecuador  3.017 1.343    4.360 3,1 1,4 0,0 4,5

Guyane Française 839        845 0,9 0,0 0,0 0,9

Guyana  4.259    4.259 0,0 4,4 0,0 4,4

Perú  1.692 2.552       1.744   5.988 1,8 2,6 1,8 6,2

Suriname  1.434    1.434 0,0 1,5 0,0 1,5

Venezuela          2.756          783    3.539 2,9 0,8 0,0 3,7

Total        31.632 62.271       2.635 96.544 32,8 64,5 2,7 100,0

TES2. Densidade de estradas na Amazônia, por tipo e país

País Amazônia por país (km2)
Densidade (km/km2)

Pavimentada Não Pavimentada Projetada Total

Ecuador 116.284 25,9 11,5 0,0 37,5

Guyana 214.969 0,0 20,1 0,0 20,1

Brasil 5.006.316 4,4 9,4 0,0 13,8

Bolivia 479.264 1,8 7,7 1,9 11,3

Guyane Française 86.504 9,7 0,1 0,0 9,8

Suriname 163.820 0,0 8,8 0,0 8,8

Venezuela 453.915 6,1 1,7 0,0 7,8

Perú 782.820 2,2 3,3 2,2 7,6

Colombia 483.164 1,0 2,7 0,0 3,7

Total 7.787.056 4,1 8,0 0,3 12,4

A extensão de estradas “pavimentadas” e “não pavimentadas” varia entre países. Por exem-
plo, enquanto na Guyane Française todas as estradas são pavimentadas, na Colombia, Brasil e 
Bolivia, mais de 70% das estradas encontram-se sem pavimentação (GES2). Nos casos da Guyana 
e Suriname não há informação cartográfica que permita separar as estradas “pavimentadas” das 
“não pavimentadas”. Estima-se que no Suriname 96% das estradas estão pavimentadas. Na Bolivia 
e Perú está planejada, a curto e médio prazo, a construção de novas estradas. No marco da IIRSA, 
além de Bolivia e Perú, se prevê ainda a construção de novas estradas no Brasil, Ecuador, Colombia 
e Venezuela.  

Os maiores valores de densidade foram detectados no Ecuador (37,5 km/km2) e Guyana 
(20,1 km/km2), países que ocupam 1,5% e 2,8% da superfície da Amazônia, respectivamente. Se-
guem Brasil, Bolivia e Guyane Française com densidades de 13,8, 11,3 e 9,8 km/km2, respectiva-
mente. O restante dos países apresentou valores menores do que 9 km/km2, ressaltando-se a baixa 
densidade na Colombia (3,6 km/km2) (TES2 e MES3).

Por Bacias 
As macrobacias com maior presença de estradas são Tocantins, Madeira, Amazonas Médio-

-Baixo e Amazonas Alto, com mais de 13 mil km de estradas cada uma, e as bacias do Atlântico Nor-
deste Ocidental e Paraná, com mais de 8 mil km de estradas (MES4 e TES3). Estas seis macrobacias 
concentram 88,4% das estradas da Amazônia, a maioria delas não pavimentadas. Em termos de 
densidade, as mais afetadas são Paraná, Atlântico Nordeste Ocidental, Tocantins, Amazonas Médio e 
Parnaíba, todas com valores de densidade ≥ 24,5 km/km2. 

As sub-bacias com as maiores densidades de estradas localizam-se ao sul e sudeste da 
Amazônia brasileira (valores de densidade entre 38,4 e 67,3 km/km2), incluindo uma sub-bacia com-
partilhada por Perú e Ecuador (Santiago, 41,7 km/km2) (MES5 e TES4). As densidades de estradas 
pavimentadas e não pavimentadas variam entre estas sub-bacias. No caso das estradas não pavi-
mentadas, os valores de densidade oscilam entre 17 (Atlântico Nordeste Ocidental S) e 59,8 km/km2 
(Paranã B), enquanto no caso das estradas pavimentadas, as densidades se encontram entre zero 
(Paranã B) e 37 km/km2 (Atlântico Nordeste Ocidental N). Ressalte-se que embora o Brasil não seja o 
país com maior densidade de estradas, é o que contém as sub-bacias com maiores valores de den-
sidade de estradas.

TES3. Extensão e densidade de estradas nas macrobacias da Amazônia, por tipo
Extensão de estradas (km) Densidade 

total(km/km2)Macrobacia Área km² Projetada Não pavimentada Pavimentada Total

Tocantins 576.164  11.661 6.165 17.825 30,9

Madeira 1.124.271 1.529 10.980 3.011 15.520 13,8

Amazonas Médio-Baixo 1.600.287  12.298 1.791 14.090 8,8

Amazonas Alto 2.035.912 1.105 6.771 5.573 13.449 6,6

Atlântico NE Ocidental 223.385  3.353 4.973 8.327 37,3

Paraná 175.114 5.537 2.537 8.074 46,1

Guyanas/Amapá 559.969  5.928 1.634 7.562 13,5

Negro 715.171  3.009 1.419 4.428 6,2

Amazonas Boca/Estuário 233.626  1.326 1.765 3.091 13,2

Orinoco 520.740  729 2.100 2.829 5,4

Parnaíba 46.813  573 574 1.147 24,5

Amazonas Médio 6.217  91 89 180 28,9

MES4. Densidade de estradas por macrobacia na Amazônia

Grupo Projeto

Investimento estimado (milhões 
US$)

total do grupo em estradas

1. Acesso à Hidrovia do Putumayo

Corredor viário Tumaco - Pasto - Mocoa - 
Porto Asís (CO)

 373

Reabilitação e pavimentação do trecho San 
Lorenzo - El Carmen (EC)

 76

Subtotal Grupo 1 466 449

2. Acesso à Hidrovia do Napo Subtotal Grupo 2 124 0

3. Acesso à Hidrovia do Huallaga - 
Marañón

Estrada Tarapoto - Yurimaguas e Porto de 
Yurimaguas (PE)

 224

Construção e melhorias da estrada El Reposo 
- Sarameriza (Ruta Nacional Nº 4C) (PE)

 189

Estrada Paita - Tarapoto (PE)  274

Subtotal Grupo 3 1.062 687

4. Acesso à Hidrovia do Ucayali

Estrada Tingo María - Pucallpa e Porto de 
Pucallpa (PE)

 361

Autopista Lima - Ricardo Palma (PE)  242

Conexão viária Rio Branco - Cruzeiro do Sul 
(BR)

 400

IIRSA Centro, trecho 2: Ricardo Palma - La 
Oroya - Desvio Cerro de Pasco / La Oroya - 
Huancayo (PE)

 100

IIRSA Centro, trecho 3: Desvio Cerro de 
Pasco - Tingo María (PE)

 70

Subtotal Grupo 4 2.959 1.173

5. Acesso à Hidrovia do  
Solimões - Amazonas

Estrada Cuiabá - Santarém (BR)  700

Programa de manejo ambiental e territorial 
(Rota Cuiabá - Santarém) (BR)

 12

Subtotal Grupo 5 714 712

6. Rede de Hidrovias Amazônicas Subtotal Grupo 6 316 0

7. Acesso à Hidrovia do Morona - 
Marañón - Amazonas

Melhoramento da estrada Guayaquil - El 
Triunfo - La Troncal - Zhud - El Tambo - Cañar 
- Azogues - Paute - Amaluza - Méndez e 
melhoramento e ampliação do trecho Méndez 
- Porto Morona (EC)

 140

Melhoramento da estrada Porto Bolívar - 
Santa Rosa - Balsas - Chaguarpamba - Loja 
- Zamora - Yantzaza - El Pangui - Gualaquiza 
- Gral. Leónidas Plaza - Méndez (EC)

 168

Melhoramento da estrada Porto Bolívar - 
Pasaje - Santa Isabel - Girón - Cuenca - Paute 
- Amaluza - Méndez - Porto Morona (EC)

 27

Subtotal Grupo 7 458 335

 Total de investimento estimado 6.100 3.355
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GES3. Distribuição de estradas em ANP da Amazônia, por âmbito administrativo 
e tipo de uso

MES5. Densidade de estradas por sub-bacia na Amazônia TES4. As dez sub-bacias da Amazônia com maior densidade de estradas 

Sub-bacia
Área 
(km²)

Extensão de estradas (km)
Densidade de estradas 

 (km/km²)

Não  
Pavimentada

Pavimentada Total
Não  

pavimentada
Pavimentada Total

Atlântico Nordeste  
Ocidental N (Brasil)

 
19.883 

603    736 339 30,3 37,0 67,3

Paranã B (Brasil)  1.791 107  107 59,8 0,0 59,8

Araguaia (Brasil)  
23.587 

805   337 142 34,1 14,3 48,4

Juruena Médio (Brasil)   5.314 223  223 42,0 0,0 42,0

Santiago (Ecuador, Perú)  
27.207 

345    790 134 12,7 29,0 41,7

Atlântico Nordeste  
Ocidental S (Brasil)

30.922 2.231   3.164 395 17,0 24,2 41,2

Tocantins Médio-Baixo 1  
(Brasil)

57.564 1.099  1.260 359 19,1 21,9 41,0

Palma (Brasil) 16.580 338   338 676 20,4 20,4 40,7

Tocantins Médio-Baixo 2  
(Brasil)

 
71.291 

1.693  1.174 868 23,8 16,5 40,2

Ji-Paraná (Brasil)  
75.042 

2.237  643 880 29,8 8,6 38,4

TES5. Extensão dos tipos de estradas em ANP da Amazônia, por âmbito administrativo e tipo de uso

ANP por âmbito  
administrativo e tipo de uso

Área  
(km²)

Extensão de estradas (km) Densidade 
total

(km/km2)Projetada
Não  

Pavimentada
Pavimentada Total

Departamental-Uso Direto  497.202   10     2.175   1.399  3.583 7,2

Departamental-Uso Indireto  129.730      258   34   292 2,3

Nacional-Uso Direto  426.566  178   817    285   1.280 3,0

Nacional-Uso Direto/Indireto    4.165    76     5  81 19,5

Nacional-Uso Indireto  774.180  396    951   406   1.754 2,3

Nacional-Uso Transitório  327.326   42 139   30  211 0,6

Total general 2.159.169   626    4.416   2.160  7.202 3,3

MES6. Densidade de estradas por ANP na Amazônia

TES6. Densidade dos tipos de estradas em ANP da Amazônia, por âmbito administrativo e tipo de uso

ANP por âmbito  
administrativo
e tipo de uso

Área  
(km²)

Densidade de estradas (km/km²) Extensão  
total  
(km)Projetada

Não  
Pavimentada

Pavimentada Total

Nacional-Uso Direto/Indireto    4.165      18,3  1,2   19,5    81 

Departamental-Uso Direto  497.202      4,4    2,8     7,2   3.583 

Nacional-Uso Direto 426.566     0,4  1,9    0,7     3,0  1.280 

Nacional-Uso Indireto   774.180   0,5   1,2   0,5     2,3   1.754 

Departamental-Uso Indireto  129.730     2,0  0,3     2,3  292 

Nacional-Uso Transitório 327.326    0,1   0,4   0,1     0,6   211 

Total general 2.159.169    0,3   2,0    1,0     3,3  7.202 

TES8. Extensão e densidade dos tipos de estradas em TI da Amazônia, por tipo de território

Tipo de TI 
Área total

(km²) 

Extensão de estradas (km) Densidade (km/km2)

Pr
oj

et
ad

a

Nã
o 

Pa
vi

m
en

ta
da

Pa
vi

m
en

ta
da

To
ta

l

Pr
oj

et
ad

a

Nã
o 

Pa
vi

m
en

ta
da

Pa
vi

m
en

ta
da

To
ta

l

Território Indígena reconhecido 1.603.652 500 4.472 499 5.471 0,3 2,8 0,3 3,4

TI sem reconhecimento oficial 491.673 124 1.952 1.892 3.968 0,3 4 3,8 8,1

Reserva Territorial ou Zona Intangível 29.336 91     -     -   91 3,1 0 0 3,1

Total 2.124.661 715 6.424 2.391 9.530 0,3 3,0 1,1 4,5

TES7. As dez ANP (com área superior a 100 km²) com maior densidade de estradas na Amazônia

País Âmbito
Tipo de  

uso
Categoría Nome

Área 
(km2)

Densidade 
(km/km2)

Brasil departamental indireto Monumento Natural Árvores Fossilizadas do Tocantins 326 117,8

Brasil departamental indireto Parque Estadual Morro dos Seis Lagos 375 109,4

Brasil departamental direto Área de Proteção Ambiental Igarapé São Francisco 297 81,9

Brasil departamental direto Área de Proteção Ambiental Curiaú 226 79,1

Brasil departamental indireto Parque Estadual Águas do Cuiabá 106 73,3

Brasil departamental direto Área de Proteção Ambiental Lago de Palmas 601 61,2

Brasil nacional direto Reserva Extrativista Quilombo Frechal 176 60,5

Bolivia departamental direto Área de Proteção de Bacias Cumbre de Apacheta 155 60,0

Brasil nacional direto Área de Proteção Ambiental Igarapé Gelado 203 42,8

Brasil nacional direto Reserva Extrativista Mata Grande 133 42,2

MES7. Densidade de estradas por TI na Amazônia

BES2. Estrada IIRSA entre Pucallpa – Cruzeiro do Sul: um projeto questionado

O projeto da estrada Pucallpa–Cruzeiro do Sul, que unirá o porto do Callao no Oceano Pacífico com Cruzeiro do Sul, 

passando por Pucallpa, faz parte da “Iniciativa para a Integração de Infraestrutura Regional Sul-americana – IIRSA”, que 

tem em carteira mais de 350 projetos de infraestrutura viária, energética e de comunicação, organizados por eixos geo-

gráficos. O projeto da estrada, que estabeleceria o Eixo Central da IIRSA no Perú, é o menos avançado entre os três eixos 

com influência neste país (Norte, Centro e Sul). 

A integração é um anseio de autoridades nacionais e regionais desde 2006 quando os presidentes do Perú e do Brasil 

se comprometeram a impulsionar a conclusão das obras de conexão binacional nos Eixos Norte e Central. Em fins de 

2009, os presidentes Alán García e Lula da Silva assinaram 16 acordos de cooperação bilateral entre os quais se colocava 

concluir o Eixo Central. Segundo os promotores deste projeto, a estrada será a solução para os problemas de isolamento 

e falta de desenvolvimento econômico desta região transfronteiriça.

Embora IIRSA contemple a construção da estrada, existem várias visões em conflito sobre o tipo de interconexão que 

se deve executar entre Pucallpa e Cruzeiro do Sul. Do lado peruano aparentemente o Executivo optou pela estrada, uma 

vez que o Ministério de Transportes e Comunicações (MTC) e o Projeto Especial de Infraestrutura de Transporte Nacional 

(Provías Nacional) contam com um estudo de pré-viabilidade que indica o traçado da futura estrada. Contudo, durante a 

administração passada, o Congresso declarou de necessidade pública e de interesse nacional a construção da Ferrovia 

Transcontinental “Brasil-Perú” Atlântico-Pacífico pela mesma rota. O governo regional de Ucayali também apoia a opção 

da ferrovia por ser a de menor impacto sobre o meio ambiente. Do lado brasileiro, as poucas notícias que se tem a respeito 

indicam que a opção de interconexão seria também através de ferrovia. Segundo o Embaixador do Brasil no Perú, Carlos 

Alfredo Lazary Teixeira, “existe um consenso entre as autoridades do Brasil para 

que a conexão entre as cidades de Pucallpa, no Perú e Cruzeiro do Sul, no Brasil, 

seja através de uma ferrovia e não por estrada, como salvaguarda e cuidado com 

o meio ambiente”. 

No lado peruano, vários estudos indicam que a proposta de traçado da estrada 

manejada pelo MTC do Perú poderia ter impactos muito negativos para a área 

natural protegida Sierra do Divisor e para a Reserva estabelecida para proteger 

os indígenas Isconahua em isolamento. No caso do Brasil, afetaria diretamente 

o Parque Nacional da Serra do Divisor e a população indígena vizinha ao parque. 

O Grupo Regional de Monitoramento de Megaprojetos da Região Ucayali, criado 

em julho de 2008 por representantes de comunidades indígenas, governo regional 

e sociedade civil, expressou considerável preocupação pela falta de transparência 

oficial no manejo de informação e decisões com respeito a esta interconexão, 

como também pela ausência de diálogo com os atores locais  envolvidos.

Segundo a declaração pública feita pelo Grupo Regional, questionam a convo-

catória para o estudo de pré-viabilidade por ter sido realizado “sem que se tenha 

elaborado uma estratégia de desenvolvimento fronteiriço entre Ucayali e Acre, 

nem tampouco uma estratégia ambiental de longo prazo, que inclua claramente 

os procedimentos de consulta prévia e informada antes, durante e depois do pro-

jeto”. (Pedro Tipula/IBC)

Por Áreas Protegidas
A extensão total das estradas identificadas no interior de Áreas Naturais Protegidas (ANP) foi 

de 7.202 km, distribuída entre estradas pavimentadas (2.160 km, 30% do total), não pavimentadas 
(4.416 km, 61,3%) e projetadas (626 km, 8,7%). As maiores extensões se encontram em ANP depar-
tamentais/estaduais de uso direto (3.583 km, 49,7% do total), seguidas pelas ANP nacionais de uso 
indireto (1.754 km, 24%) e pelas ANP nacionais de uso direto (1.280 km, 17,7%). As ANP de outros 
âmbitos administrativos e tipos de uso contam com extensões de estradas ≤ 292 km (TES5 e GES3).

A densidade total das estradas identificadas no interior de ANP foi de 3,3 km/km2, distribuída 
entre estradas pavimentadas (1,0 km/km2), não pavimentadas (2,0 km/km2) e projetadas (0,3 km/km2). 
Este valor é menor que todos os valores nacionais detectados [min-max: 3,7 km/km2 (Colombia) – 37,5 
km/km2 (Ecuador)] (TES2 e TES6). As maiores densidades se encontram em ANP nacionais de uso 

direto/indireto (19,5 km/km2), seguidas pelas ANP departamentais/estaduais de uso direto (7,2 km/
km2) e por ANP nacionais de uso direto (3,0 km/km2). ANP de outros âmbitos administrativos e tipos 
de uso contam com densidades ≤ 2,3 km/km2 (TES6 e MES6). 

As ANP com as maiores densidades de estradas estão no Brasil (valores de densidade entre 
42,2 e 117,8 km/km2), sete delas em ANP departamentais/estaduais de uso direto ou indireto e três em 
ANP nacionais de uso direto (TES7 e MES6). 

Por Territórios Indígenas
A extensão total das estradas identificadas no interior dos Territórios Indígenas (TI) foi de 9.530 

km, distribuída entre estradas pavimentadas (2.391 km, 25,1% do total), não pavimentadas (6.424 km, 
67,4%) e projetadas (715 km, 7,5%). As maiores  extensões se encontram em TI reconhecidos (5.471 
km, 57,4% do total), seguidos pelas áreas de ocupação tradicional sem reconhecimento (3.968 km, 
41,6%) e pelas reservas territoriais ou zonas intangíveis (91 km, 1%) (TES8 e MES7). 
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TES10. Os dois TI (com área superior a 100 km²) de cada país com maior densidade de estradas na Amazônia

País Nome Tipo de TI
Área  
(km²)

Extensão de  
estradas (km)

Densidade  
(km/km2)

Bolivia
Yaminahua Machineri TI sem reconhecimento oficial 308 35 114,6

Canichana TI sem reconhecimento oficiall 251 16 62,2

Brasil
Tabalascada Território Indígena Reconhecido 130 25 155,9

Barata/Livramento Território Indígena Reconhecido 123 12 94,6

Colombia
Ríos Atabapo e Inírida (Cacahual) Território Indígena Reconhecido 5.239 111 1,4

Predio Putumayo Território Indígena Reconhecido 58.964 3 0,1

Ecuador
San Francisco TI sem reconhecimento oficial 100 12 116,8

Juan Pío Montufar TI sem reconhecimento oficial 167 32 93,9

Guyane Française Galibi (Costa) Território Indígena Reconhecido 179 15 85,6

Guyana
Kaburi Território Indígena Reconhecido 108 23 209,9

Shulinab (Macusi) Território Indígena Reconhecido 384 63 165,2

Perú
Urakuza Território Indígena Reconhecido 189 29 153,9

Wawik (Nuevo Belén) Território Indígena Reconhecido 107 16 146,9

Suriname
Moiwana TI sem reconhecimento oficial 432 29 67,9

Santigron TI sem reconhecimento oficial 1.441 90 62,1

Venezuela Etnia Hiwi TI sem reconhecimento oficial 2.901 168 57,9

Venezuela Etnia Kari'ña TI sem reconhecimento oficial 5.122 172 33,6

GES4. Distribuição de estradas em TI da Amazônia, por país e tipo de território

A densidade total das estradas identificadas no interior de TI foi de 4,5 km/km2, distribuída entre 
estradas pavimentadas (1,1 km/km2), não pavimentadas (3,0 km/km2) e projetadas (0,3 km/km2). As 
maiores densidades se encontram em áreas de ocupação tradicional sem reconhecimento (8,1 km/
km2), seguidas por TI reconhecidos (3,4 km/km2) e reservas territoriais ou zonas intangíveis (3,1 km/
km2) (TES8). 

No nível nacional os dois países com maiores densidades de estradas em TI são Guyana e 
Ecuador (30,5 e 25,5 km/km2, respectivamente), seguidos por Bolivia (12,6 km/km2 em TI sem reco-
nhecimento oficial e 4,2 km/km2 em TI reconhecidos oficialmente). Os países restantes têm valores 
menores que 10 km/km2 (TES9 e GES4). Com exceção do valor de densidade em TI reconhecidos 
oficialmente na Bolivia, os valores anteriores superam o valor detectado de densidade regional (12,4 
km/km2). 

A densidade de estradas pavimentadas dentro de TI é alta no Ecuador (14,4 km/km2), enquanto 
a densidade de estradas não pavimentadas é importante em TI reconhecidos oficialmente na Guyana 
(30,5 km/km2). A densidade de estradas projetadas é alta no Perú, afetando principalmente TI reco-
nhecidos oficialmente (2,9 km/km2) e reservas territoriais (3,1 km/km2) (TES9). 

Os TI com as maiores densidades de estradas estão na Guyana (TI Kaburí e TI Shulinab com 
densidades de 209,9 e 165,2 km/km2, respectivamente), Perú (TI Urakuza e TI Wawik com densida-
des de 153,9 e 146,9, respectivamente), Brasil (TI Tabalascada, com densidade de 155,9 km/km2), 
Ecuador (TI San Francisco, com densidade de 116,8 km/km2) e Bolivia (TI Yaminahua Machineri, com 
densidade de 114,6 km/km2) (TES10). 

Considerações finais
A presença de estradas na Amazônia prediz, favorece e acelera os processos de desmata-

mento. Sua construção está associada a formas predadoras de extração de recursos florestais (como 
a exploração ilegal de madeira), aos processos de substituição da paisagem florestal por atividades 
agropecuárias e aos grandes projetos de infraestrutura e urbanização. As estradas estão nitidamente 
associadas a regiões de maior desmatamento, como no caso notório do chamado “arco de desmata-
mento” da Amazônia brasileira, onde estão localizadas as estradas Belém-Brasília (BR-153), Cuiabá-
-Santarém (BR-163) e Cuiabá-Porto Velho (BR-364). 

Outro exemplo é a estrada transoceânica entre Puerto Maldonado (Perú) – Cobija (Bolivia) – 
Rio Branco (Brasil), inaugurada em 2011, que pretende melhorar o comércio entre os três países e 
favorecer a exportação de produtos do Brasil para a China e do Perú para a África e Europa. A estrada 
poderia duplicar, a curto prazo, o número de habitantes de Puerto Maldonado, que hoje conta já com 
mais de 200 mil pessoas. Por outro lado, existe em geral na região um crescimento exponencial de es-
tradas ilegais associado à degradação da floresta, sobretudo através de exploração ilegal de madeira.

Embora o Brasil tenha a maior extensão de estradas, sua densidade viária ocupa o terceiro 
lugar na região, depois de Ecuador e Guyana. A distribuição principalmente periférica das estradas 
afeta as cabeceiras das macrobacias da Amazônia, especialmente as do Alto e Médio Amazonas. Em 
alguns casos, os impactos socioambientais associados à construção de estradas são apenas men-
cionados, ou ficam subordinados à decisão política de sua construção (por exemplo, a construção do 
trecho 2 da estrada ligando Villa Tunari-San Ignacio na Bolivia). Outro exemplo a se destacar é a rota 
Porto Velho-Manaus-Boa Vista-Caracas que atravessa a parte central da Amazônia, e que é conside-
rada uma rota chave para a conexão entre o norte e o sul da Amazônia.

As ANP e os TI apresentam, em termos gerais, densidades de estradas entre quatro e três 
vezes menor do que a densidade regional. Isto os coloca em posição de estratégias de conservação 
que funcionam como desaceleradores dos processos de intervenção. Não obstante, ANP nacionais 
de uso direto/indireto (Bolivia e Guyana) e departamentais/estaduais de uso direto (Bolivia e Brasil), 
parecem não cumprir esse papel. A maioria dos TI reconhecidos oficialmente apresentam um menor 
nível de afetação. Na Guyana, Ecuador e Bolivia são necessárias análises mais detalhadas para com-
preender as causas dos padrões observados.

