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Amazônia: desenvolvimento para quem?

Caetano Scannavino

Resumo

O texto passa pelo modelo de ocupação da Amazônia que predominou 

nas últimas décadas, com a extração desenfreada de ativos naturais que 

não se converteram necessariamente em bem-viver para os amazônidas, 

tampouco em impactos significativos no aumento do PIB nacional – de-

vastamos o equivalente a duas Alemanhas de florestas para que 63% das 

áreas virassem pastagens de baixíssima produtividade, e outros 23% fos-

sem abandonados. E analisa não só o que estamos perdendo, como tam-

bém o que estamos deixando de ganhar ao não implementar uma nova 

visão para região, baseada na valorização dos povos ancestrais e seus sabe-

res, no desenvolvimento de tecnologias de ponta na ponta, na economia 

do conhecimento da natureza, enfim, nas potencialidades e oportunida-

des do país líder mundial em biodiversidade em tempos de emergência 

climática, onde as riquezas determinantes do Planeta começam a mudar 

de cor – do preto do petróleo para o verde da floresta em pé.

Abstract

The text goes through the model of occupation of the Amazon that has 

prevailed in recent decades, with the unbridled extraction of natural as-

sets that have not necessarily converted into a good life for the Amazon 

inhabitants, nor in significant impacts on the increase of the national 
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GDP – we devastated the equivalent of two German forests so that 63% 

of the areas became pastures of very low productivity, and another 23% 

were abandoned. And it analyzes not only what we are losing, but also 

what we are failing to gain by not implementing a new vision for the re-

gion, based on the valorization of the ancestral peoples and their know-

ledge, on the development of cutting edge technologies, on the economy 

of knowledge of nature, in short, on the potentialities and opportunities 

of the world leader country in biodiversity in times of climate emergen-

cy, where the Planet’s determinant riches begin to change color – from 

the black of oil to the green of the standing forest.

A usina de Tucuruí, no Pará, foi inaugurada nos anos 80 para ge-

rar energia ao país e à indústria do alumínio. As comunidades do 

entorno, além de sofrerem com os impactos do empreendimento, só 

tiveram acesso à luz elétrica vinte e poucos anos depois. Os paraenses 

seguem pagando a maior tarifa de toda a federação, apesar de o estado 

ser o 2º maior produtor de energia do Brasil. E seguimos exportando 

alumínio para importar bicicletas de alumínio. 

A visão nacional de desenvolvimento de meio século atrás insiste 

em ganhar sobrevida nos tempos atuais. A foto do progresso permanece 

sendo a imagem dos grandes projetos de infraestrutura na Amazônia, 

sejam minerários, hidrelétricos ou viários. Ou daqueles tratores alinha-

dos nos campos agrícolas, trazendo a soja e o boi para ocupar esse gran-

de vazio, onde não teria nada e ninguém que não fosse a selva e os selva-

gens – na imagem de olhares míopes dos que pararam no tempo.

São os civilizados chegando, para desbravar um mundo que conti-

nuam sem conhecer. Uma liderança Yanomami compara como fazem 

os índios e os brancos quando estão prospectando na floresta a caminho 

de um ponto desconhecido: os brancos, com todo aparato tecnológico, 

seguem em linha reta direto ao ponto e quando o alcançam, aí vão ver 

o que destruíram no caminho; já os índios o circundam seguindo uma 

rota na forma de espiral para que, quando alcançado, já tenham conhe-
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cimento de tudo que está ao redor, e então poderem interagir de forma 

mais harmônica com o entorno. 

Em nome da civilização, só no Brasil já devastou-se uma área igual 

a duas Alemanhas de floresta amazônica, para que 63% dela fosse ocu-

pada por pastagens de baixíssima produtividade – com menos de um 

animal por hectare – e outros 23% fossem abandonados (TerraClass 

Amazonia / Embrapa e Inpe).

Um modelo que compromete tudo e todos para favorecer só alguns. 