Para realizar uma avaliação completa da Amazônia no tema de circulação e transporte é ne-
cessário incorporar as hidrovias (associadas à produção agropecuária) e ferrovias (associadas com 
a exploração minerária). O acompanhamento da construção de estradas planejadas pela IIRSA – as 
quais poderiam modificar a dimensão territorial do desenvolvimento e, sobretudo, da conservação da 
Amazônia – é um tema que deve ser priorizado nas agendas ambientais da região.

BES3. desenvolvimento versus conservação: o caso do TIPNIS na Bolivia 

O Parque Nacional e Território Indígena Isiboro Sécure (TIPNIS) é uma das 22 áreas protegidas nacionais da Bolivia 

e cobre cerca de 1,3 milhões de hectares (aproximadamente 1,2% da superfície da Bolivia). A área está delimitada 

pelos rios Isiboro (ao sul) e Sécure (ao norte) – que dão nome à área – nos departamentos de Cochabamba e Beni na 

Bolivia. Ela foi criada em 1990 com o propósito de conservar as florestas úmidas amazônicas estacionalmente inun-

dáveis e a cultura e costumes dos povos indígenas que abriga, mais de 12 mil habitantes entre mojeños, yaracarés e 

chimanes. Estima-se que cerca de 86% de sua superfície encontra-se ainda em muito bom estado de conservação e 

que sua zona núcleo (ou zona de proteção estrita) encontra-se praticamente sem nenhum tipo de perturbação. 

Este alentador cenário contrapõe-se à realidade que se desenvolveu em direção ao sul da área, onde a presença 

e expansão de áreas agrícolas destinadas principalmente ao plantio de coca ameaçam a conservação da diversidade 

socioambiental da área. Como resultado disso, parte da superfície da área foi desafetada como território indígena e é 

ocupada por camponeses colonos dedicados ao cultivo da coca. Esta zona é conhecida como “Polígono 7” e com-

preende uma superfície de aproximadamente 100.000 ha entre as comunidades de Villa Tunari e Isinuta onde vivem 

cerca de 20.000 famílias. A construção de uma estrada de pavimento rígido de 306 km de comprimento e 9,2 m de 

largura para ligar as populações de Villa Tunari (Departamento de Cochabamba) e San Ignacio (Departamento de Beni) 

alarmou conservacionistas e instituições ambientalistas da Bolivia, gerando contínuos debates sobre as vantagens e 

desvantagens de sua construção, e também ressuscitou o interesse da sociedade em seu conjunto (principalmente 

jovens) por conhecer e valorizar as áreas protegidas e os territórios indígenas existentes na Bolivia, alimentando as 

diferenças que existem entre os distintos pontos de vista sobre o que entendemos como conservação e/ou desenvol-

vimento. 

No caso do TIPNIS, o problema está circunscrito ao trecho II da referida estrada, que unirá as populações de Isi-

nuta às de Montegrande da Fe, esta última localizada já na zona núcleo da área. A construção da estrada não é uma 

iniciativa recente, ela tem se destacado desde o ano 2006 até ser concedida para a empresa brasileira OAS em 2008. 

Em 2010, depois de uma marcha organizada pela CIDOB (Confederação de Povos Indígenas do Oriente da Bolivia) a 

obra foi paralisada pela necessidade de realizar a consulta prévia, um direito descrito na Constituição Política do Estado 

(Art. 30°), e previsto no Convênio 169 da OIT (Art. 6°). A consulta foi planejada para ser realizada durante o segundo 

semestre do ano, e os resultados serão entregues no mês de dezembro ou no início da gestão 2013. Não há dúvida 

de que a resolução do tema do TIPNIS marcará um precedente na percepção da sociedade boliviana sobre o que são 

os territórios indígenas e as áreas protegidas. (Daniel Larrea/FAN)

Território Indígena e Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS), departamento de Cochabamba. Bolivia.  
© Fernando Soría, 2006

Indígenas da Amazônia boliviana na oitava marcha em direção a La Paz, como protesto à construção de  
uma estrada que atravessa o Território Indígena e Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS). © Fernando Soría, 2011

Marcha indígena de protesto contra a estrada no TIPNIS chega a La Paz. Bolivia. © Szymon Kochanski, 2011

TES9. Densidade dos tipos de estradas em TI da Amazônia, por país e tipo de território

País
% de TIs no 
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Tipo de TI

Densidade (km/km2)
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Bolivia
9,6 TI sem reconhecimento oficial 0,8 9,4 2,4 12,6

16,8 TI reconhecido oficialmente 0,0 2,5 1,7 4,2

Brasil* 22,2 TI reconhecido oficialmente 0,4 2,8 0,0 3,2

Colombia* 53,4 TI reconhecido oficialmente 0,0 0,1 0,0 0,1

Ecuador* 57,4 TI sem reconhecimento oficial 14,4 11,2 0,0 25,5

Guyana* 14,7 TI reconhecido oficialmente 0,0 30,5 0,0 30,5

Guyane Française* 8,2 TI reconhecido oficialmente 2,3 0,0 0,0 2,3

Perú

1,7 TI sem reconhecimento oficial 0,0 0,7 1,0 1,6

3,6 Reserva Territorial ou Zona Intangível 0,0 0,0 3,1 3,1

13,6 TI reconhecido oficialmente 0,2 1,9 2,9 5,0

Suriname* 30,3 TI sem reconhecimento oficial 0,0 5,5 0,0 5,5

Venezuela* 67,4 TI sem reconhecimento oficial 3,2 1,5 0,0 4,7

* Nestes países só há um tipo de TI.
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A   crescente demanda mundial por petróleo e gás e o elevado preço do petróleo, têm esti-
mulado atividades de prospecção e exploração na Amazônia a níveis sem precedentes 

(finer et al., 2008). Os países amazônicos consideram o petróleo e o gás como recursos estratégicos 
e afirmam constitucionalmente sua propriedade. Os governos definem o destino de tais recursos a 
partir de políticas que não incluem em suas contas a prevenção e mitigação, nem os investimentos ne-
cessários para a compensação dos impactos socioambientais decorrentes de sua exploração. Entre 
os principais impactos relacionados com as atividades petroleiras encontram-se: a alteração da qua-
lidade da água e do ar, a contaminação do solo, a destruição de habitat, a mudança na cobertura da 
terra, a erosão, as mudanças no comportamento e distribuição de espécies e a introdução de vetores 
de doenças (Correa-Viana e eSClaSanS, 2011).

Dentro da diversidade socioambiental da Amazônia, os serviços ecossistêmicos e os conheci-
mentos tradicionais e científicos são considerados também recursos estratégicos, especialmente no 
marco das mudanças climáticas. O contexto econômico global impõe uma encruzilhada aos países 
em desenvolvimento ou emergentes: por um lado, a erradicação da pobreza e da fome e, por outro, a 
conservação da Amazônia como meio para contribuir para o bem estar de seus habitantes e do pla-
neta. Responder a este desafio supõe a necessidade de conviver com a diversidade socioambiental 
no desenvolvimento de iniciativas de prospecção e produção de petróleo e gás, assim como buscar 
alternativas energéticas que respondam às particularidades da região.

Nem os países industrializados nem aqueles em vias de desenvolvimento têm conseguido 
chegar a um consenso para diminuir de maneira decisiva e progressiva sua alta dependência dos 
combustíveis fósseis. Países como Perú, Colombia e Ecuador contam com importantes reservas de 
petróleo na Amazônia, das quais esperam obter lucros suficientes para financiar e impulsionar suas 
principais necessidades e projetos de desenvolvimento. Como resultado, a atividade petroleira na 
Amazônia multiplicou-se na última década e continua com tendência crescente para o futuro.

Contexto 
As políticas e normas ambientais existentes para levar a cabo atividades petroleiras, assim 

como outras de tipo extrativista, encontram-se em processo de consolidação nos diferentes países da 
região. Em geral, faltam instrumentos de planejamento que considerem e incorporem a conservação 
e a utilização sustentável dos recursos naturais nos planos, programas e políticas setoriais ou interse-
toriais, descumprindo a obrigação que neste sentido estabelece o Convênio 169 da OIT (1991) – rati-
ficado por todos os países amazônicos com exceção da Guyana, Guyane Française e Suriname – e o 
Convênio sobre a Diversidade Biológica (CDB), ratificado por todos os países amazônicos. A proteção 
do patrimônio socioambiental do território amazônico é um tema urgente para os Estados da região. 
São cada vez mais frequentes os movimentos indígenas e ambientais contra as atividades petroleiras. 
No mesmo sentido vêm se pronunciando as instâncias judiciais nacionais e internacionais, reconhe-
cendo a vigência dos direitos coletivos dos povos indígenas e da proteção da natureza.

As atividades de prospecção e exploração de petróleo e gás acontecem dentro de um marco 
político e normativo que de forma regular não reconhece nem incorpora limitações reais ou salva-
guardas para a proteção da diversidade socioambiental. As empresas extrativas podem atuar, oca-
sionalmente, sem controle sobre estes aspectos por parte do Estado, gerando impactos ou pressões 
negativas que resultam mais acentuados em ecossistemas particularmente frágeis como o amazônico 
(ver BPG1: As principais empresas petroleiras com interesses na Amazônia). A contaminação ambiental 
gerada pelos inevitáveis vazamentos de petróleo e despejos de rejeitos tóxicos causa prejuízos irre-
mediáveis à saúde dos habitantes locais e ao habitat natural. A construção de estradas, oleodutos e 
outras obras de infraestrutura associadas, promovem a degradação e o desmatamento das florestas, 
junto com o avanço da colonização, que por sua vez leva  ao aparecimento de doenças, à fragilização 
das formas próprias de relacionamento e controle social nas comunidades indígenas, entre outros 
impactos.

PETRÓLEO e GÁS 

Terminal do gasoduto Urucu da Petrobras em Coari. Amazonas, Brasil. © Ricardo Stuckert, 2006

Poço petroleiro nas imediações do Parque Nacional Yasuní, rio Napo. Ecuador. © Pablo Baños/Avina, 2010

Fontes cartográficas do tema Petróleo e Gás: • BOLIVIA: Decreto Supremo 0676/2010 (Gaceta Oficial de Bolivia 183NEC); YPFB, 2007 • BRASIL: Agencia Nacional do Petróleo-ANP, Banco de Dados de Exploração e Produção-BDEP, 2010 • COLOMBIA: Agencia 
Nacional de Hidrocarburos-ANH, 2011 • ECUADOR: Mapa Catastral Petrolero Ecuatoriano, 2010 • PERÚ: Ministerio de Energía y Minas - MINEM, 2011 • VENEZUELA: Ministerio de Energía y Petróleo, 2009. Oceano e relevo: World Physical Map,U.S. National Park 
Service, em ArcGIS Online Services.

MPG1 

Petróleo e Gás  
na Amazônia

Atualmente existem 81 lotes em exploração, mas há  
mais 246 lotes sobre os quais existem interesses petroleiros

Os 327 lotes petroleiros com potencial de exploração  
ocupam 1,08 milhão de km2 ou 15% da Amazônia

24 empresas exploram lotes petroleiros na Amazônia,  
mas apenas nove controlam 78% deles

O Perú tem a maior superfície destinada a petróleo: 84% da 
Amazônia; a Colômbia demarcou o maior número de lotes: 102

Em seis países amazônicos os lotes petroleiros  
se sobrepõem a ANP e TI

Ä desde os anos 90, organizações civis do  
Ecuador trabalham pela moratória à exploração  
de petróleo na região do Yasuní, onde povos  
indígenas vivem em isolamento.

¾ As bacias sedimentares do Acre e do 
Madre de dios são consideradas as novas 
fronteiras para exploração de petróleo e 
gás na Amazônia ocidental.

¸ No Peru, 66,3% dos TI estão  
sobrepostos por lotes petroleiros.

Ä

¾

¸
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TPG3. Quantidade e superfície dos lotes petroleiros na Amazônia, por país

País Superfície da Amazônia Nº de lotes
Superfície dos 

lotes (km2)
% superfície dos lotes em relação com  

a Amazônia por país

Perú 782.820 92 659.937 84%

Colombia 483.164 102 193.414 40%

Ecuador 116.284 14 24.957 21%

Bolivia 479.264 55 73.215 15%

Brasil 5.006.316 55 127.862 3%

Venezuela 453.915 9 3.319 1%

Guyana 214.969 0 - -

Guyane Française 86.504 0 - -

Suriname 163.820 0 - -

Total 7.787.056 327 1.082.704 15%

BPG1. As principais empresas petroleiras com interesses na Amazônia 

Ao menos 71 empresas petroleiras estão presentes na Amazônia. Entre elas há 20 empresas, públicas e privadas, 

que têm presença sobre 60% da superfície delimitada como lotes petroleiros (aproximadamente 648 mil km2).

As empresas que desenvolvem atividades de exploração são 24. Nove delas operam em 78% (31.835 km2) da 

superfície dos lotes nesta fase. As com maiores concessões são: Pluspetrol da Argentina com 8.826 km2 no Perú; a 

equatoriana Petroamazonas EP com 4.785 km2 no Ecuador; a anglo-francesa Perenco com 4.616 km2 no Ecuador; e a 

Petroriental da China com 3.197 km2 no Ecuador.

Em fase de prospecção existem 50 empresas que operam em toda a Amazônia. Dez delas abarcam 67% (288.548 

km2) da superfície de lotes onde se realiza esta atividade. As empresas que exploram as maiores extensões são: Petro-

bras sobre 61.487 km2; Talisman Energy do Canadá com 30.491 km2; OGX Petróleo e Gás Ltda do Brasil com 28.744 

km2 neste país; e a estado-unidense Burlington com 27.197 km2 no Perú.

Empresas petroleiras com lotes maiores que 10.000 km2

#
Empresa

Extensão  
total km2

País(es) Fase(s)

1 Agencia Nacional de Hidrocarburos 87.624 Colombia Potencial

2 Petrobras 72.131 Bolivia, Brasil, Colombia, Perú Potencial, em prospecção, em exploração 

3 Talisman 54.248 Colombia, Perú Potencial, em prospecção

4 YPFB Petroandina 53.837 Bolivia Potencial

5 Upland Oil & Gas 37.080 Perú Solicitação

6 Pluspetrol 36.864 Colombia, Perú Potencial, em prospecção, em exploração

7 Petron Resources 29.441 Perú Solicitação

8 Burlington 29.197 Ecuador, Perú Em prospecção, em exploração 

9 OGX Petróleo e Gás Ltda. 28.744 Brasil Em prospecção

10 Petra Energía S/A 26.719 Brasil Em prospecção

11 CEPSA 25.748 Perú Em prospecção

12 REPSOL-YPF 24.582 Bolivia, Ecuador, Perú Em prospecção, em exploração

13 Pacific Stratus Energy 24.112 Colombia, Perú Em prospecção

14 M&S Brasil S.A. 23.184 Brasil Em prospecção

15 BHP Billiton Petroleum 19.666 Colombia Potencial

16 Hunt Oil 18.695 Perú Em prospecção

17 Petrolifera 16.640 Perú Em prospecção

18 Grantierra Energy 14.671 Colombia, Perú Em prospecção, em exploração

19 Ecopetrol S.A. 14.226 Colombia Potencial, em prospecção, em exploração

20 Petrominerales 10.926 Colombia, Perú Em prospecção

Fonte: Base de Dados RAISG (v. fontes cartográficas em MPG1). 

Metodologia
Foi compilada informação georreferenciada de diferentes fontes secundárias sobre lotes 

petroleiros existentes nos diferentes países amazônicos. Os lotes foram classificados em quatro 
tipos, de acordo com a fase em que se encontram: potencial (áreas com possíveis reservas de 
petróleo e gás), em solicitação (em trâmite administrativo), pesquisa (prospecção) e exploração 
(extração). A TPG1 apresenta a existência destas fases nos seis países que possuem lotes petro-
leiros na Amazônia.

Para efeito da apresentação dos resultados, foram descartadas as áreas de lotes que resulta-
ram em sobreposições menores do que 9 hectares com as unidades de análise.

Para toda a Amazônia
Na Amazônia, existem 327 lotes petroleiros. Eles cobrem uma extensão de 1.082.704 km2 (14% 

da superfície amazônica) distribuída entre lotes potenciais (6,2%), em solicitação (1,8%), em pesquisa 
(5,6%) e em exploração (0,5%). Os 81 lotes sob exploração ocupam 40.717 km2, enquanto os lotes 
solicitados, em pesquisa e potenciais ocupam uma extensão total de 1.041.988 km2 (TPG2).

Do total de lotes, 80% (263) estão concentrados na Amazônia andina (MPG2). Cabe ressaltar 
que é nesta parte que se encontra quase a metade dos povos indígenas (incluindo aqueles não con-
tatados ou em isolamento), a metade da água, a maior diversidade biológica por unidade de área e os 
mais variados serviços socioambientais de toda a região amazônica. 

TPG1. Fases da atividade petroleira na Amazônia, por país 
País Potencial Solicitação Em prospecção Em exploração

Bolivia X X X

Brasil X X

Colombia X X X

Ecuador X

Perú X X X X

Venezuela X X

TPG2. Quantidade e superfície dos lotes petroleiros na Amazônia, por fase da atividade
Fase Quantidade Superfície (km2) % sobre o total de lotes % sobre o total da Amazônia

Potencial 85 477.286 44,1% 6,2%

Solicitação 20 136.228 12,6% 1,8%

Em prospecção 141 428.473 39,6% 5,6%

Em exploração 81 40.717 3,8% 0,5%

Total 327 1.082.704 100,0% 14,0%

MPG2. Lotes petroleiros na Amazônia, por fase de atividade

Para a Amazônia de cada país
Os países amazônicos com as maiores superfícies destinadas a atividades petroleiras em to-

das as suas fases são: Perú (84%), Colombia (40%) e Ecuador (21%). O Ecuador é o país com maior 
superfície de lotes petroleiros em exploração na Amazônia. Embora somente 3% da Amazônia brasi-
leira tenha lotes, estes ocupam 127.862 km2, o que representa o terceiro lugar em superfície depois de 
Perú e Colombia (TPG3). A Colombia é o país que  demarcou o maior número de lotes (102), seguida 
pelo Perú (92), Bolivia e Brasil (55 cada um) (GPG1). A Venezuela, considerado o país petroleiro por ex-
celência, demarcou poucos lotes em sua Amazônia já que suas principais reservas se encontram fora 
desta região (PDVSa, 2012). No Brasil a grande maioria das áreas de exploração petroleira encontra-
-se na plataforma marítima. De forma similar, no Suriname, Guyana e Guyane Française a maior parte 
dos lotes petroleiros também se encontra nos seus territórios marinhos (Kriege e CheDi-toelSie, 2006; 
way, 2012). 

No Ecuador, a informação cartográfica obtida refere-se exclusivamente a lotes em exploração, 
mas sabe-se que o país iniciou a XI Rodada Petroleira, em que foram licitados 12 lotes localizados no 

GPG1. Distribuição da superfície de lotes petroleiros na Amazônia, por fase da atividade e país

BPG2. Estado, petróleo e Territórios Indígenas na Amazônia equatoriana

Até meados do século XX o petróleo leve foi explorado no litoral pela Anglo, sem trazer maiores benefícios para o país. Em meio 

à disputa pela definição da fronteira entre Ecuador e Perú (1941), iniciou-se a prospecção petroleira no centro sul da Amazônia, com 

a Shell e duas décadas depois se transladou para a atual sub-região nordeste (fronteira com Colombia) onde, em 1967, a Texaco-

-Gulf iniciou a exploração do poço Lago Agrio 1 e a estatal petroleira (CEPE, depois Petroecuador e hoje Petroamazonas EP) iniciou 

a exploração do Distrito Amazônico que incluía poços, campos, estações, oleodutos, polidutos e estradas, assim como as atuais 

cidades petroleiras: Lago, Coca, Shushufindi ou Sacha. Isto significou o deslocamento forçado, etnocídio e aculturação de povos 

ancestrais como os tetete (extintos) e outros grupos lingüísticos tukano (sionas e secoyas), barbacoano (cofán) e waorani. Ainda 

permanecem ali os passivos da era Texaco (piscinas com rejeitos e águas tóxicas que chegam aos rios ou águas subterrâneas, 

degradação e desmatamento, câncer ou leucemia), razão pela qual em 1994 um grupo de 30 mil afetados decidiu levar os respon-

sáveis por estas operações (naquele momento a Texaco, agora absorvida pela Chevron) às cortes dos EUA. Ainda que a renda do 

petróleo tenha financiado boa parte dos ingressos nacionais desde 1972, quando se iniciou a exportação, o petróleo amazônico 

não é o fator de segurança energética que deveria ser, já que o país importa derivados (naftas, gás liquefeito e bunker) para um 

mercado interno seriamente distorcido por preços subsidiados (U$ 1,5/gal). Frente a isto, em meados dos anos 90, organizações 

civis e indígenas pediram uma moratória à exploração de petróleo pesado em áreas protegidas e zonas intangíveis para indígenas em 

isolamento voluntário como no Yasuní, antecedente da iniciativa retomada pelo governo em 2008 de deixar 900 milhões de barris de 

petróleo sem exploração, em troca de uma compensação pela comunidade internacional (equivalente a 50% dos ganhos estimados 

pela exportação do óleo) e que permitiria reduzir emissões de forma efetiva e compartilhada entre países exportadores e consumi-

dores. Entretanto, não há uma resposta concreta, não tanto pela novidade do mecanismo financeiro – a cargo do PNUD – mas sim 

pela falta de garantias para a continuidade desta política “post-petroleira”, como é promovida pelo governo. Isto foi observado pelo 

Presidente Correa desde seu lançamento, ao anunciar que se a iniciativa não se consolidasse, seria iniciado o “Plano B” dentro de 

um prazo determinado para a exploração destas reservas comprovadas. Embora se venha postergando desde 2009 o suposto início 

deste plano, também vem se anunciando o início de uma nova rodada petroleira para licitar 2 milhões de hectares no centro sul da 

Amazônia equatoriana, onde os indícios da Shell e Petroecuador resultaram negativos para reservas comerciais. Isto incrementa a 

pressão sobre uma região de alta importância por sua grande diversidade socioambiental (cabeceiras do Pastaza, Tigre e Morona), 

já que a expectativa do Estado e das empresas é estender a fronteira petroleira desde o nordeste, afetando territórios indígenas 

(achuar, andoa, sapara, shiwiar e kichwa de Pastaza) para uma subregião que conta com escassas áreas protegidas ou patrimônios 

naturais do Estado (PANE). A consulta prévia informada tampouco conta com instrumentos legais consistentes depois que, em 

2008, se eliminou por decreto presidencial um regulamento específico. Tampouco a consulta pré-legislativa, nem a consulta popular 

que a Constituição prevê parecem opções para manter as áreas protegidas livres de atividades extrativas, especialmente agora que 

o Estado deve pagar à China ($ 5 mil milhões) com venda antecipada de petróleo até 2016. (Víctor López/EcoCiencia)

TPG4. Superfície de lotes petroleíros na Amazônia, por fase de da atividade e país (km2)
País Potencial Solicitação Em prospecção Em exploração Total Superfície da Amazônia

Perú 253.447 133.336 262.385 10.770 659.937 782.820

Colombia 170.003  21.367 2.044 193.414 483.164

Brasil   126.843 1.019 127.862 5.006.316

Bolivia 53.837  17.879 1.500 73.215 479.264

Ecuador    24.957 24.957 116.284

Venezuela  2.892  427 3.319 453.915

Total 477.286 136.228 428.473 40.717 1.082.704 7.321.763

sudeste do país, que contém cerca de 120 milhões de barris de petróleo. (ver BPG2: Estado, petróleo 

e Territórios indígenas na Amazônia equatoriana). Em termos de superfície, a maior ameaça encontra-
-se no Perú e na Colombia, onde os lotes potenciais e em pesquisa ocupam 82,9% e 24,4% de seus 
territórios amazônicos, respectivamente (TPG4).

Por Bacias
As macrobacias amazônicas nas quais se encontra a maior superfície de lotes (em quais-

quer fases) são as do Amazonas Alto (com 855.120 km2, equivalentes a 42% da superfície total da 
bacia), Orinoco (138.349 km2, 26%) e Madeira (131.522 km2, 11%) (MPG3). As dez sub-bacias com 
maiores superfícies de lotes petroleiros se encontram no interior da macrobacia Amazonas Alto 
(TPG5 e MPG4). 

MPG3. Proporção de lotes petroleiros por macrobacia da Amazônia

MPG4. Proporção de lotes petroleiros por sub-bacia da Amazônia

TPG5. As dez sub-bacias amazônicas com maior superposição de lotes petroleiros
Sub-bacia* Área bacia (km2) Área com lotes (km2) % aprox. Fase 

Ucayali (médio) 22.046 21.946 100 Em prospecção, solicitação e potencial

Marañón (médio) 4.284 4.264 100 Potencial, em prospecção e solicitação

Marañón (baixo) 2.223 2.213 100 Potencial e em prospecção

Marañón (médio-baixo) 36.342 36.159 99 Potencial, em prospecção e em contrato

Amazonas Alto (médio) 27.832 26.371 95 Em prospecção e potencial

Pachitea 29.026 26.520 91 Em prospecção, solicitação e potencial

Ucayali (baixo) 111.078 101.217 91 Potencial e em prospecção

Amazonas Alto (baixo) 32.941 29.825 91 Em prospecção, potencial, solicitação e em contrato

Marañón 81.498 72.585 89 Solicitação, em prospecção e potencial

Tambo 32.405 27.892 86 Em prospecção, solicitação e potencial

*A definição de bacias usada na análise está explicada na Introdução.
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GPG2. Proporção das ANP da Amazônia com lote petroleiro, por país  e fase da atividade

TPG7. Superfície de lotes petroleiros em ANP da Amazônia, por fase da atividade, âmbito administrativo  
e tipo  de uso

Tipo de ANP

Área superposta (km2)
Superfície  

total ANP (km2)
% de lotes  

superpostos à ANPPotencial Solicitação
Em  

prospecção
Em  

exploração
Total

Nacional-uso 
transitório*

13.318 441 10.808 121 24.688 25.390 97%

Nacional-uso direto 16.431 2.551 19.436 40 38.458 429.415 9%

Nacional-uso 
indireto

33.941 918 6.260 5.570 46.689 764.180 6%

Departamental-uso 
direto

3.641 0 2.305 4 5.949 494.425 1%

Total 67.331 3.910 38.808 5.735 115.784 1.845.864 6%

* Não considerada a área da Reserva Florestal da Lei 2ª da Colombia.

GPG3. Proporção dos TI da Amazônia com lote petroleiro, por país e fase da atividade

TPG8. Superfície de lotes petroleiros em TI da Amazônia, por fase da atividade, âmbito administrativo e tipo de  uso

Tipo de Território 
 Indígena

Área superposta (km2) Superfície  
total  

em TI (km2)

Proporção 
de TI com 

lotes
Potencial Solicitação

Em  
prospecção

Em  
exploração

Total

Proposta de Reserva Territorial 16.022 301 20.303 1.116 37.743 39.762 95%

Reserva Territorial ou Zona 
Intangível

14.153 0 224 5.508 19.884 28.127 71%

Território Indígena reconhecido 
oficialmente

98.722 22.275 60.587 1.963 183.547 1.693.431 11%

Território Indígena sem  
reconhecimento oficial

7.368 4.641 7.291 13.327 32.626 368.603 9%

136.264 27.218 88.404 21.914 273.801 2.129.923 13%

TPG6. Superfície de lotes petroleiros em ANP da Amazônia, por país
País Superfície de ANP (km2) Superfície de lotes em ANP (km2) Proporção superfície lotes em ANP

Perú 159.846 77.597 49%

Bolivia 135.524 30.555 23%

Ecuador 29.836 5.196 17%

Colombia 81.842 1.426 2%

Brasil 1.173.962 976 <1%

Venezuela 171.145 35 <1%

Total 1.845.864 115.784 6%

MPG5.Proporção de lotes petroleiros em ANP da Amazônia

Por Áreas Protegidas
Os lotes petroleiros na Amazônia se superpõem com 6% (115.784 km2) da superfície total das 

Áreas Naturais Protegidas (ANP) (TPG6). Os lotes potenciais superpostos com ANP representam 58% 
(67.331 km2), os solicitados 3% (3.910 km2), os que se encontram em fase de pesquisa 34% (33.808 
km2) e aqueles em fase de exploração representam 5% (5.735 km2) (TPG7). As situações mais críticas 
se apresentam no Perú (onde a superposição ocupa 49% das suas ANP), Bolivia (23%) e Ecuador 
(17%), independentemente da fase em que encontram (MPG5). 

Do total da superfície de lotes em ANP, 95% corresponde a lotes petroleiros potenciais, solicita-
dos ou em pesquisa. A maior parte localiza-se no Perú e na Bolivia. No Ecuador existe a maior quan-
tidade de lotes em exploração no interior de ANP (GPG2) e o Parque Nacional Yasuní está ameaçado 
pela possibilidade de expansão da atividade petroleira em até 900 milhões de barris de óleo extra 
pesado, se não for realizada a iniciativa Yasuní ITT . Quanto às categorias de ANP, os lotes petroleiros 
com maior superposição se apresentam em ANP nacionais de uso transitório (97%) e a menor super-
posição nas ANP departamentais/estaduais de uso direto (1%). 

MPG6. Proporção de lotes petroleiros em TI da Amazônia

BPG3. Prospecção de petróleo e gás nas bacias sedimentareas  
do Acre e Madre de dios

As atividades de prospecção de petróleo e gás em curso nas bacias sedimentares do Acre e Madre de Dios, considera-

das como “nova fronteira”, integram metas do Plano Decenal de 2002 e do Plano Plurianual (2007-2012), de 2007, com 

investimento previsto de R$ 137 milhões nestas bacias.

Desde 2007, várias etapas de pesquisa foram realizadas no Estado do Acre e na parte sudoeste do Estado do Amazo-

nas: serviços técnicos especializados de aquisição e processamento de dados aerogravimétricos e aeromagnetométricos 

em 105 mil km lineares nas bacias sedimentares do Acre, Madre de Dios e Solimões; reconhecimento aéreo de 24 mil 

km lineares nas bacias sedimentares do Acre e Madre de Dios, cobrindo praticamente toda a extensão do Estado do Acre, 

excluindo uma faixa ao longo das fronteiras com Perú e Bolivia; e serviços técnicos especializados de coleta, análises de 

laboratório e interpretação de dados geoquímicos de 2.000 amostras de solo da bacia do Acre.

Estas últimas atividades foram liberadas de licença ambiental pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas 

(IPAAM) e pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SDS), do Amazonas, e pelo Instituto de 

Meio Ambiente do Acre (IMAC). Na época, a Agência Nacional do Petróleo estabeleceu entendimentos junto à FUNAI e ao 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), para promover levantamentos em quatro Unidades de 

Conservação: o Parque Nacional de Serra do Divisor e as Reservas Extrativistas do Alto Tarauacá, Alto Juruá e Riozinho da 

Liberdade, além de 530 pontos de coleta localizados a menos de dez quilômetros dos limites de cinco territórios indígenas 

localizados no Acre e Amazonas. Os levantamentos dentro das unidades de conservação acabaram não ocorrendo, por 

restrições da legislação ambiental.

Os resultados das pesquisas em uma extensão de 31.000 km2, no Alto Juruá (Acre e Amazonas), mostraram indícios 

de hidrocarbonetos gasosos de origem termogênica. 

Em 2010 foram reprocessados dados sísmicos terrestres da bacia do Acre, em 575 km de linhas sísmicas 2D, da 

investigação anterior a 1998, principalmente na região da Serra do Divisor. 

Para a terceira etapa de pesquisas de campo em 2010, foi contratada a Georadar Levantamentos Geofísicos S/A 

(crédito aprovado em 2012 pelo BNDES), para a aquisição de 1.017 km de linhas sísmicas 2D, com 40,7 mil registros 

de sísmica de reflexão (sismogramas), nas bacias sedimentares do Acre e Solimões. O Instituto Brasileiro de Meio Am-

biente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) concedeu Licença de Operação, com condicionantes, por três anos, 

em fevereiro de 2012, e a autorização de supressão da vegetação em maio para a área de abertura de 285 clareiras 

nas linhas. 

Na cidade de Cruzeiro do Sul (AC), a empresa instalou sua base de operação em 2012, e iniciou o recrutamento e 

capacitação da força de trabalho, o reconhecimento de zonas e a realização de palestras nas comunidades por onde hoje 

estão sendo abertas as linhas. Com uma duração de dez meses, a aquisição dos registros está ocorrendo em doze linhas 

sísmicas distribuídas na bacia do Alto Rio Juruá, nos municípios da Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, 

Rodrigues Alves e Mâncio Lima, no Estado do Acre, e Ipixuna e Guajará, no Estado do Amazonas (ver mapa). Os traçados 

das linhas guardam distância de pelo menos dez quilômetros dos limites dos nove territórios indígenas e de seis unidades 

de conservação, de uso direto e de proteção integral.

Embora tenham sido realizados eventos de informação pela empresa junto com a ANP e o Governo do Acre, nas 

cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul (abril de 2012), as reuniões e os documentos das organizações indígenas, 

movimentos sociais, e inclusive dos municípios, reiteram perguntas a respeito da falta de instrumentos de consulta e 

de informação sobre o projeto e seus possíveis impactos socioambientais na região, a exemplo do que tem ocorrido 

desde 2007. (ISA)

Linhas do levantamento sísmico no Acre, 2012

Por Territórios Indígenas
Os lotes petroleiros na Amazônia se superpõem com 13% (273.801 km2) da superfície total 

dos Territórios Indígenas (TI) (MPG6 e TPG8). Os lotes potenciais superpostos representam 50% 
(136.264 km2), os solicitados 10% (27.218 km2), os que se encontram em fase de pesquisa 32% 
(88.404 km2) e aqueles em fase de exploração 8% (21.914 km2). A situação mais crítica se apresenta 
no Perú, onde a superposição ocupa 66,3% dos TI, enquanto no Brasil não se registra nenhum tipo 
de superposição (GPG3).

Com relação às diferentes categorias de TI, aqueles reconhecidos oficialmente têm uma su-
perposição de 11% de sua superfície por lotes petroleiros em suas distintas fases, enquanto os TI 
não reconhecidos apresentam uma superposição de 9%. O Ecuador atualmente é o país com maior 
superfície de TI superposta por lotes petroleiros em exploração. As zonas intangíveis (no Ecuador) e as 
reservas territoriais (no Perú), ambas destinadas a povos indígenas em isolamento, estão superpostas 
com lotes petroleiros em 71% de sua superfície. Por outra parte, os lotes petroleiros se superpõem em 
95% com as reservas territoriais propostas na Amazônia peruana.

Considerações finais
Os lotes petroleiros se superpõem a muitos TI e ANP indistintamente das categorias que se 

apresentam em cada país. A extração de petróleo e gás na Amazônia historicamente tem exercido 
uma pressão sobre a diversidade socioambiental. A experiência do Perú e do Ecuador demonstra o 
alto grau de impacto que este tipo de atividade pode gerar. A definição consensual de normas so-
cioambientais de proteção relacionadas à atividade petroleira é um passo necessário a curto prazo. 

No Ecuador, onde se concentram 25 dos 40 mil km2 de lotes ou blocos petroleiros sob explo-
ração em toda a Amazônia, a expectativa, tanto do Estado quanto das empresas, com a nova rodada 
de licitação de mais 20.000 km2, é estender a fronteira petroleira até os TI do sudeste do país, que é 
uma região com escassa superfície protegida em unidades do Patrimônio Natural do Estado ou em 
bosques protetores, o que anuncia um processo de conflito entre o setor e as nacionalidades indíge-
nas das províncias de Pastaza e Morona.

Derrame do Oleoduto de Crudos Pesados (OCP) nos rios Santa Rosa, Quijos e Coca, na Amazônia 
equatoriana. © Juan Calles/EcoCiencia, 2009
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MINERAÇÃO
Alunorte, a maior refinaría de alumina do mundo, inaugurada em 1995, consome energia da  
hidroelétrica (UHE) Tucuruí. Barcarena, Pará, Brasil. © Paulo Santos, 2006

A maior mina de ferro a céu aberto do mundo, da empresa Vale, em Carajás. Pará, Brasil.  
© Pedro Martinelli, 1996

MMN1 

Mineração  
na Amazônia

Fontes cartográficas do tema Mineração: • Bolivia: SERGEOTECMIN 2005 • Brasil:Departamento Nacional da Produção Mineral-DNPM, 2011 • Colombia: Catastro Minero Colombiano, 2010 (http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/index.
cmc) • Ecuador: Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, 2010 • Guyana: Guyana Geology and Mines Comission, 2009 • Perú: MINEM, 2011 • Suriname: Natural Resource and Environmental Assesment-NARENA  • Venezuela: Ministerio de 
Energía y Minas, 2009. Oceano e relevo: World Physical Map,U.S. National Park Service, em ArcGIS Online Services.

Ä Na região de Madre de dios a taxa  
de desmatamento relacionada à  
mineração de ouro em pequena escala  
foi de 292 ha/ano entre 2006 e 2009.

¾ Na Guyana o desmatamento causado  
pela mineração de ouro triplicou  
entre 2001-2002 e 2007-2008.

¸ A mineração é uma ameaça às terras indígenas  
no Brasil. de todas as zonas minerárias solicitadas  
em TI da Amazônia, 88% (307.305 km2) estão  
concentradas no Brasil. 

Desde os tempos da conquista se iniciou na Amazônia a busca do “El Dorado”, pois já 
então se sabia da grande riqueza mineral que a região possui. Durante séculos, sua pros-

pecção e exploração esteve concentrada nas riquíssimas minas de ouro e prata da região andina. 
Somente no século XX, com o descobrimento de grandes jazidas minerais, como a Serra dos Carajás 
na Amazônia brasileira (em 1967), iniciou-se o avanço das atividades minerárias que hoje abarcam 
boa parte da região, seja através de plantas industriais de exploração ou em lotes em prospecção, 
além da mineração realizada ilegalmente.

Desde então, o incremento de preço dos minerais preciosos, a crescente demanda de outros 
minerais considerados estratégicos (alumínio, ferro, titânio, vanádio, entre outros), e a necessidade 
dos países da região de gerar renda a partir dos recursos naturais amazônicos, fizeram da mineração 
uma grande oportunidade de crescimento econômico; entretanto, estas oportunidades não levam em 
conta os impactos socioambientais.

Durante as últimas décadas, as políticas nacionais de desenvolvimento incluíram a minera-
ção como um dos setores fundamentais para gerar emprego e combater a pobreza. A Amazônia 
converteu-se assim em uma das regiões com maior potencial minerário; não obstante, o divórcio entre 
as políticas setoriais permite que haja zonas minerárias no interior de Áreas Protegidas e Territórios 
Indígenas, tal e como se apresenta neste capítulo.

Contexto 
Os países amazônicos deram continuidade à tradição jurídica e política que desde a época co-

lonial atribuía a propriedade dos recursos minerais aos Estados, independentemente do tipo de posse 
da terra (privada, coletiva ou pública). A existência na Amazônia de um variado conjunto de direitos 
sobre a terra, em princípio, não limita nem restringe a possibilidade de realizar atividades minerárias. 
Assim, os Estados se reservam o direito de fazer concessões a terceiros para prospecção, exploração 
e comercialização.

Em 2012 foi declarada na Colombia uma moratória às atividades minerárias na região ama-
zônica; o acúmulo de requerimentos de concessão levou o governo a atender o pedido do setor 
socioambiental e, em aplicação do princípio de precaução, foi determinada a suspensão preventiva 
da outorga de títulos minerários até que se tenham desenvolvido, em um prazo máximo de 10 anos, 
os processos de seleção objetiva necessários para conceder os 201 lotes minerários previstos nesta 
região. Paralelamente, o Brasil promove a exploração minerária em grande escala na Amazônia, en-
quanto avança no Congresso Nacional um Projeto de Lei para autorizar definitivamente a prospecção 
e exploração minerária em terras indígenas.

Um caso importante que alia a geração de hidroeletricidade com a exploração minerária ocorre 
neste momento na Amazônia brasileira, na região da Volta Grande do rio Xingu, onde avança o pro-
cesso de licenciamento ambiental da que será a maior mina de ouro a céu aberto do país. A empresa 
de mineração canadense Belo Sun planeja instalar-se a menos de 16 km da hidroelétrica de Belo 
Monte, que deve prover energia contínua e barata para a mina a partir de 2015. O ambicioso plano 
de expansão energético sobre os rios da Amazônia brasileira provavelmente redimensionará os em-
preendimentos de prospecção e exploração minerária na região.

Apesar das legislações vigentes, as atividades de mineração ilegal aumentaram em toda a re-
gião durante as duas últimas décadas, produzindo impactos cada vez maiores e mais incontroláveis, 
colocando em risco muitas vezes a saúde de comunidades locais inteiras. A contaminação da água 
com metais pesados, como mercúrio, produz sequelas de longa duração nas comunidades expostas 
aos rios contaminados, mesmo quando se encontram a grandes distâncias das minas.

As zonas com interesses minerários somam 1,6 milhão de km2, 
que representa 21% da Amazônia

A maioria das zonas de interesse ainda está sob solicitação 
(50,8%), seguidas pelas zonas em prospecção (30,8%)

A Guyana é o país que tem a maior parte de seu  
território amazônico coberto por zonas minerárias

As zonas minerárias ocupam hoje 15% das ANP  
e 19% dos TI da Amazônia

O forte aumento do preço do ouro nos últimos anos  
incentivou a mineração ilegal na Amazônia,  

com grandes impactos socioambientais
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BMN1. As principais empresas e os maiores 
emprendimentos minerários

Entre os principais empreendimentos mineiros na Ama-

zônia, encontram-se a região mineira de Madre de Dios, 

no Perú, fronteira com a Bolivia; o sudeste equatoriano, 

nas províncias Morona Santiago e Zamora Chinchipe com 

os projetos Fruta do Norte e Mirador, no Ecuador; a região 

de exploração de bauxita operada pela Bosai na Guyana; 

o projeto Carajás, de ferro-gusa, concessão da empresa 

Vale; a Mina do Pitinga, onde a empresa Taboca extrai 

principalmente o estanho e o projeto Juruti, concessão 

da Alcoa para exploração da bauxita, estas três últimas 

no Brasil. 

* Não foram encontrados dados para a Guyane Française.

*A superfície amazônica possui 20,9% sob zonas minerárias, quando se eliminam as áreas superpostas entre categorias.

GMN1. Distribuição de zonas minerárias na Amazônia, por fase da atividade

MMN2. Fases da atividade minerária na Amazônia

* As áreas superpostas dentro de uma mesma categoria foram eliminadas para não se superestimar a área total.

GMN2. Distribuição de zonas minerárias na Amazônia, por fase da atividade e país

MMN3. Proporção de zonas minerárias por país da Amazônia

O rio Beni, na Bolivia, é um dos casos mais críticos de contaminação de água, sedimentos e 
peixes por mercúrio e outros metais pesados, que afetam também comunidades indígenas e ribeiri-
nhas. Estas atividades vêm se desenvolvendo desde a década dos anos 70, com maior ênfase nos 
últimos 20 anos (Bourgoin, 2001). Um caso similar mais recente é a exploração ilegal de ouro na bacia 
do rio Madre de Dios, no Perú, onde já foram degradados mais de 150.000 ha dos melhores solos 
aluviais aptos para a agricultura (Dourojeanni, 2009). 

Além da contaminação de ecossistemas inteiros, a mineração ilegal gera efeitos colaterais em 
áreas de povos indígenas não contactados ou de contacto recente, como é o caso dos Yanomami na 
região de fronteira entre Venezuela e Brasil. (ver BMN2: A nova febre do ouro na Amazônia)

Metodologia
A análise da informação sobre mineração está baseada nos dados oficiais compilados em 

cada país, sistematizados e classificados em categorias de acordo com as fases da atividade mine-
rária empresarial, a saber: potencial (áreas com possíveis reservas de minérios), requerimento (em 
trâmite administrativo), pesquisa (prospecção), exploração (extração) e sem informação. No Perú e 
em algumas zonas minerárias do Ecuador, não foi possível diferenciar as zonas em pesquisa daquelas 
em exploração. Nestes casos estas zonas foram analisadas como pesquisa/exploração. A distribuição 
das zonas por fase entre os países se apresenta na tabela TMN1.

Não foi obtida informação sobre mineração ilegal para todos os países, razão pela qual este 
dado não faz parte das análises.

Devido às diferenças das fontes de informação, foi necessário realizar correções geográficas 
(topológicas) para a análise dos dados, razão pela qual podem existir diferenças entre os resultados 
obtidos aqui e os números obtidos em análises realizadas nos países. Para evitar a duplicação de 
áreas e superestimação de superfícies se excluíram as áreas superpostas entre zonas minerárias que 
se encontram em uma mesma fase. Depois da exclusão se fez a seleção de áreas maiores do que 
cinco hectares em todas as análises. 

Os dados foram analisados pelas seguintes unidades: Amazônia, países, macro e sub-bacias, 
ANP e TI. 

Para toda a Amazônia 
Em 2010 existiam na Amazônia um total de 52.974 zonas com interesses minerários sobre uma 

extensão de 1.628.850 km2, que corresponde a 21% de toda a região (TMN2). A maioria das áreas 
minerárias encontra-se em fase de requerimento (50,8%) seguida por aquelas em fase de pesquisa 
(30,8%) (MMN2 e GMN1). 

A superfície coberta pelas áreas solicitadas representa 10,7% da Amazônia (827.142 km2), en-
quanto as áreas sob pesquisa atingem 6,5% (502.085 km2).

TMN1. Categorias de zonas minerárias nos países da Amazônia
País* Sem informação Potencial Requerimento Pesquisa Pesquisa/Exploração Exploração

Bolivia X  X X  X

Brasil  X X X  X

Colombia   X   X

Ecuador    X X X

Guyana  X  X  X

Perú X  X  X  

Suriname   X X  X

Venezuela   X   X

Para a Amazônia de cada país
Na tabela TMN3, se apresenta a quantidade e a superfície de zonas minerárias por país. A Gu-

yana é o país com maior porcentagem de zonas minerárias em todas as categorias (67,5%), seguido 
pelo Brasil com 27% e Suriname com 18,6%. O país com menor proporção de zonas minerárias na 
Amazônia é a Bolivia, com 0,8%. Com relação ao número de zonas minerárias, 80,5% se encontram 
no Brasil e 11% no Perú. A superfície coberta pelas diferentes categorias de zonas minerárias em cada 
país se apresenta no mapa MMN3. Apesar de não haver começado a mineração em grande escala no 
Ecuador, a médio prazo esta será a principal ameaça post petroleira.

De acordo com a análise das categorias de zonas minerárias por países, observa-se que na 
Guyana e na Bolivia a maior parte da superfície se encontra em fase de pesquisa. No Ecuador e no 
Perú a maior proporção corresponde a zonas em pesquisa/exploração. Na Colombia e no Brasil a 
maior proporção corresponde a zonas em fase de requerimento (GMN2).

Por Bacias
A maior extensão de zonas minerárias encontra-se na macrobacia do Amazonas (Médio-Baixo) 

no Brasil, onde ocupam 619.894 km2, seguida pelas macrobacias Guyana/Amapá (212.524 km2), To-
cantins (190.609 km2), Madeira (184.332 km2) e Negro (168.839 km2) (TMN4 e GMN3).

Tendo em conta as categorias das zonas minerárias, as maiores extensões nas fases de pes-
quisa e potencial se encontram nas macrobacias do Amazonas (Médio-Baixo), Tocantins e Guyana/
Amapá. A maior superfície de zonas minerárias solicitadas encontra-se nas macrobacias do Amazo-
nas (Médio-Baixo), Negro e Madeira (TMN4).

As sub-bacias que possuem as maiores extensões de zonas minerárias são as dos rios 
Amazonas (Juruá-Paru-Jari) com 99.291 km2, Iriri com 69.503 km2, Cuyuní com 60.893 km2, Tocan-
tins Baixo, com 59.143 km2  e Trombetas com 58.400 km2. Na tabela TMN5 se apresentam as dez 
sub-bacias com maior superfície coberta por zonas minerárias. Foram identificadas 14 sub-bacias 
com mais de 52% de sua superfície coberta por atividades minerárias, como se pode observar no 
mapa MMN5.

Considerando a fase de exploração, a bacia do Cuyuní na Guyana e na Venezuela, apresentou 
a maior área com 21.551 km2 e 12.377 km2 respectivamente (total de 33.928 km2), seguida da bacia  
Guyana-Esequibo (Costa) com 9.276 km2. Na fase de pesquisa/exploração as sub-bacias de Madre 
de Dios (6.591 km2) e Marañón (5.636 km2) apresentaram as maiores áreas. Na fase de pesquisa, a 
sub-bacia Guyana/Esequibo (Costa) apresentou a maior superfície com 36.797 km2, seguida pelo 
Teles Pires, com 31.805 km2 (TMN5). 