Se fosse bom, depois de tanto ouro extraído, municípios dentre os mais 

áureos do mundo como Itaituba ou Jacareacanga, no rio Tapajós, não 

deveriam ocupar o andar de baixo dos indicadores sociais. Dos nossos 

5,5 mil municípios, Itaituba é 4377º colocada, enquanto Jacareacanga 

ocupa o 4418º posto no ranking, entre os 100 piores do país pelo IFDM 

— Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal.

Desmata-se para ficar ainda mais pobre, monetária e não-moneta-

riamente, uma região que há 50 anos não descola dos pífios 7% a 8% de 

participação no PIB nacional. 

Se faz algum sentido, só se for para os que vivem de ilícitos, em uma 

região onde o legal é o ilegal. A sociedade brasileira tem permitido que 

poucos se apropriem de riquezas que são de todos – o ouro, a madei-

ra, as terras públicas. Não pagam impostos e ainda deixam a conta do 

estrago. Enquanto criminosos são premiados com seguidas anistias, os 

que querem fazer a coisa certa acabam punidos. Não conseguem con-

correr com o preço baixo da extração ilegal, então quebram ou mudam 

de lado, desestimulando investimentos responsáveis e a própria existên-

cia de um mercado como deveria ser.

As nossas taxas de desmatamento na Amazônia seguem crescentes, 

em um bioma que começa a sucumbir, com algumas regiões já emi-

tindo mais gás carbônico do que absorvendo, como apontou o estudo 

que chamou a atenção do mundo, publicado na Nature em meados de 

2021, Amazonia as a Carbon Source Linked to Deforestation and Climate 

Change. Ao invés de se buscar apoio por soluções de vanguarda, o que 
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se vê é a vanguarda do atraso quando algumas das nossas autoridades 

se limitam a justificar que os países ricos devastaram e agora não querem 

que a gente se desenvolva.

Esquecem que proteger a Amazônia, antes de ser coisa de gringo, 

é interesse nacional. Para o coordenador do Sistema de Estimativas de 

Emissões de Gases-Estufa (SEEG), Tasso Azevedo, sem o bioma, a tem-

peratura média subiria 0,25 ºC no planeta, mas saltaria 2 ºC no Brasil, 

onde se perderia 25% das chuvas, inviabilizando a agricultura e a gera-

ção de energia.

Cobrar apoio dos países ricos não está errado, afinal, os benefícios 

gerados pela Amazônia são globais e os custos de conservação permane-

cem locais. Só que para isso é preciso propor caminhos, e com a floresta 

em pé. Caso contrário, fica a impressão de que nosso governo seques-

trou a Amazônia em chamas e foi ao exterior pedir o resgate.

Se é para falar sério de soberania, a melhor forma de garanti-la é 

liderando a construção de um projeto para a região que seja pactuado 

entre os diversos setores, em parceria com nossos vizinhos pan-amazô-

nicos, e com a cooperação do restante do mundo.

Soluções existem, muitas delas construídas a partir da academia, 

dos povos indígenas, agroextrativistas, empreendedores responsáveis e 

projetos demonstrativos do 3º Setor.

Ninguém é contra as facilidades do acesso às energias, transportes e 

telecomunicações. A questão não é ser contra ou a favor do desenvolvi-

mento. O que está em jogo é qual o modelo que queremos, se para mui-

tos ou para poucos, se só para as atuais gerações ou as futuras, se para a 

frente ou para atrás.

Jamais se resolverá o ambiental sem respostas ao social

Os grandes empreendimentos, planejados para atender o resto do 

país, nem sempre se convertem devidamente em benefícios para os mais 

de 25 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. 
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Se comparada com outras regiões do país, há um abismo de in-

fraestrutura gigantesco no acesso dos nortistas às políticas sociais e aos 

serviços básicos de saúde, educação, energia, transportes, comunicações 

e saneamento.