TMN2. Quantidade e superfície de zonas minerárias por categoria na Amazônia

Categoria # Zona minerária % de # por fase Área (km²) % de área por fase
% área  

amazônica

Potencial   2.529 4,8  164.999 10,1 2,1

Requerimento 30.411 57,4 827.142 50,8 10,7

Pesquisa  9.828 18,6   502.085 30,8 6,5

Exploração/Pesquisa 4.711 8,9   25.383 1,6 0,3

Exploração  5.482 10,3  109.202 6,7 1,4

Sem informação  13 0,0   40 0,0 0,0

Total  52.974 100,0 1.628.850 100,0 21,0

TMN3. Quantidade e superfície de zonas minerárias na Amazônia, por país

País
Quantidade de zonas minerárias Superfície de zonas minerárias Participação  

no totalnúmero % área (km2) % da Amazônia

Bolivia 485 0,9 3.734 0,8 0,0

Brasil 42.623 80,5 1.349.207 27,0 17,3

Colombia 1.563 3,0 50.192 10,4 0,6

Ecuador 791 1,5 4.840 4,2 0,1

Guyana 743 1,4 145.069 67,5 1,9

Perú 5.812 11,0 22.587 2,9 0,3

Suriname 11 0,0 30.419 18,6 0,4

Venezuela 946 1,8 22.803 5,0 0,3

Total 52.974 100 1.628.850 20,9 20,9

TMN5. As dez sub-bacias com maior superfície ocupada por zonas minerárias na Amazônia

Sub-bacias
Superfície de zonas minerárias (km²)

Exploração Pesquisa Requerimento Potencial  Total 

Amazonas (Juruá-Paru-Jari) 493 11.032 81.049 6.717 99.291 

Iriri 449 5.510 61.418 2.126 69.503 

Cuyuní 33.928 12.014 448 14.503 60.893 

Tocantins (B) 2.599 23.113 21.851 11.580 59.143 

Trombetas 1.304 6.154 46.066 4.876 58.400 

Sucunduri-Abacaxis-Maués 168 11.906 36.374 1.469 49.917 

Guyana-Esequibo (Costa) 9.276 36.797  3.780 49.853 

Guaporé 924 8.259 36.075 2.909 48.167 

Teles Pires (S.Manuel) 175 31.805 10.322 4.676 46.978 

Araguaia (B) 236 17.367 11.105 10.753 39.460

TMN4. Superfície de zonas minerárias nas macrobacias da Amazônia, por categoría

Extensão de zonas minerárias (km²)

Macrobacia Pesquisa
Exploração 
Pesquisa

Exploração Potencial
Sem  

informação
Requerimento Total

Amazonas (Médio-Baixo)   169.141        5.166    57.969   387.618 619.894 

Guyanas/Amapá     82.002  5.157      72.293    29.762     22.311 212.524 

Tocantins     91.804         3.594    39.113     56.098 190.609 

Madeira     55.161 6.591        5.792    16.507   33  100.248 184.332 

Negro       8.420         1.579      8.379   150.462 168.839 

Atlântico NE Ocidental     31.903         3.548      5.179     29.979 70.609 

Amazonas Boca/Estuário     26.928         4.401      4.087     19.507 54.924 

Paraná     30.164            912      2.531     15.424 49.031 

Amazonas Alto       3.964 13.635           390      1.419  8    25.842 45.257 

Orinoco          631       10.433      15.558  26.622 

Parnaíba          485              38           39       3.520  4.082 

Amazonas Médio       1.471              56           13          572  2.111 

Total Geral   502.084  25.382    109.201  164.999    40  827.138 1.628.844 

GMN3. Distribuição de zonas minerárias na Amazônia, por macrobacia
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MMN5. Proporção de zonas minerárias por sub-bacia na Amazônia

MMN6. Proporção de zonas minerárias por ANP da Amazônia

Por Áreas Protegidas
As zonas minerárias dentro de Áreas Naturais Protegidas (ANP) alcançam uma superfície de 

281.089 km2, que corresponde a 15% do total da superfície das ANP da Amazônia. 

A maior extensão de tais zonas se encontra em ANP departamentais/estaduais de uso direto 
(95.300 km2), seguidas das ANP nacionais de uso direto (70.222 km2), das ANP departamentais/es-
taduais de uso indireto (42.776 km2), das ANP nacionais de uso transitório (41.735 km2), e das ANP 
nacionais de uso indireto (31.036 km2). As zonas minerárias em ANP nacionais de uso direto/indireto 
cobrem uma extensão de 20 km2. A extensão de zonas minerárias em ANP e sua distribuição podem 
ser observadas na tabela TMN6 e no gráfico GMN4.

Tendo em conta as diferentes fases da atividade minerária, aquelas em fase de requerimento 
cobrem 196.732 km2 das ANP da Amazônia (70% da extensão total de zonas minerárias em ANP), 

GMN6. Distribuição de zonas minerárias em TI da Amazônia, por país  
e fase da atividade (km2)

GMN4. Distribuição de zonas minerárias em ANP da Amazônia, por âmbito  
administrativo e tipo de uso 

GMN5. Distribuição de zonas minerárias em ANP da Amazônia, por país  
e fase da atividade (km2)

seguidas pelas zonas minerárias em fase de pesquisa (57.284 km2, 20%), as zonas potenciais (20.060 
km2, 7%), aquelas em fase de exploração (6.298 km2, 2%) e finalmente as que se encontram em fase 
de pesquisa/exploração (714 km2). A maior parte das zonas minerárias dentro de ANP encontra-se 
no Brasil, ocupando um total de 234.461 km2 (83% da superfície total de zonas minerárias em ANP) 
(GMN5 e MMN6).

A maior parte de processos de exploração minerária ocorre em ANP nacionais de uso direto 
(3.921 km2) e de uso indireto (921 km2). As ANP onde se encontra a maior pressão por exploração 
minerária são: FN Saracá-Taquera (1.290 km2), FN Carajás (1.107 km2) e FN Jamari (939 km2) no Brasil, 
a Reserva Florestal da Lei Segunda da Amazônia na Colombia (743 km2), o PN Canaima na Venezuela 
(550 km2), a APA Tapajós (293 km2) e a RBi Maicuru (117 km2) no Brasil.

Na fase de pesquisa/exploração, as ANP com maior número de áreas minerárias são: REc 
Cofán Bermejo, RfVS El Zarza, RBi El Quimi e PN Yacuri, todas no Ecuador. 

Na fase de pesquisa, o Brasil apresenta as ANP nacionais de uso direto com a maior área 
(23.554 km2), seguidas pelas ANP departamentais/estaduais de uso direto (20.244 km2), as ANP de-
partamentais/estaduais de uso indireto (6.380 km2) e as ANP nacionais de uso indireto (5.651 km2). As 
ANP nacionais com maior superfície coberta por zonas minerárias em fase de pesquisa são as de uso 
direto: APA Tapajós (6.287 km2), FN Carajás (1.947 km2), FN Crepori (1.706 km2), FN Amaná (1.606 
km2), e REx Verde para Sempre (1.574 km2).

Em relação às zonas minerárias potenciais dentro de ANP, elas abarcam 20.060 km2, a maior 
parte no Brasil: REx Verde para Sempre, APA Tapajós, FN Jamanxim e FN Carajás.

Na fase de requerimento se encontram 196.732 km2. As ANP departamentais/estaduais de uso 
direto contém 64.518 km2, seguidas por ANP nacionais de uso transitório (40.992 km2) e por ANP de-
partamentais/estaduais de uso indireto (35.611 km2). As ANP mais ameaçadas por requerimentos de 
atividade minerária são APA Tapajós, FN Amazonas, PN Montanhas do Tumucumaque e EE Jari, todas 
no Brasil e a Reserva Florestal da Amazônia colombiana.

Por Territórios Indígenas
Dentro de Territórios Indígenas (TI) encontram-se zonas minerárias numa extensão total de 

407.320 km2, o que representa 19% da superfície total de TI na Amazônia. A maior extensão ocorre 
em TI reconhecidos (381.857 km2, 94%) e em menor proporção se encontram em terras de ocupação 
tradicional sem reconhecimento (25.437 km2, 6%).

As zonas minerárias em fase de requerimento ocupam 348.993 km2 dos TI. Aquelas em fase de 
exploração, 24.163 km2, e as que estão em pesquisa 16.933 km2. Da extensão total de zonas minerá-
rias em TI, 79% se encontra no Brasil (GMN6 e MMN7).

Do total de zonas minerárias em fase de pesquisa dentro de TI, 97% encontra-se em TI reco-
nhecidos oficialmente, e os 3% restantes em TI de ocupação tradicional sem reconhecimento. Os TI 

MMN4. Proporção de zonas minerárias por macrobacia na Amazônia TMN6. Superfície de zonas minerárias em ANP da Amazônia, por âmbito administrativo e tipo de uso 

ANP por âmbito administrati-
vo e tipo de uso

Superfície de las zonas mineiras (km²)
Distribuição 

(%)Potencial Requerimento Pesquisa
Exploração/ 

Pesquisa
Exploração

Total  
geral 

Departamental-Uso Direto    9.547 64.518     20.719    517  95.300    33,9 

Departamental-Uso Indireto  591 35.611       6.380  194  42.776  15,2 

Nacional-Uso Direto    7.632 34.955     23.699  14 3.921  70.222 25,0 

Nacional-Uso Direto/Indireto                 18     2   20  0,0 

Nacional-Uso Indireto    2.290 20.656       6.469 700  921 31.036 11,0 

Nacional-Uso Transitório        40.992      743 41.735 14,8 

Total Geral  20.060 196.732     57.284  714  6.298 281.089 100,0 

Nos últimos 20 anos, várias ANP e TI da Amazônia estão sob pressão com o aumento da mineração semi-mecanizada de ouro 

aluvial em pequena escala e ilegal. Esta febre do ouro foi impulsionada pelo aumento exponencial do preço do metal, que subiu 500% 

nos últimos dez anos. A sustentação dos garimpeiros nas frentes de produção na floresta é feita por uma rede de empresários ligados 

ao abastecimento básico: alimentos, combustíveis, máquinas e transporte aéreo e/ou terrestre.

O modelo garimpeiro semi-mecanizado provoca o assoreamento dos rios, a perda de biodiversidade nos ecossistemas aquáticos 

(inclusive devido à turbidez), a remoção do solo e a conversão florestal, contribui com 1/3 da poluição mundial por mercúrio e cau-

sa impactos sanitários e ambientais importantes. Estima-se que mais de 100 toneladas de mercúrio são utilizadas a cada ano pela 

mineração ilegal de ouro na Amazônia.

Na Amazônia, 37% das Áreas Naturais Protegidas (Parques e Reservas) de sete países estão impactadas pela mineração ilegal. A 

situação é particularmente aguda na Amazônia Ocidental (Madre de Dios, Perú), nas Guianas (Guyana, Suriname e Guyane Française) 

e no território Yanomami (Brasil e Venezuela).

Estima-se que na região de Madre de Dios a taxa de desmatamento relacionada com a mineração de ouro em pequena escala 

aumentou de 292 ha/ano, entre 2003-2006, para 1.915 ha/ano entre 2006 e 2009.

Na Guyana, um estudo da WWF Guyanas (Marín e May, 2012) mostrou que o desmatamento causado pela mineração de ouro 

triplicou entre 2001-2002 e 2007-2008, destruindo 650 km2 de florestas. A poluição associada com a mineração de ouro em pequena 

escala teve um padrão de crescimento similar, afetando 26.000 quilômetros de rios em 2008.

O território tradicionalmente ocupado pelo povo yanomami, na região de florestas e montanhas da fronteira entre Brasil e Venezuela, 

foi alvo de uma maciça invasão garimpeira proveniente de Boa Vista (Roraima) na segunda metade da década de 1980, da qual re-

sultou a morte de 15% da população yanomami no Brasil e muitos outros graves danos socioambientais. A pressão arrefeceu depois 

de uma mega-operação de retirada dos garimpeiros, organizada pelo governo federal do Brasil no início dos anos 1990. Nos últimos 

cinco anos, a TI Yanomami tem sido sistematicamente invadida por garimpeiros brasileiros que transitam através da linha divisória in-

ternacional, situação que requer a atenção coordenada entre os governos do Brasil e da Venezuela. Há indícios recentes da associação 

de interesses garimpeiros com o narcotráfico. (Beto Ricardo/ISA, com a colaboração de Claudio Maretti/WWF)

Vista aérea de mineração ilegal de ouro na Serra do Divisor. Amazônia entre Brasil e Perú. 
© Thomas Müller/SPDA, 2010

BMN2. A nova febre do ouro na Amazônia

Mineração semi-mecanizada de ouro, no alto rio Madre de Dios. Amazônia peruana.  
© Heinz Plenge, 2008
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MMN7. Proporção de zonas minerárias por TI da Amazônia
BMN3. Mineração, participação e mobilização social no Ecuador

A atividade mineira é considerada pelo Estado equatoriano como de Utilidade Pública e Interesse Nacional Prioritário e 

está regulada pelas disposições estabelecidas no Mandato Mineiro nº 6 de abril de 2008, a nova Constituição Política da 

República do Ecuador oficializada em outubro de 2008, assim como também pela Lei de Mineração e seu Regulamento, 

aprovados em 2009 e reformados em 2011. 

A Constituição, em seu Art. 313, considera setores estratégicos os recursos naturais não renováveis, entre eles os 

minerais. A causa da controvérsia entre os diferentes setores do país – o governo central e os movimentos indígena e 

ecologista – é o Art. 407, que “proíbe a atividade extrativa de recursos não renováveis nas áreas protegidas e em zonas 

declaradas como intangíveis, incluindo a exploração florestal”, mas com uma salvaguarda: “excepcionalmente tais recur-

sos poderão ser explorados mediante petição fundamentada da Presidência da República e prévia declaração de interesse 

nacional por parte da Assembléia Nacional que, se julgar conveniente, poderá convocar a consulta popular.” 

Anteriormente, a Assembléia Nacional aprovou em 18 de abril de 2008 o Mandato Mineiro, que assentou as bases 

condicionantes da prospecção e exploração mineira “ao cumprimento irrestrito de obrigações legais, incluídas as de pre-

servação do meio ambiente e o respeito aos direitos dos povos indígenas, afroequatorianos e comunidades que se vejam 

envolvidas direta ou indiretamente… e ao pagamento de patentes, direitos e tributos estabelecidos na lei”. Cabe ressaltar 

que no Ecuador não há uma regulamentação clara para a participação social e consulta prévia. 

A Lei Mineira, Art. 88, estabelece a obrigação dos concessionários a partir da outorga da concessão, e durante todas 

as etapas da mesma, de informar adequadamente às autoridades competentes, governos autônomos descentralizados, 

comunidades e entidades que representam interesses sociais, ambientais ou sindicais, sobre os possíveis impactos, tanto 

positivos como negativos da atividade mineira. Por outro lado, em seu Art. 87 observa que o Estado é responsável por 

realizar os processos de participação e consulta social através das instituições públicas correspondentes, de acordo com 

os princípios constitucionais e a normativa vigente. Tal competência é intransferível a qualquer instância privada. 

Embora no Ecuador não tenha sido iniciada a exploração mineira em grande escala, as comunidades indígenas, popu-

lações locais e organizações sociais têm expressado sua preocupação e inclusive rejeição ao desenvolvimento de ativida-

des mineiras do projeto Fruta do Norte, uma das maiores descobertas de ouro do mundo (6.8 milhões de onças de ouro 

e 9.1 milhões de onças de prata) na província de Zamora Chinchipe, a cargo da empresa canadense Kinross e ao projeto 

Mirador, dirigido pela empresa chinesa Ecuacorriente, que vai explorar reservas de mais de 10 mil milhões de libras de 

cobre. Apesar da oposição de organizações indígenas e grupos ecologistas, foi firmado acordo inicial com a Kinross em 

dezembro de 2011 e com a Ecuacorriente em março de 2012. 

Em 8 de março de 2012 iniciou-se no Pangui, província de Zamora Chinchipe, a “Marcha pela Água, pela Vida e pela 

Dignidade dos Povos”, que percorreu 600 quilômetros até chegar a Quito no dia 22 de março para requerer do governo 

espaços de participação e diálogo no tratamento dos direitos indígenas e da natureza nos projetos mineiros, entre outros 

temas de conjuntura. O governo por seu lado convocou uma contramarcha e não reconheceu a legitimidade da reivindi-

cação social. Os manifestantes foram à Assembléia para expressar 19 pontos entre os quais a negação à mineração em 

grande escala. Entretanto, além da formação de uma comissão para tratar do tema, não houve nenhum resultado concre-

to.  (Víctor López y Janette Ulloa/EcoCiencia)

afetados com maiores superfícies minerárias são: Rio Paru d’Este, Trombetas/Mapuera, Xipaya e Xikrin 
do Cateté, no Brasil, e Orealla na Guyana.

O total das áreas minerárias em fase de pesquisa/exploração registradas dentro de TI é de 
3.492 km2, dos quais 62% se localizam em TI de ocupação tradicional sem reconhecimento. Os TI com 
maior pressão estão no Perú (Naranjos) e Suriname (Kwinti).

As zonas minerárias em fase de exploração cobrem 24.162 km2, 91% dos quais se encontram 
em TI de ocupação tradicional sem reconhecimento, sendo 50% no Suriname e 41% na Venezuela. Os 
TI com as maiores superfícies de zonas minerárias em fase de exploração se encontram na Venezuela 
(10.015 km2) e no Suriname (12.130 km2): Saramacaners, Aukaners, Wayana, Matawai e Aluku.

Das zonas minerárias em fase de requerimento dentro de TI, 88% encontra-se no Brasil 
(307.305 km2) e os 12% restantes na Colombia (40.759 km2). Cerca de 99% estão localizados no 
interior de TI reconhecidos, sendo os mais ameaçados: Yanomami, Menkragnoti, Alto Rio Negro, 
Baú e Tumucumaque.

O elevado número de requerimentos no Brasil em TI se deve à paralisia no processo de adoção 
de lei específica que deve regulamentar a mineração em terras indígenas, como determinou a Consti-
tuição Federal, mas que não ocorreu até esta data. O Projeto de Lei nº 1610, de 1996, ainda em análi-
se, “prevê a exploração e/ou o aproveitamento de recursos minerais em terras indígenas”. Embora os 
dados atuais do Cadastro Mineiro do Departamento Nacional de Produção Mineral do Brasil tenham 
em geral sido revisados antes da difusão dos dados em sua página web, os processos que incidem 
em TI não foram depurados  , permanecendo na base de dados como expectativas da lei por direito de 
precedência, quando forem definidas suas disposições. 

Na fase potencial (que somente aparece no Brasil e na Guyana) os TI com maiores extensões 
se encontram no Brasil e correspondem aos TI Trincheira/Bacajá, Parakanã e Mundurucu.

Considerações finais
Devido ao aumento do preço do ouro no mercado internacional, a mineração tem experimen-

tado um importante incremento nos últimos 20 anos. Todos os países amazônicos possuem zonas 
minerárias em alguma de suas diferentes fases (exploração, pesquisa, requerimento ou potencial); 
Guyana e Brasil são os países com a maior presença desta atividade. Os interesses mineiros estão 
concentrados na periferia da Amazônia, comprometendo de maneira importante ANP e TI. Cada vez 
mais se evidenciam preocupações das populações locais pela presença de interesses mineiros em 
seus territórios. Os impactos desta atividade na escala local sobre a qualidade da água, os nutrientes 
do solo e a diversidade cultural e biológica são ainda perguntas em aberto. O passo seguinte deve 
ser analisar quais são os minerais alvo de maior interesse na região (como ouro, alumínio e ferro, entre 
outros) e quais são os padrões geográficos atuais e futuros de tal atividade.

Fornos de produção de carvão vegetal da floresta amazônica para alimentar a indústria do aço.  
Marabá, Pará, Brasil. © Sérgio Vignes, 2011

Marcha pela água, vida e dignidade dos povos. Quito, Ecuador. © Fundación Pachamama/Quito, 2012

Produção de aço com uso intensivo de carvão vegetal. Marabá, Pará, Brasil. © Paulo Santos, 1997

Instalação industrial de produção de aço. Marabá, Pará, Brasil. © Paulo Santos, 2009

Vista aérea de uma balsa de mineração ilegal de ouro em Puerto Maldonado. Madre de Dios, Perú.  
© Thomas Müller/SPDA, 2010
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HIdROELÉTRICAS 

A bacia Amazônica é vista pelos governos, empresas, investidores ou consumidores como 
uma fonte virtualmente inesgotável de recursos hídricos úteis para a produção de energia, 

tanto por seu aporte atual para os países da bacia – até ¾ da oferta nacional no Perú, Bolivia e Ecua-
dor – como por seu aporte futuro para a sub-região andino-amazônica (com alto potencial instalável 
na selva alta), mas sobretudo para o gigante amazônico, onde o “potencial hidroelétrico brasileiro”, 
estimado em 260.000 MW, se concentrará em mais de 50% em aproveitamentos previstos na sua ver-
tente Amazônica (gamBoa e Cueto, 2012). Assim, o grande desafio que se coloca para os países ama-
zônicos no futuro próximo é a necessidade de conciliar o aproveitamento do potencial hidroenergético 
da Amazônia com o manejo integrado de bacias, a recuperação e conservação dos ciclos ecológicos, 
sociais, econômicos e culturais de uma região que valoriza e depende, essencialmente, de seus rios.

Contexto
O alto potencial hidroenergético dos rios amazônicos representa a possibilidade de se obter 

eletricidade a baixo custo, sem recorrer à utilização de combustíveis fósseis ou a reatores nucleares, 
e uma oportunidade para alcançar níveis de sustentabilidade no abastecimento elétrico. No Ecuador, 
o governo apresenta a implementação do projeto hidroelétrico Coca Codo Sinclair como um esforço 
para transformar a matriz energética, com o que se espera reverter a atual compra de eletricidade 
da Colombia e Perú (até 10% da oferta) na época da estiagem, para considerar até a venda a estes 
mesmos países; apesar das fortes críticas técnicas (falta de estudos de repotenciação e linhas de 
transmissão de 500 KV) e financeiras (falta de licitação) que este projeto tem recebido, o governo 
prevê que a hidroelétrica entrará em operação a partir do ano 2016 (lóPez, 2011). Da mesma forma, 
o acordo energético entre Perú e Brasil para a produção e exportação de eletricidade nas zonas de 
fronteira (megaprojeto Inambari e outros) se explica pelo incremento anual na demanda de eletricida-
de. “Pelo grau de crescimento na próxima década, sob um esquema de planejamento permanente, o 
Brasil necessitará de fontes de energia hidroelétrica nacionais e estrangeiras. Consequentemente, e 
de maneira muito consciente, tanto o planejamento estatal como o de sua empresa Eletrobras eviden-
ciam o interesse de construir hidroelétricas dentro e fora de sua Amazônia…” (gamBoa e Cueto, 2012).

Em 2009 o governo peruano autorizou o Brasil a financiar, construir e operar seis grandes 
hidroelétricas na selva alta peruana, destinadas a abastecer as necessidades energéticas brasilei-
ras (Dourojeanni, 2009). Entretanto, agora esta decisão está sob análise da Comissão de Relações 
Exteriores do Congresso do Perú. Enquanto isso, o Brasil avança com a construção da hidroelétrica 
de Belo Monte, a terceira maior do mundo, localizada no rio Xingu, um dos principais afluentes do 
rio Amazonas. Esta obra é uma das dezenas de grandes, médias e pequenas centrais hidroelétricas 
previstas para os próximos dez anos. 

Os impactos socioambientais da construção e funcionamento das hidroelétricas – como altera-
ções no regime hídrico, redução da diversidade hidrobiológica, contaminação das águas e aceleração 
do desmatamento – são subvalorizados ou ignorados. 

Medições de gases de efeito estufa (GEF) nos reservatórios de Balbina, no Brasil, e de Petit 
Saut, na Guyane Française, têm demonstrado que as hidroelétricas também podem ser fontes impor-
tantes de GEF. (fearnSiDe e Pueyo, 2012). 

Metodologia
Uma base de dados georreferenciada com a localização de hidroelétricas ou projeto de cons-

trução de futuras estações foi compilada e sistematizada, agrupando-as em dois tipos: aquelas com 
capacidade de geração de eletricidade maior que 30 megawatts (MW), denominadas Usinas Hidroe-
létricas (UHE), e as Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCH), com capacidade de produzir eletricidade 
com uma potência  menor que 30 MW. Além disso, foram compiladas informações para 17 hidroe-
létricas com potências  maior que 300 MW no Ecuador e Perú que não fizeram parte das análises 
cartográficas porque a informação sobre sua localização geográfica não estava disponível. As hidroe-
létricas encontram-se em diferentes fases: em operação, em construção, projetadas ou em estudo 

MHI1 

Hidroelétricas  
na Amazônia

Fontes cartográficas do tema Hidroelétricas: • BOLIVIA: Empresa Nacional de Electrificación, 2010; Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas, 2008; IIRSA, 2009 • BRASIL: Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 2011 • ECUADOR: 
Conelec, 2009; Dams in Amazonía (www.dams-info.org), 2012 • PERÚ: Ministerio de Energía y Minas - MINEM, 2011  • VENEZUELA: IVIC, 2009. Oceano e relevo: World Physical Map,U.S. National Park Service, em ArcGIS Online Services.

¾ Com 190 mil km2 e 11 territórios  
indígenas, a bacia do rio Juruena  
possui um total de 19 PCHs projetadas,  
além de uma grande hidroelétrica. 

¸ Próximas a entrarem em operação, as  
hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau,  
no rio Madeira, não tiveram avaliação  
socioambiental transfronteiriça.

Em toda a Amazônia existem 171 hidroelétricas em operação  
ou construção e 246 projetadas ou em estudo

Com a construção de Belo Monte, o Brasil terá  
a maior hidroelétrica da Amazônia, com 11.233 MW

A macrobacia Alto Amazonas possui a maior quantidade  
de hidroelétricas em operação ou construção

As ANP estão afetadas principalmente  
por pequenas centrais hidroelétricas

As questões transfronteiriças envolvendo hidroelétricas  
não estão sendo debatidas publicamente

Ä Perú e Bolivia concentram 75% da Amazônia 
andina, região onde nascem vários rios  
amazônicos e que é uma zona de transição  
muito importante na hidrografia amazônica.

Ä

Ä

¾

¸

Vertedouro da hidroelétrica (UHE) de Tucuruí, obra iniciada em 1975 no rio Tocantins e terminada depois de 30 anos 
ao custo de cerca de 15 bilhões de dólares, dez vezes mais do que o previsto inicialmente. Brasil.  
© Paulo Santos, 2002

Vista aérea dos acampamentos de obra da hidroelétrica (UHE) Belo Monte. Altamira, Pará, Brasil.  
© Marizilda Cruppe/EVE/Greenpeace, 2012



RAISG  40  AmAzôniA sob Pressão – HidroelétricAs HidroelétricAs – AmAzôniA sob Pressão  41  RAISG

(THI1). Para as análises, se agrupou as que se encontram em 
construção e em operação como “atuais”, e as projetadas e 
em estudo como “planejadas”.

Para toda a Amazônia
Até o ano de 2012, existiam na Amazônia 417 hidroe-

létricas (MHI2), sendo 171 em operação ou em construção/
desenvolvimento, das quais 120 possuem uma capacidade 
menor que 30 MW (PCH). Estavam planejadas 246 unidades 
nos planos energéticos nacionais, a maior parte delas PCH, 
179 no total (GHI1). A maioria das hidroelétricas encontra-se  
no sul da Amazônia, seguidas das zonas oriental e ocidental, 
respectivamente. Nas zonas central e norte se registraram 
poucos projetos hidroelétricos.