A luz elétrica já alcançou 98% dos lares brasileiros, mas é na 

Amazônia onde se encontra grande parte dos excluídos. Isso traz um li-

mitante para qualidade de vida não apenas pela iluminação, como tam-

bém para as telecomunicações, agregação de valor nas cadeias produti-

vas, conservação de alimentos e medicamentos. 

Com a Covid-19, as mazelas sociais da Amazônia ficaram ainda 

mais escancaradas quando vimos que São Paulo entrou na pandemia 

com um respirador para cada 2,4 mil habitantes, enquanto em Macapá/

AP havia um aparelho para cada 9 mil. Ou em Santarém/PA, um para 

cada 20 mil. Como agravante, além da insuficiência de respiradores, vi-

mos locais colapsados também pela falta de oxigênio para abastecê-los. 

Enquanto mais de 90% da população do Sudeste têm acesso à rede 

de água, esse número cai para apenas 57% na região Norte, onde somen-

te 10,5% dos seus moradores têm esgoto coletado (Trata Brasil/2020). 

É um paradoxo que na maior bacia de água doce do mundo, em cima 

do maior aquífero do Planeta, com reservas que poderiam abastecer a 

humanidade por 250 anos, os ribeirinhos sofram de estresse hídrico, de-

pendentes das águas contaminadas dos rios. É a origem de boa parte das 

doenças e maior causa da mortalidade infantil, decorrente das diarreias 

e da desidratação.

Sem querer desmerecer as devidas preocupações com as florestas 

e com o desmatamento, o fato é que não basta só o ambiental sem res-

postas ao social. Segundo a pesquisa Decisores da Amazônia (Institutos 

Mundo Que Queremos / Clima e Sociedade), a saúde é vista como o prin-

cipal problema para três em cada quatro moradores da Amazônia Legal, 

entendida como a área mais carente em infraestrutura nos municípios 

da região. E num território onde municípios têm o tamanho de países – 

dos dez mais extensos do mundo, seis estão na Amazônia – o quadro de 
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exclusão é ainda mais agudo nas zonas rurais, com populações disper-

sas, esparsas, de difícil acesso, e altos custos logísticos. 

Como as políticas básicas são de competência dos governos locais, 

a conta jamais fechará se a equação continuar simplificada ao número 

de habitantes versus receitas. Não é fácil para uma prefeitura como a 

de Altamira (PA) distribuir a merenda escolar seguindo o padrão cus-

to-aluno ou implementar a atenção básica via tabela SUS junto aos seus 

cidadãos espalhados em uma área maior que a Grécia ou Portugal.

O desafio de conciliar conservação, inclusão social, crescimento 

econômico e o desenvolvimento da Amazônia permanece. Só não pode 

mais ser visto apenas de forma unidirecional, para o outro lado da na-

ção, insistindo num modelo que deu errado, justamente nestes tempos 

em que não há mais tempo para errar.

Caminhos existem, soluções também

Estratégias diferenciadas que atendam às peculiaridades amazôni-

cas devem ser priorizadas na formulação de políticas para região, adap-

tadas e includentes, assim como o estímulo às alianças, à participação 

local e ao desenvolvimento de tecnologias sociais apropriadas, demons-

trativas e escaláveis para impactar o território como um todo. 

Temos visto melhores resultados quando tomadores de decisão 

adotam uma postura mais proativa de cooperação e soma de esforços 

mobilizando comunidades, associações de bairros, academia, organiza-

ções do terceiro setor e programas de responsabilidade empresarial.

Já existem algumas iniciativas neste sentido. Um bom exemplo vem 

do Tapajós, com o modelo de saúde básica através do barco-hospital 

Abaré tendo virado política pública nacional. A experiência implemen-

tada pela ONG Projeto Saúde e Alegria (PSA), junto com as Prefeituras 

locais e representações comunitárias, inspirou a Estratégia de Saúde da 

Família Fluvial. Lançada há pouco mais de dez anos pelo Ministério da 

Saúde, tem apoiado os municípios da Amazônia e do Pantanal, contan-
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do hoje com mais de 60 embarcações de atendimento a ribeirinhos de 

zonas remotas.

Em meio à pandemia, vale destacar também o trabalho da 

ONG Expedicionários da Saúde, com as Unidades de Atenção Primária 

Indígena (UAPI) no apoio aos DSEIs (Distrito Sanitário Especial Indígena). 

Desenhadas para o enfrentamento das síndromes gripais e da Covid-19, 

as UAPIs contam com uma configuração de equipamentos que permite 

inclusive o tratamento de oxigenoterapia nas próprias aldeias, reduzin-

do assim situações de agravos e remoções para as cidades.

No campo do saneamento, seja através do PSA, no Pará, ou de ou-

tras organizações afins, como a Fundação Amazonas Sustentável e o 

Instituto Mamirauá, no Amazonas, tem-se inovado em tecnologias de 

captação de chuvas, sistemas de abastecimento e tratamento da água, 

movidos a energia fotovoltaica, sem necessidade de óleo diesel ou bate-

rias, o que facilita a sustentação pelos próprios moradores.

Outro modelo que merece ser seguido é o Xingu Solar, iniciativa 

do Instituto Socioambiental com as associações indígenas e parceria do 

Instituto de Energia e Meio Ambiente / IEE da USP, com mais de 60 

aldeias beneficiadas com energia limpa para as escolas, postos de saú-

de e outras benfeitorias de uso coletivo, incluindo também a formação 

de uma rede de eletricistas indígenas capacitados para manutenção e 

reparos dos sistemas. São investimentos que reduziram de forma sig-

nificativa a dependência do diesel, diminuindo os gastos públicos para 

aquisição do combustível, tanto para mover os geradores como para o 

seu deslocamento até essas áreas remotas.

Empreender em polos isolados e longínquos demanda soluções 

que tenham resolutividade, garantias de manutenção e que gerem au-

tonomia comunitária. Já que as coisas demoram mais para chegar na 

Amazônia, que cheguem sendo o que há de mais avançado. Por outro 

lado, para que se constituam em tecnologias de ponta, na ponta, é preci-

so desenvolvê-las junto com a comunidade, de forma adequada ao uni-

verso cultural e capacidades locais para sua boa gestão. Caso contrário, 
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corre-se o risco de aumentar a manada de elefantes brancos dos tantos 

empreendimentos que, mesmo bem-intencionados, hoje se encontram 

abandonados no meio do mato. 

Daí a importância dos movimentos de base (indígenas, quilombo-

las, agroextrativistas), das organizações não-governamentais, dos pro-

jetos de extensão e das parcerias público-privadas: viabilizam a atuação 

na ponta, através de metodologias participativas de cocriação, empode-

ramento e emancipação comunitária.

A cocriação chega a soluções próprias para a realidade da Amazônia 

e dos seus habitantes, mas em compasso com os rumos do planeta. São 

modelos de atenção básica e saneamento, de energias renováveis para 

eletrificação rural, de telecentros de acesso a internet para inclusão di-

gital, de processamento de alimentos, de beneficiamento de produtos 

florestais para agregação de valor, entre outras infraestruturas para o 

bem-viver, de menor custo e maior benefício. 

Essas experiências estão prontas para ganhar escala, sobretudo via 

políticas públicas. 

A Eficiência Agrícola para crescer para cima,  
não para o lado, desmatando

Caso nossos tomadores de decisão quisessem de fato fazer a dife-

rença, estariam blindando as florestas e focando no aumento da eficiên-

cia nas zonas agrícolas já consolidadas do bioma, incentivando técnicas 

modernas para se fazer mais com menos terra, menos impacto, menos 

desmatamento, menor pressão sobre as Unidades de Conservação e 

Territórios Indígenas. Assim, cresce-se para cima, até porque crescer 

para os lados é caso de polícia, diante do lucro fácil de especuladores e 

grileiros de terras.