Se todas as hidroelétricas planejadas fossem cons-
truídas, haveria um incremento de 1,44 vezes em relação ao 
número das que se encontram em operação ou em processo 
de construção atualmente. O aumento no número de PCH 
seria de 1,49 vezes mais, enquanto as UHE aumentariam em 
1,31 vezes. Estes dados sugerem que uma boa parte do uso 
futuro do recurso hídrico da Amazônia poderia estar compro-
metida para a geração de energia elétrica.

Doze hidroelétricas com potencial maior do que 300 MW foram detectadas (sete em operação 
e cinco em construção). A hidroelétrica em operação mais importante é a Central Hidroelétrica de Guri 
localizada na Venezuela, com potência de 10.325 MW (THI2), enquanto Belo Monte, no Brasil, é a hi-
droelétrica em construção com maior potência projetada (11.233 MW).

Das 67 UHE planejadas, 25 (37%) terão potência maior que 300 MW. A metade delas será 
construída no Brasil (13). A maior será Pongo de Manseriche, localizada no rio Marañon (Perú), com 
potência projetada de 7.550 MW (THI3).

BHI1. dos Andes à Amazônia: a água na selva alta

A Amazônia andina compreende uma área de transição entre os Andes e a Cordilheira Real Oriental (CRO), definindo ecossistemas de piemonte ou selva alta (2200 a 600 

msnm), antes de expandir-se pela vasta planície amazônica ou selva baixa, caracterizada por áreas e florestas de inundação. Perú e Bolivia concentram 75% da Amazônia an-

dina, onde a selva alta é uma zona de transição muito importante, embora no geral pouco conhecida. A particularidade da CRO reside em um padrão climático local de elevada 

precipitação, em meio a encostas abruptas, permanente nebulosidade e solos de vocação florestal, que têm sido alvo de mudanças no uso solo e do desmatamento. Contudo, 

registra-se uma enorme disponibilidade hídrica nestas bacias, fator que explica a expansão das fronteiras para a geração hidroelétrica, para água potável e irrigação nos Andes. 

Embora o enorme potencial hidroelétrico da alta Amazônia seja pouco aproveitado ainda hoje, está aumentando a pressão nestas bacias por projetos de geração hidroelétrica 

de média e grande capacidade (> 100 MW), e também pela transposição de água para cidades da vertente do Pacífico, como no caso equatoriano onde se registram cerca 

de 30 projetos hidroelétricos e outros projetos multiuso para a transposição de água potável a cidades como Quito (até 80%) e para a irrigação em zonas de produção florícola 

e agroindustrial. Também se registram áreas protegidas que, no momento de sua criação, tiveram reconhecida a importância dos serviços hídricos dos páramos e florestas 

montanas da vertente amazônica, devendo-se destacar que os rios de origem andina despejam suas águas ricas em sedimentos nas bacias baixas do Brasil, atravessando as 

fronteiras internacionais, como no caso de Ecuador cujos sistemas hidrográficos amazônicos são transfronteiriços com Perú e Colombia. Um aspecto que deve ser investigado 

em profundidade é a institucionalidade pública para a administração e gestão dos recursos hídricos na bacia amazônica e na selva alta de forma particular, já que ela representa 

uma zona de transição entre os Andes e a Amazônia inundável, onde os serviços ambientais hídricos começam a ser vistos como um fator de desenvolvimento local. Para isto, 

os projetos – sejam de geração de hidroenergia ou para o consumo doméstico de água e irrigação –  poderiam assegurar o financiamento de sistemas de remuneração para 

o manejo integrado dos ecossistemas, já que este regulam os ciclos hidrológicos e resolvem o problema do excesso de sedimentos produzidos para os aproveitamentos pre-

vistos. Finalmente, é necessária uma legislação muito específica, como um marco institucional e de políticas públicas que considere os padrões climáticos locais, a fragilidade 

dos ecossistemas terrestres e aquáticos, assim como aspectos de segurança humana numa zona de elevada vulnerabilidade pelas precipitações e pela alteração dos regimes 

presenciados na última década. (Víctor López/EcoCiencia)

MHI3. Quantidade de hidroelétricas por país da Amazônia
THI3. Hidroelétricas com potência >300 MW planejadas na Amazônia

País Nome Capacidade (MW) Sub-bacia

Perú Pongo de Manseriche            7.550 Marañon

Brasil Jirau            3.450 Madeira

Bolivia Río Madera            3.000 Mamoré

Brasil Marabá            2.160 Tocantins

Perú Inambari            2.000 Madre de Dios

Perú Paquitzapango            2.000 Tambo

Brasil Teles Pires            1.820 Teles Pires

Bolivia El Bala            1.600 Beni

Perú Rentema            1.525 Pastaza

Brasil Serra Quebrada            1.328 Tocantins

Brasil Santa Isabel            1.087 Araguaia

Perú Sumabeni            1.074 Mantaro

Brasil Araguanã               960 Araguaia

Bolivia Cachuela Esperanza               900 Beni

Perú Cuquipampa               800 Mantaro

Perú Vizcatán               750 Mantaro

Brasil São Manoel               746 Teles Pires

Brasil Tupiratins               620 Tocantins

Perú Tambo-Pto. Prado               620 Tambo

Brasil Ipueiras               480 Tocantins

Brasil Sinop               461 Teles Pires 

Perú Chaglla               360 Huallaga

Brasil Tabajara               350 Ji-Paraná ou Machado

Brasil Colider               342 Teles Pires

Brasil Água Limpa               320 Das Mortes

THI4. Quantidade de hidroelétricas por país da Amazônia, por tipo e fase

País
Planejadas Atuais

Total geral
PCH UHE total PCH UHE total

Brasil 176 55 231 87 22 109 340

Perú 2 9 11 31 2 33 44

Bolivia 1 3 4 1 9 10 14

Ecuador     10 10 10

Venezuela     6 6 6

Colombia    1  1 1

Guyane Française     1 1 1

Suriname     1 1 1

Total 179 67 246 120 51 171 417

THI5. Quantidade de hidroelétricas por macrobacia da Amazônia, por tipo e fase

Macrobacia
Planejadas Atuais 

Total geral 
PCH UHE total PCH UHE total

Amazonas Médio-Baixo 63 16 79 30 4 34 113

Amazonas Alto 2 13 15 29 12 41 56

Atlântico NE Ocidental 5  5    5

Guyanas/Amapá 13 6 19  3 3 22

Madeira 28 6 34 24 14 38 72

Negro    1  1 1

Orinoco     6 6 6

Paraná 54 4 58 20 6 26 84

Parnaíba  2 2    2

Tocantins 14 20 34 16 6 22 56

Total geral 179 67 246 120 51 171 417

THI6. As dez sub-bacias com maior número de hidroelétricas na Amazônia, por tipo e fase 

Sub-bacia (país)
Planejadas Atuais

Total geral
PCH UHE total PCH UHE total

Juruena (Brasil) 17 2 19 10  10 29

Arinos (Brasil) 21 1 22    22

Do Sangue (Brasil) 12 4 16 3  3 19

Teles Pires (Brasil) 5 6 11 8  8 19

Guaporé  (Brasil, Bolivia) 4  4 13 1 14 18

Ji-Paraná (Brasil) 10 1 11 5 1 6 17

Palma (Brasil) 2 3 5 10  10 15

Candeias do Jamari (Brasil) 13  13  1 1 14

Tambo (Perú)  2 2 9 2 11 13

Amapá-Costa (Brasil, Guyane Française) 11 1 12    12

Total 95 20 115 58 5 63 178

GHI1. Distribuição de hidroelétricas na Amazônia,  
por tipo e situação (pressão ou ameaça)

THI1. Fases das hidroelétricas por país amazônico 
País* Em estudos (potencial) Projetadas Em construção/desenvolvimento Em operação

Bolivia  X  X

Brasil X X X X

Colombia   X  

Ecuador   X X

Guyane Française    X

Perú  X  X

Suriname    X

Venezuela    X

THI2. Hidroelétricas com potência > 300 MW em operação ou em construção na Amazônia
País Nome Capacidade (MW) Sub-bacia

Em operação

Venezuela Guri         10.325 Caroní

Brasil Tucuruí I e II           8.370 Tocantins

Venezuela Tocoma           2.260 Caroní

Venezuela Macagua I           2.190 Caroní

Venezuela Caruachi           2.160 Caroní

Brasil Lajeado (L.E.Magalhães)              902 Tocantins

Brasil Peixe Angical              452 Tocantins

Em construção

Brasil Belo Monte         11.233 Xingú

Brasil Santo António           3.150 Madeira

Ecuador Coca Codo Sinclair           1.500 Napo

Brasil Estreito           1.087 Tocantins

Ecuador Sopladora              487 Pastaza

* Sem informação para a Guyana.

Por Bacias
A macrobacia Amazonas Médio-Baixo é a que apresenta maior quantidade de hidroelétricas 

atuais ou planejadas, seguida pelas macrobacias dos rios Paraná, Madeira, Tocantins e Amazonas 
Alto (MHI4 e THI5).

As sub-bacias com a maior quantidade de hidroelétricas atuais e planejadas são Juruena (29), 
Arinos (22), Do Sangue (19), Teles Pires (19), Guaporé (18) e Ji-Paraná (17), entre outras. Como se 
mostra no MHI5 e na THI6 estas hidroelétricas se localizam na parte sul da Amazônia, principalmente 
no Brasil. 

MHI2. Hidroelétricas na Amazônia, por tipo e fase da atividade.

Para a Amazônia de cada país
O Brasil tem o maior número de hidroelétricas com 340 registros (81,5% do total regional), das 

quais 109 estão em operação ou em construção e outras 231 estão planejadas. Em seguida aparece 
o Perú, onde existem 33 hidroelétricas em operação ou em construção e 11 hidroelétricas planejadas, 
no total de 44. A Bolivia apresenta um total de 14 hidroelétricas (dez em operação e quatro planeja-
das). Nos demais países existem menos de dez hidroelétricas, sendo a Guyana o único país no qual 
não se registrou nenhuma hidroelétrica (MHI3 e THI4).

MHI4. Quantidade de hidroelétricas por macrobacia da Amazônia 
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MHI5. Quantidade de hidroelétricas por sub-bacia da Amazônia

BHI2. O caso das pequenas centrais hidroelétricas da bacia do rio Juruena (Mato Grosso, Brasil)

A bacia do rio Juruena, formador do rio Tapajós pela margem esquerda, está repleta de PCH (Pequenas Centrais Hidroelé-

tricas) – quatro em operação, seis em construção, seis outorgadas e 11 inventariadas, num total de 27 – além de duas UHE 

também já inventariadas. Com 190.000 km2, a bacia inclui 11 terras indígenas e uma grande heterogeneidade de ambientes.

Atualmente existem em toda a Amazônia 120 PCH já instaladas ou em construção e 188 planejadas, concentradas sobre-

tudo na região Centro-Oeste do Brasil e na Amazônia peruana. A instalação de PCH tem aumentado de maneira exponencial 

na Amazônia brasileira nos últimos 20 anos.

Pela lei brasileira, um empreendimento para ser considerado PCH deve gerar entre 1 e 30 MW, com um reservatório igual 

ou inferior a 3 km2, critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 1998. O processo de licen-

ciamento é simplificado e de competência dos governos estaduais. Não são requeridas análises sistêmicas dos impactos 

socioambientais e a autorização é dada caso a caso, sem uma avaliação prévia e integrada dos impactos acumulativos.

Este é o caso da bacia do rio Juruena e das bacias vizinhas dos rios Aripuanã, Papagaio e Juína, localizadas no estado de 

Mato Grosso (MT) onde, desde 2002, somente uma companhia, a Maggi Energia, planeja instalar nove PCH e UHE. Esta em-

presa faz parte do grupo Amaggi, o maior produtor e processador de soja na Amazônia brasileira – liderado por Blairo Maggi, 

ex-governador do estado de MT (2003-2010) e atual senador da República.

Em 2005, os empreendedores se associaram no Consórcio Juruena, com a transferência das licenças da Maggi para 

outras duas empresas: Juruena Participações e Linear Incorporações, e as obras passaram a fazer parte do PAC (Programa 

de Aceleração do Crescimento) formulado pelo governo do presidente Lula (2003-2010) e continuado pela presidenta Dilma 

Rousseff, com créditos do BNDES.

Essas PCH vão impactar os Territórios Indígenas dos Paresi, Nambiquara Menky, Rikbaktsa e Enawenê-nawê. Não houve 

consulta prévia, livre e informada, como requer a Constituição Federal e o Convênio 169 da OIT, do qual o Brasil é signatário. A 

empresa negociou diretamente com esses povos algumas compensações financeiras, porém os Enawenê-nawê reavaliaram 

este acordo, alarmados com o fato de que o início da construção de uma PCH a montante do rio Juruena, já havia alterado o 

fluxo dos peixes, comprometendo a realização do Yakwã, talvez o mais longo ciclo ritual de um povo indígena da Amazônia 

contemporânea.

A cada ano os Enawenê tradicionalmente iniciam um complexo ritual, de sete meses de duração, o qual inclui a constru-

ção artesanal de barragens provisórias para capturar peixes. Nos últimos anos, post-PCH, os peixes outrora abundantes não 

apareceram, comprometendo a realização do ciclo ritual. Paradoxalmente, em novembro de 2010, o Yakwa foi reconhecido 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) do Ministério de Cultura, como patrimônio cultural do Brasil, 

inscrito no Livro de Registro de Celebrações.

Em 2008, os Enawenê-

-nawê incendiaram o lugar da 

construção da PCH Telegráfi-

ca, na cidade de Sapezal (430 

km de Cuiabá, capital de Mato 

Grosso). Pouco depois deste 

episodio, o Ministério Público 

Federal reiterou o pedido de 

suspensão das obras, até que 

os impactos acumulativos de 

todas as PCH da região fossem 

adequadamente avaliados.

As obras chegaram a ser 

paralisadas, mas a medida foi 

revogada pelo STF (Superior 

Tribunal Federal), depois de 

uma visita do governador de 

Mato Grosso.

MHI7. Quantidade de hidroelétricas por TI da Amazônia

THI9. Quantidade de hidroelétricas em TI da Amazônia, por tipo de território

TI
Planejadas Atuais

Total 
PCH UHE Total PCH UHE Total

Território Indígena reconhecido 7 3 10 4 4 14

Ocupação Tradicional sem reconhecimento   2 2 2

Total 7 3 10 4 2 6 16

THI10. Quantidade de hidroelétricas em TI da Amazônia

 TI
Planejadas Atuais

Total
PCH UHE Total PCH UHE Total

Mayni (Perú)    1  1 1

PI Aripuanã (Brasil)    1  1 1

Potsoteni (Perú)  1 1    1

Puerto Ocopa (Perú)  1 1    1

Shuar (Ecuador)     2 2 2

Pilon Lajas (Bolivia)  1 1    1

Bacurizinho (Brasil) 1  1    1

Erikpatsa (Brasil) 1  1    1

Irantxe (Brasil) 1  1    1

Ponte de Pedra (Brasil) 1  1    1

Utiariti (Brasil) 3  3 1  1 4

Vaupés Parte Oriental (Colombia)    1  1 1

Total 7 3 10 4 2 6 16

THI7. Quantidade de hidroelétricas en ANP da Amazônia, por âmbito administrativo e tipo de uso

ANP Planejadas Atuais
Total 
geral

Âmbito administrativo Tipo de uso PCH UHE total PCH UHE total  

Departamental
direto 12 5 17 3 3 6 23

indireto 3 1 4 4

Nacional
direto 1 9 10 10

indireto 4 1 5 2 5 7 12

Total 20 16 36 5 8 13 49

THI8. Quantidade de hidroelétricas em ANP da Amazônia 

Área Protegida
Planejadas Atuais

Total
PCH UHE Total PCH UHE Total

FE do Amapá (Brasil) 9 1 10 10

FN Iquiri (Brasil) 4 4 4

PN Cayambe Coca (Ecuador) 3 3 3

PN Chapada das Mesas (Brasil) 3 3 3

APA (D) Chapada dos Guimarães (Brasil) 2 2 1 1 3

FN Mulata (Brasil) 1 1 2 2

PE do Jalapão (Brasil) 1 1 2 2

APA do Jalapão (Brasil) 1 1 1

FN Amapá (Brasil) 1 1 1

PE Cristalino II (Brasil) 1 1 1

PE Dom Osório Stoffel (Brasil) 1 1 1

REx Ituxi (Brasil) 1 1 1

APA (D) Lago de Peixe Angical (Brasil) 1 1 1

APA (D) Lago de Santa Isabel (Brasil) 1 1 1

APA (D) Lago de São Salvador (Brasil) 1 1 1

SH Machupicchu (Perú) 1 1 1

SN Megantoni (Perú) 1 1 1

PN Montanhas do Tumucumaque (Brasil) 1 1 1

RBi Nascentes da Serra do Cachimbo (Brasil) 1 1 1

APA (D) Nascentes do Rio Paraguai (Brasil) 1 1 1

FE Paru (Brasil) 1 1 1

RBiF Pilón Lajas (Bolivia) 1 1 1

RDS Rio Iratapuru (Brasil) 1 1 1

APA Rio Madeira (Brasil) 1 1 1

FE Rio Preto-Jacundá (Brasil) 1 1 1

APA (D) Salto Magessi (Brasil) 1 1 1

PN Sangay (Ecuador) 1 1 1

APA (D) Serra do Lajeado (Brasil) 1 1 1

RN Trinité (Guyane Française) 1 1 1

Total 20 16 36 5 8 13 49

MHI6. Quantidade de hidroelétricas por ANP da Amazônia

Por Áreas Protegidas
Com respeito à presença de hidroelétricas dentro de Áreas Naturais Protegidas (ANP) se en-

controu que das 171, que até o ano 2010 estavam em funcionamento ou em construção, 13 (7,6%) se 
encontram total ou parcialmente localizadas dentro de ANP (oito UHE e cinco PCH), enquanto que 36 
futuras hidroelétricas (14,6% das 246 planejadas até 2010) funcionariam no interior de ANP (16 UHE e 
20 PCH) (MHI6 e THI7).

Diferentes ANP sofrem a pressão atual ou estão ameaçadas por futuras construções de hi-
droelétricas. Atualmente, as ANP com maior pressão por esta atividade encontram-se no Ecuador (3), 
Brasil (8), Perú (1) e Guyane Française (1), enquanto que as ANP ameaçadas por esta atividade estão 
localizadas no Brasil (33), Perú (1) e Bolivia (1) (THI8).

Por Territórios Indígenas
Em relação aos TI, das 171 hidroelétricas em funcionamento até o ano 2012, 6 (3,5%) encon-

tram-se total ou parcialmente localizadas dentro de TI (dois UHE e quatro PCH), enquanto 10 futuras 
hidroelétricas (4,1% das 246 planejadas até 2010) funcionariam no interior de TI (três UHE e sete PCH) 
(MHI7 e THI9).

Diferentes TI sofrem pressão atual ou estão ameaçadas por futuras construções de hidroelé-
tricas. Atualmente, os TI com maior pressão por esta atividade se encontram no Brasil (2), Perú (1) 
Ecuador (2) e Colombia (1), enquanto que os TI ameaçados diretamente por esta atividade estariam 
localizados no Brasil (7), Perú (2) e Bolivia (1) (THI10).

Considerações finais
As hidroelétricas estão concentradas no sul da Amazônia e em uma boa porção da região 

amazônica andina (principalmente no Perú). A construção destas hidroelétricas, seu funcionamento 
atual e a construção de outras a curto ou médio prazo estão vinculados com os planos nacionais 
de desenvolvimento. Os impactos socioambientais delas não foram adequadamente avaliados. As 
hidroelétricas representam um elemento chave nas agendas de cooperação transfronteiriças. Das 12 
macrobacias amazônicas, 5 são transfronteiriças (42% do total) e, das 154 sub-bacias, 32 são trans-
fronteiriças (21%). Este cenário ressalta a necessidade de avaliações socioambientais estratégicas e 
transfronteiriças a nível de bacias, o que não foi feito no caso, por exemplo, do processo da constru-
ção das hidroelétricas de Jirau e Santo Antônio localizadas na macrobacia do Madeira, compartilhada 
por Brasil e Bolivia. Isto pode ocorrer também na construção das hidroelétricas do Madeira e Cachuela 
Esperanza na Bolivia, localizadas na mesma macrobacia. Da mesma forma, a construção de hidroe-
létricas no Perú parece acontecer independente do que ocorre na Amazônia do Brasil e da Bolivia. 

Armadilha renovável de pesca tradicional do povo indígena Enawenê-nawê, no rio Juruena. 
Mato Grosso, Brasil. © Vincent Carelli/Vídeo nas Aldeias, 2009

Vista do rio Juruena, onde vivem os Enawenê-nawê e onde estão em  
construção várias Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCH).  
Mato Grosso, Brasil. © Margi Moss/Projeto Brasil das Águas, 2007
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FOCOS dE CALOR

O fogo faz parte do modelo agrícola de corte e queima que por milênios tem sido prati-
cado na Amazônia pelos povos indígenas e mais recentemente por outras populações 

locais. Nos últimos 50 anos, o fogo tem sido empregado em maior escala, muitas vezes associado ao 
desmatamento, para converter extensas áreas de florestas amazônicas em paisagens agropecuárias 
(MFC1). Utilizando o fogo como a “ferramenta mais completa e de menor custo” para a conversão de 
florestas, milhões de hectares foram transformados em sistemas amazônicos completamente distin-
tos de suas condições originais.  

Com as mudanças climáticas gerando eventos extremos na Amazônia, como a seca que ocor-
reu em 2005, houve condições propícias para que ocorressem incêndios florestais de grande mag-
nitude como os relatados no Brasil e Bolivia, principalmente (marengo et al., 2008). As queimas e os 
incêndios florestais descontrolados podem ser responsáveis por grande parte das emissões de gases 
de efeito estufa na Amazônia. 

Contexto
Os incêndios florestais, cada vez mais comuns e intensos na região, não se limitam somente 

ao conhecido “arco de desmatamento” do Brasil e Bolivia. Novos incêndios vêm ocorrendo em áreas 
mais remotas e no interior de Áreas Naturais Protegidas (ANP). Indígenas e comunidades tradicionais, 
inclusive algumas que habitam regiões afastadas da fronteira agropecuária, denunciam problemas 
para o controle do fogo e manifestam a necessidade de desenvolver procedimentos de adaptação 
às mudanças climáticas. Exemplo disso é o caso do Parque Indígena do Xingu (MT, Brasil), uma ilha 
de floresta cercada pelo desmatamento produzido nos últimos 20 anos por atividades agropecuárias, 
onde vivem 16 etnias em mais de 50 comunidades. Em 2009, iniciou-se um processo experimental de 
mobilização em doze comunidades de sete etnias, para criar novas modalidades de manejo e com-
bate ao fogo (ver BFC1: Parque Indígena do Xingu na rota do fogo).

Cientistas que acompanham e monitoram a dinâmica do desmatamento e degradação na 
Amazônia concordam em afirmar que existe uma inter-relação de fatores que aumenta a vulnerabili-
dade da floresta ao fogo (fearnSiDe, 2005). Entre os principais fatores descritos estão: 1) o avanço da 
fronteira agrícola na Amazônia boliviana e brasileira adjacente a áreas de cerrado e de florestas secas 
de transição, que já são naturalmente propensas à propagação do fogo (lauranCe et al., 2001; Stei-
ninger et al., 2001); 2) a degradação de áreas florestais através do corte seletivo de árvores, o que au-
menta a penetração do sol e do vento diminuindo a umidade relativa da floresta (nePStaD et al., 2004), 
e explica a especial vulnerabilidade ao fogo nas zonas de exploração ilegal de madeira (VeríSSimo et 
al., 1992); 3) a severidade e duração da época seca, agravada pelas próprias queimas que dificultam 
a formação de nuvens e retardam o regresso do período chuvoso (lauranCe et al., 2002); e 4) o fato de 
que as árvores na Amazônia não estão adaptadas ao fogo, motivo pelo qual depois da primeira quei-
ma aumentam a aridez  e o volume de material propenso à queima, incrementando significativamente 
a intensidade dos fogos subsequentes (CoChrane, 2003).

As consequências imediatas e mais evidentes do aumento dos incêndios florestais são a perda 
da diversidade de fauna e flora, a poluição do ar e seu consequente impacto sobre a saúde humana, o 
aumento da emissão de gases de efeito estufa e a redução das precipitações locais devido à fumaça. 

Estimativas recentes indicam que a combinação de desmatamento e mudanças climáticas 
pode aumentar em 50% a ocorrência de fogos na Amazônia, até 2050 (SilVeStrini et al., 2011), intensi-
ficando a degradação e o empobrecimento da floresta.

Metodologia
A informação georreferenciada sobre focos de calor na Amazônia para o período 2000-2010 

foi obtida do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil (INPE), tomando-se em conta: (i) a 
data de registro do foco de calor e (ii) o tipo de sensor. Foram utilizados unicamente os registros dos 
satélites NOAA-12 (de 01/01/2000 a 09/08/2007) e NOAA-15 (de 10/08/2007 a 31/12/2010). Para estes 

MFC1 

Focos de Calor  
na Amazônia

Fontes cartográficas do tema Focos de Calor:  Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 2011 (http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/). Oceano e relevo: World Physical Map,U.S. National Park Service, em ArcGIS Online Services.