Cabe atenção à experiência da Pecuária Verde de Paragominas/PA, 

que atualmente vem avançando para conciliar a conservação e a produ-

ção, em uma região até pouco tempo entre as vilãs do desmatamento na 
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Amazônia. Após uma forte ação dos órgãos fiscalizadores, estabeleceu-

se um pacto intersetorial com os produtores para a redução das der-

rubadas, cadastramento ambiental das propriedades e uso de práticas 

mais amigáveis ao meio ambiente.

Com apoio de pesquisadores e organizações não-governamentais, 

iniciou-se um trabalho piloto junto às fazendas, com a recuperação das 

áreas degradadas, revitalização dos cursos d’água, intensificação da bo-

vinocultura, adoção do pastejo rotacionado e outras novas técnicas que 

transformaram aquele cenário desolador. Em pouco tempo, a produti-

vidade de carne em arrobas por hectare mais do que triplicou, associada 

ao aumento da rentabilidade e redução das emissões de CO2 (SILVA, D., 

& BARRETO, P. 2014).

Experiências como a da Paragominas deveriam ser regra, não ex-

ceção. Nivelar por cima, evidenciando como exemplares os empreendi-

mentos com responsabilidade socioambiental é uma das estratégias que 

precisam ser reforçadas para torná-los hegemônicos, para enquadrar os 

que ainda praticam ilegalidades, e até para sensibilizar quadros acionis-

tas que pressionam pela redução de investimentos sociais na busca por 

maiores ganhos, como acontece em alguns casos empresariais.

Rumar nesse sentido já seria um passo para ordenar a agricultura 

de grande escala na região, como estratégia de redução de danos, pois já 

se sabe que boi e soja não são vocações amazônicas, nem deveriam ser 

referências como vetor de desenvolvimento no bioma. 

A economia compatível com a floresta  
e com as vocações regionais 

Em tempos de emergência climática onde riquezas determinantes 

do planeta começam a mudar de cor – do preto do petróleo para o verde 

da floresta em pé – seria mais inteligente formular estratégias para ala-

vancar atividades econômicas associadas às culturas e potencialidades 

locais.
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Ao contrário do que se imagina, é ínfima a participação da 

Amazônia brasileira no mercado global de produtos compatíveis com 

a floresta, oriundos da extração florestal não-madeireira, de sistemas 

agroflorestais, da hortifruticultura e da pesca/piscicultura. Apesar de 

representar 30% das florestas tropicais do mundo, ela ocupa apenas 

0,17% (ou US$ 300 milhões ao ano) de um mercado de quase US$ 200 

bilhões.

TaBEla 1. Principais produtos florestais da Amazônia e  
seus respectivos mercados (média do período 2017-2019)

Produtos Compatíveis com a Floresta Exportações da 
Amazônia (US$)

Mercado Global 
(US$)

Amazônia 
(%)

Pimenta, seca, não triturada nem em pó $108 milhões $1.489 milhões 7,25%

Outros peixes, exceto fígados, ovas e sêmen $33 milhões $4.053 milhões 0,82%

Óleos de dendê, em bruto $27 milhões $8.699 milhões 0,32%

Suco (sumo) de qualquer outra fruta ou produto hortícola $24 milhões $2.552 milhões 0,96%

Cabeças, caudas e bexigas natatórias, de peixes (“grude”) $19 milhões $427 milhões 4,60%

Outras frutas e partes de plantas, preparadas ou conservadas $19 milhões $3.729 milhões 0,50%

Castanha-do-pará, fresca ou seca, sem casca $16 milhões $364 milhões 4,44%

Castanha-do-pará, fresca ou seca, com casca $12 milhões $24 milhões 47,28%

Peixes ornamentais de água doce $5 milhões $260 milhões 2,02%

Outras frutas congeladas, não cozidas ou cozidas em água $4 milhões $2.846 milhões 0,13%

Valor total dos produtos compatíveis com a floresta $298 milhões $176.613 milhões 0,17%

Fonte: Coslovsky, Salo. Oportunidades para Exportação de Produtos Compatíveis com a 
Floresta na Amazônia Brasileira (p. 12). Amazônia 2030. 2021.

Os líderes em exportação são países em desenvolvimento ou subde-

senvolvidos das áreas tropicais úmidas.
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GRáFiCo 1. Exportações de castanha-do-brasil entre 1995-2019  
(milhões de US$)

  
Fonte: Coslovsky, Salo. Como a Bolívia Dominou o Mercado Global de Castanha-do-Brasil. 
Amazônia 2030. 2021.

“Quem manda na castanha do Brasil é a Bolívia”, diz Salo Coslovsky, 

da iniciativa Amazônia 2030, coordenador do estudo Oportunidades 

para Exportação de Produtos Compatíveis com a Floresta na Amazônia 

Brasileira. 

No triênio 2017-2019, os maiores exportadores de castanha sem casca fo-

ram a Bolívia (52%) e o Peru (13%), enquanto o maior exportador de 

“grude” foi Uganda (14%). O maior exportador de pimenta seca em grãos 

e de bagres foi o Vietnã€, que respondeu por 42% e 73% desses mercados, 

respectivamente. No caso dos palmitos, o país campeão de exportações 

foi o Equador (56%), enquanto para abacaxis frescos, a Costa Rica (50%). 

Por fim, os líderes do mercado multibilionário do cacau são a Costa do 

Marfim (40%) e Gana (18%).

Ainda que sejam produtos in natura ou levemente processados 

(castanha sem casca, polpa de frutas), a pesquisa demonstra que a 
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Amazônia brasileira tem um espaço enorme para ampliar sua partici-

pação em mercados multibilionários que seus entes produtivos já ex-

portam, mesmo que pouco, inclusive com o envolvimento de pequenos, 

de cooperativas comunitárias e colônias de pescadores. 

É um caminho mais pragmático, que deveria vir antes de propo-

sições legislativas para liberar o agronegócio ou garimpos em Terras 

Indígenas. Nossos tomadores de decisão deveriam se esforçar em escu-

tar e aprender mais com as experiências já existentes dos povos tradicio-

nais, que conciliam segurança alimentar, renda, cultura e floresta.

Dos Suruí aos Ashaninka, do Xingu ao Negro, são iniciativas pre-

miadas, passiveis de replicação, que estão hoje abastecendo tanto os 

mercados locais como os de fora, a partir da produção de orgânicos, 

beneficiamento de frutas, casas de mel e mini usinas extratoras de óleos. 

São contribuições concretas para inspirar corações e mentes em torno 

de estratégias econômicas baseadas nos conhecimentos da natureza.

Por exemplo, agroextrativistas da região de Abaetetuba (PA) ganham 

muito mais dinheiro beneficiando o fruto da Ucuuba – espécie sob risco 

de extinção – do que os que a derrubam a árvore para transformá-la em 

cabo de vassoura, batente de porta, viga de telhado ou carvão vegetal. 

A partir de sua semente, se produz uma manteiga leve que serve como 

matéria-prima para hidratantes mais eficientes, levando vantagem em 

relação aos demais por não deixar a pele engordurada. 

O Murumuru é outra espécie que descobriu-se valer muito mais em 

pé do que caída. Pesquisas confirmaram que a manteiga extraída dos 

seus frutos é benéfica para o tratamento da fibra capilar, se constituindo 

em um produto com alta demanda de mercado para fabricação de xam-

pus, séruns e cremes.