¾ Proporcionalmente, a Guyane Française   
é o país que tem a maior quantidade  
de focos dentro de ANP no período  
2000-2010: 44,7%.

¸ No arco do desmatamento no Brasil, a 
maioria dos focos de calor foi registrada 
nas áreas de cerrado, florestas secas e 
zonas de transição.

O fogo como uma prática agrícola tradicional, não está mais 
restrito a áreas de fronteira e avança Amazônia adentro

2002, 2004 e 2005 foram os anos que registraram  
o maior número de focos de calor na Amazônia

No sudeste da Amazônia, a região do “Arco do desmatamento” 
(Brasil e Bolivia), concentra a maior quantidade de focos de calor

Os dez TI mais afetados pelo fogo na Amazônia, no período 
2000-2010, estão na Bolívia e Brasil

As formas tradicionais de manejo controlado do fogo pelos  
povos indígenas têm que se adaptar às mudanças climáticas

Ä Em 2010, o número de focos de calor 
no Parque Indígena do Xingu chegou a 884, 
quase quatro vezes mais do que em 2007, 
ano recorde na década no Parque.

Ä

¾

¸

Queima para conversão da floresta em pasto para o gado. São Félix do Xingu, Pará, Brasil.  
© Daniel Beltra/Greenpeace,  2008

Jovem do povo indígena Waurá em treinamento para enfrentar queimadas no interior do Parque Indígena do Xingu. 
Mato Grosso, Brasil. © Rogério Assis, 2011
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GFC1. Focos de calor registrados anualmente na Amazônia no período 2000-2010

MFC2. Focos de calor na Amazônia no período 2000-2010 (Quantidade por quadrículas de 10 km2)

GFC2. Focos de calor registrados mensalmente na Amazônia brasileira  
no período 2000-2010

satélites, um foco de calor representa alta temperatura em uma área de 1 km², podendo representar a 
ocorrência de um único fogo pequeno, vários fogos pequenos ou um fogo maior. Estes satélites não 
detectam o fogo que ocorre no solo, sob a copa das árvores. Para facilitar sua análise, os dados foram 
representados em quadrículas de 10 km2 e separados em dois períodos: 2000-2005 e 2006–2010. A 
informação foi analisada considerando as seguintes unidades: Amazônia, países amazônicos, macro 
e sub-bacias, Áreas Naturais Protegidas e Territórios Indígenas.

Para toda a Amazônia
Para o período 2000-2010 foi registrado um total de 1.320.866 focos de calor. Os anos com 

maior número de focos de calor foram 2004, 2005 e 2002 (GFC1). Durante o período 2000-2005 (apro-
ximadamente 685 mil focos de calor) registrou-se maior quantidade de focos de calor com relação ao 
período 2006-2010 (aproximadamente 551 mil focos de calor).

O maior número de focos de calor ocorreu durante os meses de agosto, setembro e outubro, 
com os maiores valores ocorrendo em setembro de 2004  (59.698), agosto de 2005 (51.627) e setem-
bro de 2005 (59.455). 

Os focos de calor foram detectados em maior proporção no sudeste da Amazônia (MFC2), 
zona denominada como o “arco de desmatamento da Amazônia brasileira” (SChor et al., 2008; Vieira 
et al., 2008) e na Amazônia boliviana.

Para a Amazônia de cada país
Ocorreram 1.194.060 (90%) focos de calor na Amazônia brasileira durante o período 2000-

2010. As maiores quantidades ocorreram nos anos 2004 (166.750), 2005 (161.589) e 2002 (157.299), e 
as menores durante os anos 2000 (66.175) e 2009 (39.627). Os meses com maior quantidade de focos 
de calor foram agosto, setembro e outubro. É importante ressaltar que dentro dos limites da Amazônia 
brasileira existe uma grande área de savanas e florestas secas de transição, onde ocorreram 25,7% 
dos focos detectados (GFC2).

A Bolivia foi o segundo país com maior número de focos de calor registrados, num total de 
97.033, seguida pela Venezuela com um total de 19.912 registros. No Perú foram registrados 4.364 
focos de calor, enquanto a Colombia registrou 2.962 focos de calor no total. Na Guyana registrou-se 
1.619 focos. Finalmente, os países onde se registrou menos de 500 focos de calor foram Suriname 
(490), Guyane Française (369) e Ecuador (57). A distribuição anual dos focos de calor no âmbito na-
cional, exceto Brasil, se apresenta no GFC3.

Na Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú e Venezuela a maior proporção de focos de calor foi detectada 
durante o período 2000-2005, enquanto na Colombia, Guyana, Guyane Française e Suriname o maior 
registro ocorreu no período 2006-2010. A quantidade de focos de calor por países no período 2000-
2010 é apresentada no MFC3.

GFC3. Quantidade anual de focos de calor registrados na Amazônia  
no período 2000-2010 (exceto Brasil)

TFC1. Focos de calor registrados nas macrobacias da Amazônia no período 2000-2010
Macrobacia 2000-2005 2006-2010 Total

Amazonas Médio-Baixo 295.971 130.164 426.135

Tocantins 174.442 116.067 290.509

Madeira 158.919 78.059 236.978

Atlântico NE Ocidental 102.024 58.356 160.380

Amazonas Boca/Estuário 47.356 27.186 74.542

Paraná 27.221 16.619 43.840

Amazonas Alto 17.655 7.247 24.902

Orinoco 13.347 5.839 19.186

Negro 12.570 5.478 18.048

Parnaíba 10.325 6.588 16.913

Guyanas/Amapá 5.570 3.565 9.135

Amazonas Médio 156 33 189

São Francisco 31 22 53

BFC1. Parque Indígena do Xingu na rota do fogo

Os 16 povos que vivem no Parque Indígena do Xingu (PIX) – uma das terras indígenas mais conhecidas na Amazônia brasileira, com 

280 mil km2 – têm observado que o fogo, que sempre foi utilizado nas atividades tradicionais, tem escapado do controle com mais 

frequência; fogueiras que antes se apagavam sozinhas, agora facilmente se convertem em incêndios; queimadas sempre utilizadas 

para limpar os campos, passaram a invadir as florestas, e assim por diante. Em 2010, um ano de seca severa, o número de focos de 

calor no PIX chegou a 884, quase quatro vezes mais que em 2007, que foi o ano com mais focos de calor em uma década. Em muitas 

aldeias já existem brigadas anti-incêndios.

Os incêndios florestais são ao mesmo tempo causa e consequência das profundas mudanças que acontecem na bacia do Amazo-

nas (Davidson et al., 2012). Estimativas recentes indicam que a combinação do desmatamento com as mudanças climáticas poderia 

aumentar em quase 50% a ocorrência de incêndios na Amazônia em 2050, dando lugar a um ciclo de degradação e perda de biodi-

versidade (Silvestrini et al., 2011). Na bacia do Xingu, situada na zona de transição entre a savana e a floresta na Amazônia brasileira, 

o fogo tem se tornado, cada vez mais, uma grande ameaça para a sustentabilidade socioambiental.

O fogo, utilizado nas práticas agrícolas para a limpeza de terras ou intencionalmente usado para iniciar a abertura de uma nova área, 

pode sair de controle e afetar grandes extensões de floresta. Os incêndios florestais, inclusive quando ocorrem no interior da floresta, 

sem destruir imediatamente toda sua cobertura, aumentam a mortalidade das árvores e a abertura do dossel, reduzindo a umidade 

da floresta, aumentando a quantidade de matéria seca em seu interior e tornando-a mais propensa a novos incêndios (Nepstad et al., 

2001). Além de afetar a estrutura e a composição florestal, os incêndios impactam a fauna, provocam a emissão de gases de efeito 

estufa agravando o aquecimento global, e produzem fumaça, o que reduz as precipitações locais e prejudica a saúde humana causan-

do problemas respiratórios (Cochrane, 2003).

As florestas de transição que ocorrem na região das 

cabeceiras do rio Xingu são naturalmente mais sus-

cetíveis ao fogo, em comparação com outros tipos de 

florestas, já que são mais baixas, têm cobertura menos 

densa e menor umidade nos meses mais secos (Ray et 

al., 2005; Alencar et al., 2006). Esta vulnerabilidade se 

agrava pelas altas taxas de desmatamento que afetam a 

região. Portanto, essas florestas são consideradas um 

dos ecossistemas mais ameaçados na bacia do Ama-

zonas. Em anos de seca extrema, a superfície afetada 

pelos incêndios florestais pode ser até 14 vezes maior 

que em anos normais (Alencar et al., 2006). Com as mu-

danças climáticas e o aumento da desertificação esses 

eventos tendem a ser mais frequentes e intensos.

O fogo, utilizado tradicionalmente pelos povos indíge-

nas em suas atividades de subsistência (por exemplo, a 

limpeza dos campos, a coleta de mel e pequenas foguei-

ras feitas durante os acampamentos de pesca e caça), 

tem se tornado uma ameaça cada vez maior. À medida 

que a floresta se torna mais inflamável, as práticas tra-

dicionais de manejo parecem já não ser suficientes para 

controlá-lo. Este fato mostra a necessidade de adapta-

ção das práticas tradicionais em função das mudanças 

climáticas em curso no planeta. (Adaptado de De olho na 

bacia do Xingu, ISA 2012)

MFC3. Quantidade de focos de calor nos países da Amazônia (2000-2010)

Por Bacias
A macrobacia do Amazonas Médio-Baixo foi a que apresentou o maior número de focos de 

calor, seguida por Tocantins e Madeira. Esta tendência se manteve durante os onze anos, embora 
com maior intensidade durante o período 2000-2005 (TFC1 e MFC4). 

As sub-bacias com o maior número de focos de calor foram Atlântico Nordeste Ocidental S, 
Teles Pires, Araguaia Baixo, Arinos e Tocantins Baixo. Em todos os casos, a maior proporção de focos 
de calor foi registrada durante o período 2000-2005 (TFC2 e MFC5).

MFC4. Quantidade de focos de calor por macrobacia na Amazônia (2000-2010)
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TFC2. Dez sub-bacias da Amazônia com maior número de focos de calor (2000-2010)
Sub-bacia 2000-2005 2006-2010 Total

Atlântico NE Ocidental Sul 63.354 37.821 101.175

Teles Pires 65.349 16.652 82.001

Araguaia Baixo 47.085 28.118 75.203

Arinos 38.622 12.744 51.366

Tocantins Baixo 32.926 15.754 48.680

Guaporé 26.849 11.546 38.395

Tocantins Médio-Baixo 2 23.046 13.887 36.933

Pindaré 22.848 12.512 35.360

Xingu Médio 18.655 16.627 35.282

Mamoré 24.681 9.805 34.486

GFC4. Distribuição anual de focos de calor em ANP da Amazônia (2000-2010)

TFC3. Focos de calor registrados dentro das ANP da Amazônia (2000-2010)

ANP por âmbito 
administrativo e 

tipo de uso
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Nacional-Uso 
Direto 793 1.293 1.613 1.626 2.875 2.184 1.376 1.561 1.295 536 1.110 16.262

Nacional-Uso 
Indireto

801 1.678 2.027 2.138 2.473 2.431 1.319 1.990 1.280 608 2.149 18.894

Nacional-Uso 
Direto/Indireto

       4 5 1 1 11

Nacional-Uso 
Transitório

12  1  4 3   3   23

Departamental-
Uso Direto

3.414 3.586 7.043 5.311 7.590 8.418 5.595 5.511 5.455 1.931 4.737 58.591

Departamental-
Uso Indireto 410 777 702 736 827 1.152 331 759 552 182 1.337 7.765

Total 5.430 7.334 11.386 9.811 13.769 14.188 8.621 9.825 8.590 3.258 9.334 101.546

MFC5. Quantidade de focos de calor por sub-bacia da Amazônia (2000-2010)

TFC4. Focos de calor dentro de ANP nos países da Amazônia (2000-2010)
País Focos dentro de ANP Total focos % sobre o total de focos no país % do total em ANP da 

Amazônia

Brasil 83.399 1.194.060 7,0 82,1

Bolivia 15.242 97.033 15,7 15,0

Venezuela 2.098 19.912 10,5 2,1

Colombia 278 2.962 9,4 0,3

Perú 186 4.364 4,3 0,2

Guyane Française 165 369 44,7 0,2

Suriname 138 490 28,2 0,1

Ecuador 24 57 42,1 0,0

Guyana 16 1.619 1,0 0,0

Total geral 101.546 1.320.866 7,7 100,0

MFC6. Quantidade de focos de calor por ANP da Amazônia (2000-2010)

MFC7. Quantidade de focos de calor por TI da Amazônia (2000-2010)

TFC5. As dez ANP da Amazônia com a maior quantidade de focos de calor (2000-2010)
Categoria ANP País Número de focos Área (km2)

APA (D)  Triunfo do Xingu  Brasil 10.849  16.833 

APA (D)  Leandro (Ilha do Bananal/Cantão)  Brasil 7.304  15.703 

APA (D)  Baixada Ocidental Maranhense  Brasil 7.264  17.963 

APA (D)  Reentrâncias Maranhenses  Brasil 4.950  26.630 

FN  Jamanxim  Brasil 4.065  21.770 

PDyANMI (D)  Iténez  Bolivia 3.409  14.308 

PN  Araguaia  Brasil 2.924 5.500 

FE  Rio Preto-Jacundá  Brasil 2.518  11.668 

ANMI (D)  Santos Reyes  Bolivia 2.418 9.042 

APM  Pampas del Río Yacuma  Bolivia 2.185 5.985

GFC5. Distribuição de focos de calor em TI da Amazônia, por tipo de território  
(2000-2010)

TFC7. Focos de calor em TI por país amazônico (2000-2010)
País Número de focos de 

calor en TI
Número total de focos 

de calor
% sobre o total de 

focos no país
% do total de focos em TI  

na Amazônia

Brasil 59.137 1.194.060 5,0 65,5

Bolivia 21.993 97.033 22,7 24,4

Venezuela 7.907 19.912 39,7 8,8

Colombia 350 2.962 9,9 0,5

Ecuador 26 57 11,8 0,4

Guyana 261 1.619 16,1 0,3

Guyane Française 23 369 35,9 0,2

Perú 434 4.364 45,6 0,0

Suriname 176 490 6,2 0,0

Total geral 90.307 1.320.866 6,8 100,0

TFC8. Os dez TI da Amazônia com a maior quantidade de focos de calor (2000-2010)
Território Indígena País Total Focos Área (km2)

PI Araguaia Brasil 8.843 13.585

TI Maraiwatsede Brasil 3.385 1.652

TCO Guarayos Bolivia 3.189 21.030

TCO Itonoma Bolivia 2.737 12.635

Pemón Venezuela 2.382 s.i.

TCO Cayubaba Bolivia 2.229 7.531

PI Xingu Brasil 2.188 26.420

TI Inãwébohona Brasil 2.088 3.771

TCO Cavineño Bolivia 2.044 5.713

TCO TIPNIS (Isiboro Sécure) Bolivia 2.030 11.808

TFC6. Focos de calor registrados em TI da Amazônia (2000-2010)

Categoria de TI
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Território Indígena 
Reconhecido

3.373 5.343 7.460 5.931 8.575 7.808 4.468 8.168 5.515 2.118 11.497 70.256

TI sem reconheci-
mento oficial

393 1.220 661 1.889 858 749 544 951 507 156 193 8.121

Proposta de Reserva 
Territorial

880 519 1.865 984 2.052 1.597 810 870 1.090 384 861 11.912

Reserva Territorial ou 
Zona Intangível

2    1 1 1 3 6 2 2 18

Total 4.648 7.082 9.986 8.804 11.486 10.155 5.823 9.992 7.118 2.660 12.553 90.307

Por Áreas Protegidas
O número total de focos de calor registrado dentro de ANP foi de 101.546 (8% do total registra-

do na Amazônia). Nas ANP departamentais/estaduais de uso direto foi registrada a maior quantidade 
de focos de calor (58.591), seguidas pelas ANP nacionais de uso indireto (18.894), as ANP nacionais 
de uso direto (16.262) e as ANP departamentais/estaduais de uso indireto (7.765) (GFC4 e TFC3).

No âmbito nacional, o Brasil registrou o maior número de focos de calor dentro de ANP (83.399), 
quantidade que representa 82,1% do total registrado em todas as ANP. Os focos de calor registrados 
no interior das ANP do Brasil representam 7% do total de focos de calor registrados neste país. As 
maiores proporções de focos de calor dentro de ANP com relação ao total nacional  foram registradas 
na Guyane Française (44,7%) e Ecuador (42,1%) (TFC4). O segundo maior número de focos dentro de 
ANP foi registrado na Bolivia com 15.242 focos no total, o que representou 15,7% do total deste país e 
15% do total da Amazônia. As dez ANP com os maiores registros de focos de calor estão localizadas 
no Brasil e na Bolivia (TFC5 e MFC6).

Por Territórios Indígenas
O número total de focos de calor registrado durante os anos 2000 a 2010 dentro de Territórios 

Indígenas (TI) foi de 90.307 (7% do total registrado na Amazônia). A maior proporção de focos de calor 
foi registrada em TI reconhecidos oficialmente (70.256), seguidos pelas áreas propostas para criação 
de reservas territoriais (11.912), pelas áreas de ocupação tradicional sem reconhecimento (8.121) e, 
finalmente, pelas reservas territoriais ou zonas intangíveis (18) (GFC5 e TFC6).

No âmbito nacional, o Brasil registrou 59.137 focos dentro de TI, o que representa 5% do total 
de focos de calor registrados no país e 65,5% do total registrado dentro de TI na Amazônia. Por sua 
vez, na Bolivia, o número de focos de calor em TI foi de 21.993, que equivale a 22,7% dos focos neste 
país e a 24,4% do total da Amazônia. Na Venezuela foram registrados 7.907 focos de calor em TI, que 
representam 39,7% dos focos de calor neste país e 8,8% do total registrado na Amazônia. A maior 
proporção de focos de calor em TI a nível nacional foi registrada no Perú (45,6%) (TFC7). Os dez TI 
com a maior quantidade de focos de calor se encontram no Brasil e Bolivia (TFC8 e MCF7).

Considerações finais
A maior concentração de focos de calor coincide com o “arco do desmatamento” da Amazô-

nia, zona que se distingue por um acelerado avanço da fronteira agropecuária. A presença de focos 
foi menor no interior de ANP e TI, o que reforça seu papel como “barreiras socionaturais” que limitam a 
expansão das queimas e incêndios florestais. A baixa presença de focos de calor em ANP e TI poderia 
ser explicada também, em boa parte, porque estas normalmente encontram-se em zonas moderada 
a escassamente povoadas. Além disso, o manejo adequado do fogo estaria vinculado com o conhe-
cimento e as práticas tradicionais ainda utilizadas pelos povos indígenas e campesinos que habitam 
estas unidades territoriais. Por outro lado, a zona do “arco do desmatamento” coincide com a porção 
do bioma Cerrado e florestas secas de transição, que fazem parte da Amazônia brasileira, e onde o 
fogo é um elemento histórico e natural da ecologia de suas paisagens. 
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O desmatamento na Amazônia resulta de um processo complexo de formas de uso da terra 
que provoca a substituição da floresta por: estradas, agropecuária, zonas mineiras, áreas 

destinadas à construção de grandes obras de infraestrutura ou ao crescimento urbano. Afeta de forma 
negativa os serviços ecossistêmicos ao gerar mudanças que alteram ou deterioram o clima, a biodi-
versidade, as fontes de água potável, e promovem a erosão do solo, o esgotamento dos nutrientes, o 
prejuízo das funções de regulação nas bacias hidrográficas e a emissão de gases de efeito estufa (ci-
clos de carbono, nitrogênio, entre outros) (fearnSiDe, 2005; PaCheCo et al., 2011; SPraCKlen et al., 2012). 
Do ponto de vista da biodiversidade, o número de espécies afetadas na Amazônia não é conhecido 
nem sequer para o Brasil (Barreto et al., 2006). Em termos de número de organismos, entre 2003 e 
2004 estima-se que 50 milhões de aves teriam sido afetadas pela perda de 26.000 km2 da floresta 
amazônica (Vieira et al., 2005). O número de primatas afetados neste mesmo período foi estimado em 
dois milhões de indivíduos (Vieira et al., 2005). Além disso, o desmatamento das florestas tropicais – 
cujas maiores extensões se encontram na América do Sul e África – contribui com 20% das emissões 
de gases de efeito estufa no planeta, especialmente com emissões de CO2 (Denman e BraSSeur, 2007). 

Desde 1984, a FAO publica relatórios sobre desmatamento. Os resultados da avaliação de 
2010 indicam que as florestas apresentaram uma recuperação a nível mundial, porém as taxas mais 
altas de desmatamento se mantém nas regiões tropicais, como a Amazônia, onde as florestas fo-
ram convertidas principalmente a terras agrícolas (PaCheCo et al., 2011). Entre as principais causas 
do desmatamento encontram-se a ampliação da fronteira agropecuária, os modelos predadores de 
exploração florestal madeirável, extração mineira (metálica e não metálica), exploração petroleira, e a 
construção de infraestrutura (vias de acesso, represas e barragens, linhas de transmissão de energia), 
entre outros. Embora existam muitos estudos sobre desmatamento na Amazônia, especialmente para 
a Amazônia brasileira (DuChelle, 2009; almeyDa et al., 2010; PaCheCo et al., 2011; roSa et al., 2012), não 
foram realizadas ainda avaliações no nível regional, que incorporem a Amazônia andina e guianense.

Contexto
Foi a partir da década de 1970 que se iniciou o processo acelerado de desmatamento nos 

nove países amazônicos. Contingentes de populações rurais de outras regiões foram estimuladas a 
colonizar os territórios amazônicos. Programas governamentais no Ecuador, Perú e Brasil estimularam 
o desmatamento como requisito para conseguir a propriedade das novas áreas, mudando desde en-
tão os padrões de ocupação territorial da Amazônia.

Durante os últimos 30 anos, mais de 70 milhões de hectares de floresta tropical amazônica fo-
ram cortados (aproximadamente 9% da Amazônia), principalmente no Brasil (Pnuma e otCa, 2009), 
onde o desmatamento chegou a ser responsável por mais de 70% de todas as emissões de gases de 
efeito estufa deste país (monti, 2010).  

Os principais impactos do desmatamento na Amazônia incluem: a perda de biodiversidade, a 
redução do ciclo da água e das precipitações, assim como a contribuição para o aquecimento global 
(fearnSiDe, 2005). Adicionalmente, diversos estudos confirmaram seus efeitos sobre a saúde humana, 
sendo o caso da propagação da malária o melhor documentado até o momento (olSon et al., 2010).

As causas do desmatamento variam de país a país. A pecuária extensiva é o motivo predomi-
nante para o desmatamento no Brasil, enquanto na Bolivia e na Colombia a conversão das florestas 
para terras agrícolas é a principal causa. Estima-se que mais de 60% da área desmatada seja desti-
nada inicialmente à pecuária e, em alguns países, as mesmas sejam destinadas à produção agrícola 
na sequência. 

No Perú as principais causas de desmatamento são as atividades minerárias, petroleiras e a 
abertura de caminhos para a construção de dutos. No Ecuador a exploração petroleira e a colonização 
são as principais causas do desmatamento na Amazônia. A expansão de cultivos ilícitos de coca é 
também causa importante do processo de desmatamento na Colombia, Bolivia e Perú (unoDC, 2011).

Na Guyana, Guyane Française e Suriname o crescimento das exportações de madeira e os 
monocultivos para a produção de biocombustíveis são considerados como os principais motores 
do desmatamento e degradação florestal. Já na Venezuela, considera-se que o desmatamento está 
principalmente relacionado com as atividades de extração mineral ilegal e com o turismo (Pnuma e 
otCa, 2009).

dESMATAMENTO

MdE1 

desmatamento  
na Amazônia

Fontes cartográficas do tema Desmatamento: • Para todos os países excepto Brasil: RAISG, 2012 • Brasil: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, 2011 (http://www.obt.inpe.br/prodesdigital). 
Oceano e relevo: World Physical Map,U.S. National Park Service, em ArcGIS Online Services.

¾ As sub-bacias que tiveram perdas iguais ou 
superiores a 10% de floresta, de 2000 a 2005, 
foram o Médio-Baixo Madeira, Arinos, Juruena  
e Candeias do Jamari.

¸ A retomada das atividades agrícolas  
e madeireiras na Amazônia colombiana  
pressiona as cabeceiras dos rios  
Caquetá e Vaupés.

Em 2000, as áreas de floresta na Amazônia representaram 
68,8% de toda a região (5,3 milhões de km2)

Entre 2000 e 2010, a área de floresta na Amazônia foi reduzida 
em 4,5% (240 mil km2), sendo os países que mais desmataram: 

Brasil, Colombia, Bolivia e Ecuador

Entre 2005 e 2010, o ritmo de desmatamento na Amazônia  
reduziu-se sobretudo pela diminuição das derrubadas no Brasil

O desmatamento dentro de ANP e TI é menor  
que a média da região amazônica

O desmatamento aumentou nos países andinos,  
em especial na Colombia

Ä Embora iniciado em 1960, o desmatamento 
na bacia do rio Xingu acelerou-se na última  
década; mais de 35 mil km2 de vegetação  
nativa foram perdidas.

Ä

¾

¸

Desmatamento e queimada ao redor do Parque Indígena do Xingu. Mato Grosso, Brasil. © Pedro Martinelli/ISA, 2003

Queima de floresta para ampliar o cultivo de soja, ao redor do Parque Indígena do Xingu. Mato Grosso, Brasil. 
© Pedro Martinelli/ISA, 2003
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No caso brasileiro, considerado o mais crítico da Amazônia, o desmatamento está claramente 
relacionado com a pecuária, a agricultura mecanizada de monocultivos e a extração de madeira. Ape-
sar de as taxas de desmatamento na Amazônia terem diminuído nos últimos cinco anos, especialistas 
concordam em afirmar que se esperam aumentos consideráveis para os próximos anos, como con-
sequência da flexibilização na legislação ambiental recentemente aprovada e do aumento do preço 
internacional dos grãos principalmente soja e milho.

Metodologia
Para avaliar os padrões geográficos do impacto do desmatamento na Amazônia, foram utiliza-

das duas fontes de informação:

1. Para a Amazônia andina (Colombia, Ecuador, Perú e Bolivia) e guianense (Venezuela, Surina-
me, Guyana e Guyane Française) se utilizou dados preliminares produzidos pela RAISG para 
os períodos 2000-2005 e 2005-2010, obtidos usando o modelo de mistura espectral (Spectral 
Mixture Analysis) e um algoritmo para árvore de decisão (ver BDE1: Análise do desmatamento 

na região andino-amazônica). 

2. Para a Amazônia brasileira, foram utilizados os dados de desmatamento produzidos pelo 
Projeto Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes), publicados pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) em 2011, que cobrem o período 2000-2010. 
Para fins de comparação, estes dados foram agrupados em dois períodos: 2000-2005 e 2005-
2010. 

Em ambos os casos, o ano 2000 foi considerado como linha de base (mapa-base). O des-
matamento foi analisado considerando a escala regional, da Amazônia de cada país, macro e sub-
-bacias, Áreas Naturais Protegidas (ANP) e Territórios Indígenas (TI).

Para toda a Amazônia
A área de floresta presente na Amazônia no ano 2000 correspondia a 68,8% de toda a região 

(5.357.001 km2) (TDE1). No mapa-base do ano 2000 se observam grandes extensões de áreas não 
florestais que incluem, além de áreas desmatadas até 2000, grandes extensões originalmente não 
florestais (MDE2).

Para o período 2000-2010, a superfície florestal diminuiu em 4,5% (aproximadamente 240 mil 
km2), equivalente a quase a metade da Amazônia colombiana. O desmatamento teve lugar principal-
mente na parte sul da Amazônia brasileira, na região que se conhece como “arco de desmatamento” 
(MDE3). A perda de floresta para a área avaliada foi maior durante o período 2000-2005 (163.020 km2, 
3% da floresta existente no ano 2000) em comparação com o quinquênio 2005-2010 (76.922 km2, 
1,4%). Esta tendência concorda com a indicada pela FAO (2010), que relatou uma diminuição da per-
da de floresta para o período 2005-2010 em relação ao período 2000-2005. 

BdE1. Análise do desmatamento na região andino-amazônica

A informação sobre desmatamento na Amazônia é fragmentada, desatualizada e tem como base diferentes fontes, 

metodologias e resoluções, tanto espacial como temporal e, além disso, nem sempre está disponível.  

RAISG iniciou um processo de avaliação do desmatamento na Amazônia que permita examinar o tema de forma inte-

grada no âmbito regional, sob uma metodologia e resolução (espacial e temporal) apropriada. Primeiramente foi elaborado 

um mapa-base para o ano 2000 para, em seguida, avaliar o desmatamento em dois períodos: 2000-2005 e 2005-2010. 

O trabalho de interpretação começou em 2010, a partir de capacitações, com a supervisão do Imazon e o ajuste, pela 

equipe RAISG, da metodologia para todos os países amazônicos andinos e guianenses.

Nesta publicação são apresentados os resultados preliminares desta avaliação. Os resultados são parciais em primeiro 

lugar porque a avaliação da Amazônia brasileira ainda está em curso, razão pela qual as análises utilizaram a informação 

pública no Brasil produzida pelo Inpe, através do Prodes. Em segundo lugar, porque é necessária ainda uma fase de 

validação para todos os países, que se encontra em curso. Ainda assim, a informação aqui publicada permite uma boa 

aproximação sobre o impacto do desmatamento no ecossistema amazônico.

Para a análise de desmatamento foram empregadas imagens do satélite Landsat, que permitem o estudo da área 

completa com uma resolução espacial detalhada. Cabe ressaltar que é o mesmo satélite utilizado pelo Inpe no Brasil. 

Cada imagem Landsat cobre uma área de 185 km x 185 km denominada cena. O mapa e a figura seguintes mostram as 

cenas que cobrem a Amazônia. Para três cenas que cobrem a Guyana não se encontrou imagens de boa qualidade nas 

três datas.

A área mapeada, denominada área efetiva de estu-

do, corresponde à área para a qual se encontrou cenas 

nas três datas – 2000, 2005 e 2010 –, às quais se 

referem as análises.

O mapa-base de 2000 (linha de base) foi estabe-

lecido identificando-se, para cada cena: áreas flores-

tadas, não florestadas, cobertas por água e cobertas 

por nuvens. Neste momento não foram diferenciadas 

as áreas não florestadas, com respeito a se eram origi-

nalmente não florestadas ou se haviam sido desmata-

das antes de 2000. Para os anos 2005 e 2010, foram 

identificadas as áreas desmatadas com relação ao pe-

ríodo anterior. A área efetiva analisada representou 99% do território amazônico, onde a Guyana foi o único país com uma 

proporção relativamente alta (23%) não analisada. Para os outros países esse valor foi menor que 2%.

A metodologia para identificar as coberturas mencionadas baseia-se na análise de mistura espectral (Sprectral Mixture 

Analysis), em combinação com um algoritmo denominado árvore de decisão, e foi desenvolvida inicialmente pelo Imazon 

e ajustada pela equipe técnica da RAISG. 

O desenho de uma metodologia de avaliação de exatidão de mapas derivados de teledetecção requer a aplicação de 

protocolos que assegurem um rigor estatístico e ao mesmo tempo se adequem às realidades práticas relacionadas com 

limitações de custo (Strahler et al., 2006).

Este processo consiste em comparar a informação do mapa gerado com informação de referência considerada muito 

confiável. Geralmente se baseia em amostras de locais de verificação, cuja classificação foi obtida a partir de observações 

de campo ou de análise de imagens mais detalhadas que as utilizadas para gerar o mapa.

Os dados completos e validados do desmatamento, incluindo uma descrição metodológica de todo o processo, serão 

publicados em 2013, em uma edição especial para esta temática tão importante.

Cobertura da Amazônia por imagens Landsat 

Número de cenas Landsat analisadas por país
Bolivia 30

Brasil 214

Colombia 26

Ecuador 8

Guyana 4

Guyane Française 6

Perú 41

Suriname 11

Venezuela 29

MDE3. Desmatamento na Amazônia nos períodos 2000-2005 e 2005-2010

A cobertura por nuvens presentes nas imagens utilizadas dificulta ter um panorama mais exa-
to sobre o que ocorre no terreno (em termos regionais a  cobertura por nuvens aumentou de 2,2 no 
primeiro período para 3,6%), e a situação é desigual por país. O Ecuador é o mais afetado, com uma 
cobertura de nuvens que varia entre 10 e 13%, seguido por Guyana, Guyane Française, Perú e Vene-
zuela. No caso do Brasil, os dados mostram uma cobertura de nuvens que se manteve constante entre 
2000 e 2010, correspondente a 5,9% da área analisada, porém localizada em sua maior parte sobre 
áreas pouco afetadas pelo desmatamento.

MDE2. Mapa base da cobertura do solo na Amazônia, em 2000

Ilustração do processo de avaliação do desmatamento

A figura seguinte mostra um exemplo sequencial de classificação de parte da cena Landsat 7-66, num ponto do rio 

Aguaytía, afluente do rio Ucayali, no departamento de mesmo nome no Perú, em três datas diferentes. A primeira mostra 

a construção da “linha-base”, onde foram classificados como “não floresta” as áreas originalmente não florestais, como 

as savanas, assim como as áreas já desmatadas até a data. A partir desta linha-base se determinou posteriormente o 

desmatamento nos períodos 2000-2005 e 2005-2010. Em função da disponibilidade de imagens de qualidade e com 

baixa nebulosidade, o ano de referência 2000 pode ter-se baseado em cenas tomadas dentro do período entre 1998 e 

2002, o ano de referência 2005 em cenas tomadas entre 2003 e 2007 e finalmente, o ano 2010 em cenas tomadas de 

2008 até 2011.

Vista aérea do desmatamento associado à estrada Interoceânica, no Perú.  
© Rhett A. Butler/mongabay.com, 2011
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MDE4. Proporção do desmatamento de 2000 a 2010 na Amazônia, por país

MDE6. Proporção do desmatamento por sub-bacias da Amazônia para o período 2000-2005

BdE2. O abraço do desmatamento no corredor de TI e ANP na bacia do Xingu 

O rio Xingu corre por aproximadamente 2,7 mil km, cortando o nordeste do Estado de Mato Grosso e o Estado de Pará, no 

Brasil, até desembocar no rio Amazonas. Sua bacia, de cerca de 511 mil km2, abriga um dos maiores mosaicos contínuos de áreas 

protegidas do Brasil, formando um corredor de diversidade socioambiental com mais de 280 mil km2, composto por 20 Territórios 

Indígenas e dez Áreas Naturais Protegidas.

O desmatamento na bacia do Xingu teve sua ascensão na década de 1960, impulsionado pelos projetos de colonização do 

governo e empresas privadas. Assim como em outras regiões da Amazônia, o desmatamento expandiu-se principalmente através 

da rede de estradas que surgiu a partir da construção das vias principais.

Na última década, o desmatamento na bacia do rio Xingu aumentou no período 2000 a 2005, quando se perderam mais de 35 

mil km2 de vegetação nativa. A partir de 2005, houve uma redução do desmatamento, seguindo a tendência da Amazônia brasileira, 

provavelmente devido à combinação de fatores econômicos, como a flutuação dos preços das matérias-primas, e a alterações 

nas ações governamentais de comando e controle, com ênfase no Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia 

Legal (Trancoso et al., 2010; Macedo et al., 2012). A criação e divulgação, em 2008, pelo Ministério de Meio Ambiente, de uma 

lista dos municípios que mais desmatam e a moratória da soja e da carne, também são fatores que contribuem para a redução do 

desmatamento na região (Macedo et al., 2012).

Até o ano 2010, mais de 105 mil km2 foram desmatados na bacia do Xingu, representando 22% da bacia, de acordo com o 

monitoramento realizado pelo Inpe (na área florestada) e pelo ISA (área de Cerrado).

Embora as terras indígenas ocupem cerca de 40% da superfície da bacia do Xingu, menos de 3% do desmatamento total acon-

tece nelas. Do mesmo modo, as unidades de conservação nacionais ocupam aproximadamente 14% da bacia, mas têm somente 

1,4% do desmatamento total.

Um dos principais vetores de ocupação da bacia encontra-se na região dos municípios de Tucumã e São Félix de Xingu, no Les-

te, onde a pecuária é a atividade econômica predominante. São Félix tem a maior extensão de superfície desmatada na bacia (16,9 

mil km2) – e também é a cidade com o maior rebanho bovino do Brasil – e Tucumã tem a maior porcentagem de desmatamento 

sobre a área do município (90,5%).

Outro eixo de ocupação importante é a estrada BR-163, que atravessa a bacia a Oeste. A perspectiva de sua pavimentação 

em 2004 aumentou a disputa pela terra e o desmatamento na região dos municípios de Novo Progresso e Castelo dos Sonhos. 

O impacto mais recente na bacia pode ser observado no entorno do TI Baú. Ao Norte da bacia, o desmatamento se produz pela 

proliferação das estradas secun-

dárias a partir da BR-230 (Tran-

samazônica).

A maior parte do desmata-

mento ocorre nas cabeceiras do 

rio Xingu, causando alterações 

nos processos hidrológicos e bio-

químicos em toda a bacia, região 

tida como muito favorável para o 

agronegócio tendo em conta suas 

características de solo, topografia 

e regime de chuvas.

Na porção mato-grossense da 

bacia, a ocupação mais antiga e 

predominante foi da pecuária e da 

exploração de madeira no Oes-

te da bacia. No Sul, a ocupação 

predominante foi uma mescla de 

pecuária e agricultura. Desde o 

início da década de 1990, houve 

avanço da soja em partes do Sul e 

Leste da bacia, substituindo áreas 

de pasto e floresta, empurrando a 

pecuária na direção oeste, provo-

cando um maior desmatamento 

e o aquecimento do mercado de 

terras. (adaptado de De olho na 

bacia do Xingu, ISA/2012)

Corredor de áreas protegidas do rio Xingu, Brasil

TDE1. Distribuição relativa da Amazônia e da floresta amazônica por país em 2000
País Extensão amazônica (km²) % da Amazônia total % de floresta em 2000 % do total de floresta

Bolivia 479.264 6,2 64,1 5,7

Brasil 5.006.316 64,3 62,1 58,1

Colombia 483.164 6,2 88,7 8,0

Ecuador 116.284 1,5 76,3 1,7

Guyana 214.969 2,8 65,3 2,6

Guyane Française 86.504 1,1 92,4 1,5

Perú 782.820 10,1 89,5 13,1

Suriname 163.820 2,1 79,8 2,4

Venezuela 453.915 5,8 81,6 6,9

Amazônia total 7.787.056 100,0 68,8 100,0

* Dados estimados, ver BDE1: Análise do desmatamento na região andino-amazônica

GDE1. Distribuição da perda de cobertura florestal na Amazônia para os  períodos  
2000-2005 e 2005-2010, por país

TDE2. Desmatamento na Amazônia nos períodos 2000-20005 e 2005-2010, por país*
País Floresta em 2000 Desmatamento

2000-2005
Desmatamento 

2005-2010 
Desmatamento 

2000-2010  
% do total

(km²) (%) (km²) (%) (km²) (%) (km²) (%) (%)

Bolivia 307.123 64,1 4.187 1,4 3.494 1,1 7.682 2,5 3,2

Brasil 3.110.668 62,1 138.804 4,5 54.181 1,7 192.985 6,2 80,4

Colombia 428.498 88,7 5.170 1,2 6.816 1,6 11.986 2,8 5,0

Ecuador 88.361 76,0 1.171 1,3 965 1,1 2.136 2,4 0,9

Guyana 140.411 65,3 1.800 1,3 1.488 1,1 3.288 2,3 1,4

Guyane Française 79.916 92,4 210 0,3 293 0,4 502 0,6 0,2

Perú 700.738 89,5 7.365 1,1 7.674 1,1 14.974 2,1 6,2

Suriname 130.719 79,8 938 0,7 191 0,1 1.130 0,9 0,5

Venezuela 370.567 81,6 3.375 0,9 1.820 0,5 5.195 1,4 2,2

Amazônia total 5.357.001 68,8 163.020 3,0 76.922 1,4 239.942 4,5 100,0

Para a Amazônia de cada país
A superfície da Amazônia no ano 2000 se encontrava coberta por florestas em 68,8% de sua 

extensão (TDE1) e o Brasil concentrava 58,1% destas florestas. Em termos de área relativa por país, 
Guyane Française, Perú, Colombia e Venezuela são os países com a maior cobertura florestal, com 
valores que superam 80% da superfície de suas Amazônias, enquanto o Brasil e a Bolivia têm as 
menores porcentagens (62,1 e 64,1% respectivamente). Isto ocorre também porque nestes países há 
uma maior variedade de ecossistemas não florestais dentro da área amazônica, como é o caso das 
savanas inundáveis dos Llanos de Moxos, na Bolivia, e uma grande extensão de savana (cerrado) em 
todo o sudeste da Amazônia brasileira, além de encraves de savana de grandes extensões, como o 
“Lavrado” no estado de Roraima, norte do Brasil (MDE2). 

O desmatamento avaliado no período 2000-2010 ocorreu em sua maior parte no Brasil, que 
teve uma perda de cobertura florestal de 6,2%, seguido pela Colombia, Bolivia e Ecuador, com va-
lores de 2,8%, 2,5% e 2,4%, respectivamente. Os países com menor desmatamento foram Guyane 
Française e Suriname, com menos de 1%. A perda florestal no Brasil representou 80,4% do total de 
floresta cortada no período analisado, seguido pelo Perú com 6,2% e Colombia com 5%. As análi-
ses por quinquênio indicam que para o período 2005-2010 a perda total de floresta foi menor como 
tendência geral, com exceção de Perú, Colombia e Guyane Française (TDE2 e GDE1). Nestes dois 
últimos, o desmatamento aumentou de 1,2 a 1,6% e de 0,3 a 0,4%, respectivamente, enquanto no 
Perú se manteve em 1,1% em ambos os períodos. Nos dois quinquênios, o Brasil foi o país com maior 
proporção de perda florestal, seguido no primeiro quinquênio pela Bolivia com 1,4%, Ecuador e Guya-
na, com 1,3% e no segundo quinquênio pela Colombia com 1,6% e Bolivia, Ecuador, Guyana e Perú, 
estes últimos com uma perda de 1,1%. Observa-se que entre os dois períodos, o Suriname foi o que 
apresentou a maior redução relativa de perda de florestas (de 0,7% para 0,1%), seguido pelo Brasil 
(de 4,5% para 1,7%).

MDE5. Proporção do desmatamento de 2000 a 2010 nas macrobacias da Amazônia

Por Bacias 
As macrobacias mais afetadas pelo desmatamento no período 2000-2010 foram a do Ama-

zonas Boca/Estuário e a do Atlântico Nordeste Ocidental, ambas no Brasil, as quais perderam 9,7 e 
6,2% de sua superfície, respectivamente. Em terceiro lugar a macrobacia do Amazonas Médio-Baixo, 
com uma perda de 5,2% de sua cobertura florestal. Estas três bacias se encontram nos estados de 
Mato Grosso e Pará, que têm sido os estados com o maior desmatamento na Amazônia brasileira nos 
últimos anos (MDE5). 

Durante o período 2000-2005, as sub-bacias que tiveram perdas iguais ou superiores a 10% 
de sua superfície florestal foram as do Madeira Médio-Baixo, Arinos, Juruena e Candeias do Jamari 
(MDE6). Ademais, as 32 sub-bacias mais impactadas pelo desmatamento (com mais de 3,8% de 
perda de floresta) se encontram no Brasil. Outras sub-bacias foram identificadas no Perú (Pachitea e 
Huallaga), Colombia (Caquetá) e Bolivia (Mamoré), que tiveram um desmatamento de mais de 2% de 
sua extensão florestal. 

Para o período 2005-2010 duas sub-bacias no Brasil (Madeira Médio-Baixo 2 e Pacajá) tiveram 
um desmatamento alto, 7,2 e 6,6 % respectivamente (MDE7). 

Foram detectadas sub-bacias na Colombia, Perú e Bolivia que tiveram aumento do desmata-
mento entre os períodos 2000-2005 e 2005-2010. Na Colombia as sub-bacias do Caquetá e do Yari 
passaram de 2,4 a 3,9% e de 0,6 a 2,2%, respectivamente, indicando que o desmatamento neste país 
está ocorrendo em novas áreas geográficas. No Perú, as sub-bacias do Marañon Médio, Urubamba 
e Ucayali Baixo também tiveram um incremento no desmatamento, porém em níveis menores do 
que 1%, como também ocorreu na Bolivia, fronteira com Perú, nas sub-bacias do Beni Baixo e Mé-
dio (MDE8). Algumas sub-bacias do sul-sudeste no Brasil tiveram uma diminuição do desmatamento 
no segundo período, possivelmente como resultado da intervenção do governo através do Plano de 
Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), que entrou em 
execução em 2004.
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MDE8. Evolução do desmatamento por sub-bacias da Amazônia, no período 2000-2010

* Dados estimados, ver BDE1: Análise do desmatamento na região andino-amazônica

* Dados estimados, ver BDE1: Análise do desmatamento na região andino-amazônica.

TDE3. Perda de florestas nas ANP da Amazônia, para o período 2000-2010, por tipo de uso e âmbito administrativo*

ANP Floresta 2000
Perda de floresta

2000-2005 2005-2010 2000-2010

Tipo de uso/Âmbito administrativo (km²) (%) (km²)  (%) (km²)  (%) (km²) (%)

Uso Direto 687.569 74,7 8.864 3,0 5.265 0,7 14.130 2,1

Departamental 318.632 64,2 6.005 1,9 3.418 1,1 9.423 3,0

Nacional 368.937 87,1 2.859 0,8 1.847 0,5 4.706 1,3

Uso Indireto 735.979 81,8 3.700 0,5 1.781 0,2 5.481 0,7

Departamental 92.503 71,6 404 0,4 88 0,1 492 0,5

Nacional 643.476 83,5 3.296 0,5 1.692 0,3 4.989 0,8

Uso Direto/Indireto 3.979 93,5 2 0,1 5 0,1 7 0,2

Nacional 3.979 95,5 2 0,1 5 0,1 7 0,2

Uso Transitório 33.426 98,7 35 0,1 49 0,1 84 0,3

Nacional 33.426 98,7 35 0,1 49 0,1 84 0,3

Total 1.460.954 78,6 12.602 1,7 7.100 0,5 19.701 2,1

TDE4. Perda de floresta nas ANP da Amazônia no período 2000-2010 por país*

ANP Floresta em 2000
Perda de floresta

2000-2005 2005-2010 2000-2010

Tipo de uso Âmbito administrativo (km²)  (%) (km²)  (%) (km²)  (%) (km²)  (%)

Bolívia 100.434 74,7 299 0,3 339 0,3 638 0,6

Uso Direto Departamental 38.608 65,6 90 0,2 130 0,3 220 0,6

Uso Direto Nacional 28.990 81,8 141 0,5 128 0,4 269 0,9

Uso Direto/Indireto Nacional 282 65,1 0 0,1  0,0 0 0,1

Uso Indireto Nacional 32.554 82,1 67 0,2 82 0,3 149 0,5

Brasil 858.447 73,0 10.074 0,9 5.086 0,4 15.161 1,3

Uso Direto Departamental 280.024 64,0 5.915 2,1 3.288 1,2 9.203 3,3

Uso Indireto Departamental 92.503 71,6 404 0,4 88 0,1 492 0,5

Uso Direto Nacional 249.230 85,3 2.356 0,9 1.272 0,5 3.628 1,5

Uso Indireto Nacional 236.690 74,9 1.400 0,6 437 0,2 1.837 0,8

Colombia 76.319 95,7 409 0,5 455 0,6 864 1,1

Uso Indireto Nacional 76.319 95,7 409 0,5 455 0,6 864 1,1

Ecuador 30.424 78,9 138 0,5 131 0,4 268 0,9

Uso Indireto Nacional 30.424 78,9 138 0,5 131 0,4 268 0,9

Guyana 9.081 97,3 46 0,5 18 0,2 65 0,7

Uso Direto/Indireto Nacional 3.696 99,0 2 0,1 5 0,1 7 0,2

Uso Indireto Nacional 5.385 96,1 44 0,8 14 0,2 58 1,1

Guyane Française 38.396 96,3 52 0,1 67 0,2 118 0,3

Uso Direto Nacional 15.241 96,1 30 0,2 44 0,3 74 0,5

Uso Indireto Nacional 23.155 96,5 22 0,1 22 0,1 44 0,2

Perú 179.498 95,2 331 0,2 669 0,4 1.000 0,6

Uso Direto Nacional 73.843 94,5 210 0,3 386 0,5 596 0,8

Uso Indireto Nacional 72.229 94,5 85 0,1 235 0,3 320 0,4

Uso Transitório Nacional 33.426 98,7 35 0,1 49 0,1 84 0,3

Suriname 18.794 87,2 143 0,8 23 0,1 166 0,9

Uso Direto Nacional 1.634 80,5 123 7,5 17 1,0 139 8,5

Uso Indireto Nacional 17.160 87,9 21 0,1 6 0,0 27 0,2

Venezuela 149.561 87,3 1.109 0,7 311 0,2 1.421 0,9

Uso Indireto Nacional 149.561 87,3 1.109 0,7 311 0,2 1.421 0,9

GDE2. Distribuição da perda de floresta em ANP da Amazônia, por tipo de uso  
e período (2000-2005 e 2005-2010)

MDE7. Proporção do desmatamento por sub-bacias da Amazônia para o período 2005-2010

Por Áreas Protegidas
As Áreas Naturais Protegidas (ANP) mantinham 78,6% de seu território cobertos por florestas 

em 2000. Em dez anos (2000-2010) essa extensão foi reduzida em 2,1%. Como era de se esperar 
quando as ANP funcionam como unidades de conservação, este valor é menor que o encontrado em 
terras sem proteção, onde o desmatamento é mais que o dobro (5,6%), e é menor também que o valor 
médio regional (4,5%). Isto permite entender que existe uma forte pressão sobre a área amazônica 
não incluída em ANP, que tem uma cobertura florestal menor (64,8% com relação a 78,6%). Dentro de 
ANP se observa a mesma tendência à diminuição entre os períodos 2000-2005 e 2005-2010 (TDE3 e 

GDE2). As ANP de uso direto apresentaram uma perda de florestas até três vezes maior que as de uso 
indireto, destacando-se as ANP departamentais/estaduais que chegaram a uma perda florestal de 3% 
na década 2000-2010.

MDE9. Proporção do desmatamento por ANP na Amazônia

A tendência de maior desmatamento nas ANP de uso direto se manteve para todos os países. 
O Brasil se manteve com as proporções mais altas de alteração (1,3%), com as ANP departamentais/
estaduais de uso direto apresentando um desmatamento de 3,3% (TDE4 e GDE3). Isto se explica em 
parte porque no Brasil, entre as ANP de uso direto, encontram-se as Áreas de Proteção Ambiental 
(APA), que têm um regime muito permissivo de uso, incluindo áreas urbanas e particulares em seus 
domínios. As APA contribuíram com 49,5% de todo o desmatamento ocorrido neste grupo no Brasil.

A variação na porcentagem de perda foi muito significativa entre os países e também dentro de 
um mesmo país (MDE9 e TDE5). O Brasil teve as ANP com maiores porcentagens de desmatamento 
na década, chegando a 41,3% na APA Rio Pardo. Esta APA recém criada (2010) é uma das ANP do 
estado de Rondônia que sofreu alterações em sua categoria e tipo de uso, incluindo a consolidação 
da ocupação irregular da Floresta Nacional que existia no lugar dela. Nos outros países, as porcenta-
gens encontradas em ANP estiveram abaixo de 10,7% como, por exemplo, na área de Manejo Múltiplo 
North Commewijne/Marowijne, no Suriname, ou o PN Alto Fragua-Indiwasi na Colombia que experi-
mentou um desmatamento de 9,6% de sua floresta. 

* Dados estimados, ver BDE1: Análise do desmatamento na região andino-amazônica.

GDE3. Distribuição da perda de floresta nas ANP da Amazônia para o   
período 2000-2010, por país e tipo de uso

TDE5. ANP mais afetadas pelo desmatamento na Amazônia no período 2000-2010, por país*
ANP Perda de floresta

Categoria Nome Uso Âmbito Área  
(km²)

2000-2005 
(km²)

2005-2010 
(km²)

% Total

Bolivia

Área Natural de Manejo 
Integrado

Amboró direto nacional 1.302 31 31 4,7

Parque Regional Yacuma direto departamental 2.356 30 46 3,2

Área de Proteção de 
Bacias

Cumbre Alto Beni direto departamental 852 14 5 2,1

Brasil

Área de Proteção 
Ambiental

Rio Pardo direto departamental 1.436 307 287 41,3

Reserva Extrativista Jaci Paraná direto departamental 2.102 194 315 24,2

Área de Proteção 
Ambiental

Triunfo do Xingu direto departamental 16.833 2.238 1.430 21,8

Colombia

Parque Nacional Natural Alto Fragua-Indiwasi indireto nacional 552 28 24 9,6

Parque Nacional Natural Tinigua indireto nacional 2.268 69 100 7,4

Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena indireto nacional 6.123 64 133 3,2

Ecuador

Bosque Protetor Cerro Sumaco indireto nacional 987 30 28 5,9

Bosque Protetor Corazon de Oro indireto nacional 363 9 9 5,0

Bosque Protetor El Bermejo indireto nacional 109 2 2 3,7

Guyana

Parque Nacional Shell Beach indireto nacional 405 20 7 6,7

Parque Nacional Kanuku Mts. indireto nacional 3.656 23 5 0,8

Parque Nacional Extended Kaieteur indireto nacional 370 0 0 0,2

Guyane Française

Área de Relevante  
Interesse Ecológico

Forêt des Sables blancs 
de Mana

indireto nacional 177 0 3 1,9

Reserva Biológica de 
Floresta

Lucifer Dékou-Dékou direto nacional 1.116 9 6 1,3

Reserva Natural Kaw-Roura indireto nacional 132 1 1 1,1

Perú

Área de Conservação 
Regional

Choquequirao direto nacional 138 0 7 5,2

Área de Conservação 
Regional

Cordillera Escalera direto nacional 1.513 35 29 4,2

Bosque de Proteção Alto Mayo direto nacional 1.783 27 35 3,5

Suriname

Área de Manejo de Uso 
Múltiplo

North Commewijne + 
Marowijne

direto nacional 486 49 3 10,7

Área de Manejo de Uso 
Múltiplo

North Coronie direto nacional 304 18 4 7,3

Área de Manejo de Uso 
Múltiplo

North Saramacca direto nacional 889 52 4 6,3

Venezuela

Monumento Natural Cerro Guanay indireto nacional 253 4 9 5,3

Monumento Natural Cerro Camani indireto nacional 103 2 1 3,3

Parque Nacional Delta del Orinoco indireto nacional 3.073 85 4 2,9

Mina de ouro a céu aberto na região de Madre de Dios. Perú. © Rhett A. Butler/mongabay.com, 2011
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* Dados estimados, ver BDE1: Análise do desmatamento na região andino-amazônica.

GDE4. Distribuição da perda de floresta em TI da Amazônia, por tipo e período  
(2000-2005 e 2005-2010)

TDE6. Perda de floresta nos TI da Amazônia no período 2000-2010, por tipo de TI

TI Floresta em 2000
Prda de floresta

2000-2005 2005-2010 2000-2010

Tipo (km²)  (%) (km²)  (%) (km²)  (%) (km²)  (%)

Ocupação tradicional  
sem reconhecimento

391.674 81,2 3.392 0,9 1.960 0,5 5.352 1,4

Proposta de Reserva Territorial 38.296 98,8 17 0,0 47 0,1 64 0,2

Reserva Territorial ou Zona Intangível 33.627 97,2 14 0,0 31 0,1 45 0,1

Território Indígena Reconhecido 1.287.957 80,7 6.189 0,5 4.177 0,3 10.366 0,8

Total 1.751.555 81,4 9.612 0,5 6.214 0,4 15.826 0,9

Fora de TI 3.605.839 64,5 153.636 4,3 70.423 2,0 224.060 6,2

TDE7. Perda de floresta nos TI da Amazônia no período 2000-2010, por país e tipo de TI

País
TI Floresta em 2000

Perda de floresta

2000-2005 2005-2010 2000-2010

Tipo (km²)  (%) (km²)  (%) (km²)  (%) (km²)  (%)

Bolivia
TI sem reconhecimento oficial 26.305 56,7 511 1,9 358 1,3 868 3,3

TI reconhecido oficialmente 64.439 79,9 78 0,1 227 0,4 305 0,5

Brasil TI reconhecido oficialmente 843.254 76,0 3.245 0,4 1.770 0,2 5.014 0,6

Colombia TI reconhecido oficialmente 237.473 94,9 929 0,4 683 0,3 1.612 0,7

Ecuador

Ocupação Tradicional  
sem reconhecimento

50.185 81,7 446 0,9 387 0,8 833 1,7

Reserva Territorial ou Zona Intangível 4.960 89,0 4 0,1 3 0,1 7 0,1

Guyana TI reconhecido oficialmente 21.851 79,3 514 2,4 345 1,5 859 3,9

Guyane 
Française

TI reconhecido oficialmente 6.691 96,4 8 0,1 5 0,1 13 0,2

Perú

TI sem reconhecimento oficial 12.293 94,6 55 0,4 54 0,4 108 0,9

Proposta de Reserva Territorial 38.296 98,8 17 0,0 47 0,1 64 0,2

Reserva Territorial ou Zona Intangível 28.667 98,8 10 0,0 27 0,1 37 0,1

TI reconhecido oficialmente 114.249 93,9 1.415 1,2 1.147 1,0 2.562 2,2

Suriname TI sem reconhecimento oficial 50.485 91,3 215 0,4 81 0,2 296 0,6

Venezuela TI sem reconhecimento oficial 252.406 82,4 2.166 0,9 1.081 0,4 3.247 1,3

* Dados estimados, ver BDE1: Análise do desmatamento na região andino-amazônica.

TDE8. Os três TI (com área superior a 100 km²) de cada país com maior desmatamento na Amazônia no  
período 2000-2010*

TI Perda de floresta

Nome Tipo Área (km²) 2000-2005 (km²) 2005-2010 (km²) % Total

Bolivia

Guarayos Não reconhecido oficialmente    6.706            390    181 8,5

Tich (Chiman) Não reconhecido oficialmente    1.190              30      34 5,3

Yaminahua Machineri Não reconhecido oficialmente       303    3      4 2,6

Brasil

Maraiwatsede Reconhecido oficialmente    1.396            273            106 27,1

Awá Reconhecido oficialmente    1.044              91              94 17,7

Tuwa Apekuokawera Reconhecido oficialmente       106              13                1 13,2

Colombia

Altamira Reconhecido oficialmente       107                6                5 10,0

Lagos del Dorado, Lagos 
del Paso y El Remanso

Reconhecido oficialmente       494              23              14 7,5

Inga de Aponte Reconhecido oficialmente       130                2                7 6,3

Ecuador

Avila Viejo Não reconhecido oficialmente       109                7  4 9,7

Juan Pío Montufar Não reconhecido oficialmente       167   7  4 6,3

San Francisco Não reconhecido oficialmente       100                3   1 4,0

Guyana

St. Cuthberth’s Reconhecido oficialmente       200              12              36 23,8

Kanapang Reconhecido oficialmente       184              38                1 20,9

Itabac Reconhecido oficialmente       171              25                1 15,0

Guyane Française

Etnia Galibi Reconhecido oficialmente       179                0                2 1,0

Etnia Boni, Émérillons et 
Wayana

Reconhecido oficialmente    2.693                6                1 0,3

Etnia Arawack Reconhecido oficialmente       145                0                0 0,2

Perú

Huascayacu Reconhecido oficialmente       108              19              36 50,5

Alto Mayo Reconhecido oficialmente       120              10              29 32,8

Shimpiyacu Reconhecido oficialmente       176              17              25 24,3

Suriname

Santigron Não reconhecido oficialmente    1.441              94                6 7,0

Aluku Não reconhecido oficialmente       847                4                7 1,3

Saramacaners Não reconhecido oficialmente    9.199              58              27 0,9

Venezuela

Etnia Mapoyo Não reconhecido oficialmente       300              10                1 3,7

Etnia E’ñapa Não reconhecido oficialmente  16.880            164            380 3,2

Etnia Yabarana Não reconhecido oficialmente       905             19               7 2,9

BdE3. O desmatamento no noroeste amazônico colombiano

As bacias altas dos rios Guaviare, Caquetá, Putumayo e Vaupés, que encontram-se no arco norte-ocidental da Amazônia colom-

biana estão hoje em dia cobertas principalmente por pastagens, vegetação secundária de origem antrópica e mosaicos de pastos 

e cultivos, restando pequenos fragmentos de floresta que comunicam as terras altas com as terras baixas. Entre 2000 e 2005, 

do total de áreas desmatadas registradas na Amazônia colombiana 86% localiza-se nestas bacias, com a seguinte distribuição: 

Guaviare (36%), Caquetá (32%), Vaupés (10%) e Putumayo (8,2%). Entre 2005 e 2010 esta tendência, embora tenha baixado com 

relação a toda a Amazônia colombiana (81%), teve um notável incremento na bacia do alto rio Caquetá (40%) e uma diminuição 

nas demais bacias – Guaviare (27%); Putumayo (6%), Vaupés (8,4%). 

Estas bacias por sua posição geográfica caracterizam-se pela riqueza paisagística única que lhes permite distinguir-se como 

uma das áreas mais ricas em biodiversidade e recursos naturais da Colombia. A franja que se localiza no arco noroeste da Amazô-

nia colombiana constitui-se em uma ponte natural de intercâmbio de espécies entre os páramos, florestas andinas, florestas den-

sas amazônicas e savanas orinoquenses. Sua ampla diversidade tem sido altamente depredada nas últimas décadas, pois a região 

foi submetida a um modelo extrativista de seus recursos,que tem evoluído na dimensão legal tanto quanto na ilegal, colocando sua 

integridade ecossistêmica atualmente no mais alto grau de ameaça. O desmatamento neste arco noroeste da Amazônia colombia-

na está ligado a fatores socioeconômicos, históricos e ambientais que determinam o uso da região. Os agentes principais tem sido 

o aumento das áreas urbanas e infraestrutura viária (Etter et al., 2006; Rincón et al., 2006), a navegabilidade de grandes rios, que 

servem como canais de comunicação dentro da selva amazônica (Armenteras et al., 2009); o crescimento populacional (Etter et 

al., 2006); a exploração petroleira (Martínez e Sánchez, 2007); a expansão dos cultivos de coca (Dávalos et al., 2011; Armenteras 

et al., 2009; Etter et al., 2006) e recentemente a exploração mineira (Romero e Sarmiento, 2011). Estes processos também têm 

trazido como consequência a redução da massa florestal natural, o que contribui para a perda de biodiversidade, a deterioração 

dos solos, a alteração do ciclo hidrológico, a baixa qualidade das áreas remanescentes, entre outras (Romero e Sarmiento, 2011).

Desde há milhares de anos a região foi ocupada por diversos grupos indígenas e até fins do século XIX se encontrava coberta 

por vegetação natural (Martínez e Sánchez, 2007). Por suas condições climáticas e de salubridade a região amazônica era consi-

derada como uma área isolada, que estaria povoada unicamente por pequenos grupos indígenas. O primeiro avanço da ocupação 

por parte de colonos andinos ocorreu no início do século XX, quando foram fundados vários povoados no piemonte dos departa-

mentos de Meta, Caquetá e Putumayo, impulsionados pela comercialização da quina e do caucho. Posteriormente, por iniciativa 

governamental ocorreu uma segunda onda de migração na década de 1920, que se iniciou com a construção de estradas ligando 

os primeiros povoados fundados e que, por sua vez teve como motivação a proteção da soberania nacional. 

O terceiro fluxo migratório iniciou-se no fim da década de 1930 e se prolongou até o final da década de 1960. Em 1936 o go-

verno nacional promulgou a Lei 200 de Reforma Agrária que promoveu a compra de terras nestas áreas, levando ao deslocamento 

de camponeses provenientes do sul da região andina. Na década de 1940, com o conflito interno do país, agudiza-se o problema 

acentuando os deslocamentos nesta região. No fim da década de 1950, expediu-se a Ley 20 de 1959, estabelecendo três frentes 

de colonização impulsionadas pelo governo nacional, incentivando a colonização nas zonas de La Mono, Maguaré e Valparaíso no 

departamento do Caquetá, com a meta de colonizar 6.920 km2.

Na década de 1970 ocorreu a quarta fase de migração, que foi impulsionada pela exploração petroleira no piemonte do Putu-

mayo (Etter et al., 2008). Posteriormente, na década de 1980, o flagelo dos cultivos ilícitos invadiu a Colombia, convertendo-a no 

maior país produtor de cocaína no mundo; na primeira década do século XXI esta agroindústria gerou uma perda aproximada de 

1.100 km2 de florestas primárias na Colombia (UNODC, 2009). Em média, para este período, 55% destes cultivos concentram-se 

nas florestas baixas e de piemonte da Orinoquia e Amazônia. Deste total, cerca de 27% localizam-se nos departamentos do Meta e 

Guaviare; 18% nos departamentos de Putumayo e Caquetá e 10,4% nos departamentos de Vichada, Guainía, Vaupés e Amazonas. 

A partir de 2000, devido às políticas implementadas na Colombia, inicia-se um auge petroleiro e mineiro sem precedentes em 

todo o país. O piemonte não ficou alijado desta situação, encontrando-se 

importantes áreas de exploração petroleira na bacia alta do rio Putumayo. 

Paralelamente, nesta ultima década fatores como os preços dos cultivos 

ilícitos, o conflito armado, a falta de presença estatal e o auge mineiro e pe-

troleiro, entre outros, tem sido os processos fundamentais que promoveram 

a alta dinâmica de desmatamento que se apresenta neste arco (Fundación 

Gaia Amazonas)

MDE10. Proporção do desmatamento por TI na Amazônia

Por Territórios Indígenas
Em 2000, 81,4% dos TI na Amazônia se encontravam cobertos por floresta. O desmatamento 

ocorrido no período 2000-2010 alcançou 0,9% da superfície de florestas dos TI. Este valor é muito 
menor (cinco vezes) que  a proporção do desmatamento verificado na região toda (4,5%), quase sete 
vezes menor que a das áreas fora dos TI (6,2%) e menos da metade do encontrado em média para 
as ANP (MDE10, TDE6).

Embora tenha havido uma diminuição no desmatamento dentro dos TI – com 0,5% para o 
quinquênio 2000-2005, que se reduz para 0,4% em 2005-2010 – observa-se que nestes territórios a 
tendência de queda foi menor que a observada no nível regional, e menor que fora dos TI, onde se 
observou uma redução de 4,3% a 2,0%. A nível regional, os TI com reconhecimento oficial tiveram 
menor desmatamento que os não reconhecidos (TDE6 e GDE4), enquanto no âmbito nacional, onde 
Bolivia e Perú são os únicos países da região que apresentam os dois tipos de TI – reconhecidos e 
não reconhecidos – houve diferenças entre estas categorias. Na Bolivia se repetiu o padrão regional, 
com osTI reconhecidos alcançando 0,5% de perda florestal e os TI não reconhecidos com 3,3% de 
desmatamento. No Perú se observou que os TI não reconhecidos apresentaram porcentagens meno-
res que os reconhecidos, 0,9 e 2,2% respectivamente (TDE7). Com relação aos TI por país, os valores 
mais altos de desmatamento foram detectados na Guyana e Bolivia, seguidos por Ecuador e Perú, 
enquanto em termos nacionais, sem distinção das categorias de TI, Guyana é o que apresenta a maior 
perda florestal (3,9%).

Foram observados 41 TI com perdas florestais acima de 20% de sua extensão. A maior parte 
deles (34) tem superfície menor que 100 km2 ou se encontram no Perú (26). O TI mais afetado foi Huas-
cayacu, no Perú, onde o desmatamento chegou aos 50,5% de sua extensão (TDE8).

Desmatamento ao redor de Calamar, a leste do Parque Nacional 
Natural Chiribiquete. Guaviare, Amazônia colombiana.  
© Rodrigo Botero García, 2009

Considerações finais
O desmatamento é um processo que afeta grande parte da Amazônia. Sem dúvida, o Brasil é 

o país com a maior perda de florestas. Não obstante, no período 2005-2010, experimentou uma im-
portante redução do desmatamento, ao contrário de outros países que mostraram uma tendência à 
aceleração do processo, como é o caso da Colombia.

Os resultados apresentados reforçam a importante função que ANP e TI vêm cumprindo na 
desaceleração e contenção dos processos de perda de floresta em cada país e na Amazônia em 
conjunto. As diferenças detectadas entre as terras incluídas nestes dois tipos de figuras e o exterior 
respaldam claramente este papel. Neste sentido, é importante desenvolver e implementar um progra-
ma de monitoramento do desmatamento que inclua, além da Amazônia brasileira, a Amazônia andina 
e a guianense. Os resultados apresentados neste capítulo são o primeiro passo nesta direção.
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CONSIdERAÇÕES 
FINAIS

As pressões e ameaças que pesam sobre a Amazônia, na linguagem car-
tográfica apresentada nesta publicação, mostram que as paisagens de floresta, 
diversidade socioambiental e água doce estão sendo substituídas por paisa-
gens degradadas, savanizadas, zonas mais secas e mais homogêneas. 

A maior e mais complexa floresta úmida do planeta – com pelo menos 10 
mil anos de ação antrópica – continua sendo um espaço de extração e/ou pro-
dução de insumos agroindustriais e matérias primas não renováveis (commo-
dities de baixo valor agregado), para os mercados nacionais e internacionais, o 
que compromete seu potencial futuro de desenvolvimento sustentável e afeta a 
conservação dos espaços de vida.

Evidencia-se um arco de desmatamento que se estende do Brasil até a 
Bolivia, uma zona de pressão hídrica e exploração petroleira na Amazônia andi-
na e um anel periférico mineiro amazônico.

A análise de desmatamento mostra que entre 2000 e 2010 foram desma-
tados cerca de 240.000 km2 de floresta amazônica, o que equivale ao dobro da 
Amazônia equatoriana ou ao território completo do Reino Unido. 

Deve-se notar que se as ameaças identificadas para projetos viários (es-
tradas ou multimodais), de petróleo e gás ou mineração se converterem em 
pressões no futuro próximo, poderia desaparecer até a metade da floresta Ama-
zônica atual.

É necessário aprofundar a análise prospectiva da Amazônia, a partir da in-
formação gerada pela RAISG, para identificar a situação futura em temas como: 
captura e armazenamento de carbono florestal segundo usos do solo (áreas 
protegidas, territórios indígenas e outros); novas fronteiras de economia extra-
tiva relacionadas à água (hidroelétricas ou transposição para irrigação e água 
potável); promoção da integração regional e suas implicações em matéria de 
infraestrutura, segurança energética ou mobilização de populações; estratégias 
de adaptação às mudanças climáticas para a redução da vulnerabilidade so-
cioambiental na selva alta e nas zonas inundáveis da Amazônia.

Também se observa a necessidade de adotar outros temas de uma agen-
da positiva vinculada à governança (ambiental, florestal, hídrica ou energética), 
medidas efetivas para o manejo integrado de bacias na adaptação à variabi-
lidade extrema e às mudanças climáticas, boas práticas e cadeias produtivas 
sustentáveis, entre outros. 

Nesta oportunidade não foi possível incluir análise sobre temas tão rele-
vantes como a mineração ilegal, extração madeireira e agropecuária, devido à 
falta de informação qualificada e representável cartograficamente para toda a 
Amazônia. Quando esses fatores forem incluídos, o panorama geral poderá ser 
ainda mais adverso.

MCF1. Resumo: quantidade de temas superpostos a sub-bacias

MCF2. Resumo: quantidade de temas superpostos a ANP MCF3. Resumo: quantidade de temas superpostos aos TI

TCF1. Número de sub-bacias afetadas por um ou mais temas da análise
Quantidade de temas analisados

Total
Macrobacias 1 2 3 4 5 6

Amazonas Alto 3 8 7 3 13 9 43

Amazonas Médio-Baixo   3 1 12 12 28

Madeira 1 1 2 2 12 9 27

Negro 1 3  4 7  15

Tocantins    1 9 4 14

Orinoco  3   8 1 12

Guyanas/Amapá    3 3 3 9

Amazonas Boca/Estuário   1  3  4

Atlântico NE Ocidental     3 1 4

Amazonas Médio     1  1

Parnaíba     1  1

São Francisco  1     1

Total de sub-bacias 5 16 13 14 72 39 159

3,1% 10,1% 8,2% 8,8% 45,3% 24,5% 100,0%

TCF2. Número de sub-bacias afetadas por tema da análise
Tema analisado Número de sub-bacias afetadas

Estradas 127

Petróleo e Gás 119

Hidroelétrica 51

Mineração 135

Focos de calor 157

Desmatamento 137

TCF3. Número de ANP afetadas por  um ou mais temas da análise
ANP

Âmbito administrativo e tipo de uso
Quantidade de temas analisados

Total
0 1 2 3 4 5 6

Uso direto 78 64 54 77 44 7  0 324

Uso direto/indireto 0 0 1 0 1 0 0 2

Uso indireto 35 80 73 48 14 2 0 252

Uso transitório 7 0 2 2 1 0 0 12

Total geral 120 144 130 127 60 9 0 590

 20,3% 24,4% 22,0% 21,5% 10,2% 1,5% 0,0%

TCF4. Número de ANP afetadas por tema da análise
Tema analisado Número de ANP afetadas

Estradas 137

Petróleo e Gás 65

Hidroelétrica 29

Mineração 239

Focos de calor 254

Desmatamento 346

TCF6. Número de TI afetados por tema da análise
Tema analisado Número de TI afetados

Estradas 310

Petróleo e Gás 1.634

Hidroelétrica 14

Mineração 570

Focos de calor 282

Desmatamento 1.998

TCF5. Número de TI afetados por um ou mais temas da análise

Tipo de TI
Quantidade de temas analisados

Total 
0 1 2 3 4 5 6

Reserva Territorial ou Zona Intangível 0   3   2  1 0 0 0  6 

Território Indígena reconhecido oficialmente 105  311 1.222  274   69  9 0 1.990 

Território Indígena sem reconhecimento oficial   24 106 229  75 20  4 0  458 

Proposta de Reserva Territorial 0   1  4 1 0 0 0  6 

Total geral  129  421  1.457  351 89  13 0 2.460 

 5,2% 17,1% 59,2% 14,3% 3,6% 0,5% 0,0%

Para as bacias hidrográficas
 Todas as sub-bacias têm ao menos uma afetação; 45% delas estão 
ameaçadas pelos cinco temas, na forma de pressões ou de ameaças. 

 As sub-bacias do alto Amazonas apresentam o maior número de afeta-
ções em todos os temas.

 1.634 TI (66%) e 65 ANP (11%) estão afetados pela atividade petroleira.

 1.998 TI (81%) e 346 ANP (57%) estão afetados por desmatamento.

 239 ANP (41%) e 570 TI (23%) estão afetados pela mineração.

 29 ANP (5%) e 14 TI (0,6%) estão diretamente afetados por hidroelétricas.

Reverter as condições atuais das bacias, ANP e TI nem sempre é possível, 
porém qualquer esforço deverá ser iniciado com uma análise em escala mais 
fina, que identifique medidas de manejo integrado com a participação de atores 
territoriais e institucionais.

Para as pressões em ANP e TI
 As ANP e os TI de alguma maneira detiveram as pressões, porém são 
necessários novos mecanismos para frear ou mitigar as ameaças que pe-
sam sobre estas áreas.

 O desmatamento em ANP é menor do que no resto da Amazônia, e em 
TI é menor que em ANP.

 80% das ANP e 95% dos TI estão impactados por algum dos temas ana-
lisados. As ANP mais afetadas são as nacionais de uso direto.
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