Sistemas agroflorestais com ucuuba, murumuru, açaí, cacau, an-

diroba, patauá, tucumã, buriti, cumaru são alguns dos tantos arranjos 

socioprodutivos potenciais, muitos deles empreendidos por coletivos 

comunitários. Processados na forma de manteigas, polpas, óleos, essên-

cias e extratos, trazem muito mais receitas do que se comercializados in 
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natura, podendo se desdobrar tanto em produtos finais (ex: óleos gour-

met, chocolates), como em insumos pré-beneficiados para as indústrias 

de fármacos, alimentos e cosméticos.

O rendimento com a industrialização pode aumentar em até sete ve-

zes. Os valores flutuam conforme a colheita, mas o quilo da semente do 

murumuru estava em torno de R$ 3,80, enquanto o quilo da manteiga de 

murumuru era vendido por R$ 27,50.

disse Cláudio Brito, diretor da Coofruta (Cooperativa Agroextrativista 

dos Fruticultores de Abaetetuba), ao Portal do UOL. 

A Natura, gigante do ramo de cosméticos, é uma das empresas que 

vem aumentando as compras diretas das cooperativas comunitárias, 

sem intermediários ou atravessadores. Certificada pelo Sistema B (de 

Benefícios sociais e ambientais), está investindo em polos tecnológicos 

na própria Amazônia, como o Ecoparque em Benevides (PA), transfe-

rindo para lá parte da fabricação nacional de seus produtos, até então 

centrados no Cajamar, em São Paulo. 

São iniciativas promissoras que deveriam orientar novos rumos de 

desenvolvimento para a Amazônia. O fato é que, tanto para as associa-

ções e cooperativas locais, como para os grandes empreendimentos, o 

país com a maior biodiversidade do planeta não tem até agora uma polí-

tica robusta de bioeconomia, voltada para o processamento de produtos 

da floresta.

Os sistemas agroflorestais com açaí podem render anualmente 200, até 

1500 dólares por hectare, enquanto o gado fica em torno de 100 dólares 

por hectare. O grande potencial do Brasil é o potencial da biodiversidade, 

aí nós precisamos de uma indústria da biodiversidade, e de uma ciência e 

tecnologia que desenvolva esse potencial.

reforça o cientista Carlos Nobre.
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GRáFiCo 2. Distorções “made in Brazil” 

Exemplo real – óleo de andiroba produzido em Tomé-Açu/PA
Mesmo com o frete incluído, sai mais em conta se entregue em SP, quase 3 mil km de distância, do que nas indústrias paraenses

De Tomé-Açu para Belém De Tomé-Açu para SP

Distância aprox. 200 Km 2.800 Km

ICMS 17% 12%

Custo por kg p/ entrega em Belém: R$ 25,99/Kg (CIF/Belém) p/ entrega em SP: R$ 24,92/Kg (CIF/SP)

Tomé-Açu 
Belem 

Tomé-Açu 
Belem 

São Paulo 

Tomé-Açu 
Belem 

Tomé-Açu 
Belem 

São Paulo 

CÁLCULO – CIF sobre o Kg transportado (R$)

BELÉM SP

Custo Kg Tomé-Açu 18,68 Tomé-Açu 18,68

Frete  Belém  0,15 Cajamar/SP  0,60

INSS  2,3%  0,34  2,3% 0,34

PIS/COFINS  9,25% 2,40 9,25% 2,31

ICMS  17% 4,42  12% 2,99

TOTAL 25,99 24,92

Matérias-primas vegetais chegam no sul do país a preços mais baixos do que se entregues nas indústrias da região, já incluídos 
os gastos com fretes e combustíveis, por conta principalmente das diferentes alíquotas do ICMS (imposto de competência 
estadual sobre a circulação de mercadorias). 
Vide o caso da CAMTA – Cooperativa Mista de Tomé-Açu – fornecedora de produtos agroflorestais para Natura e outras 
empresas: contabilizados os custos associados (transportes + impostos), o quilo do óleo de andiroba entregue na fábrica da 
Natura em Cajamar/SP, quase 3 mil km distante, chega a R$ 24,92 contra R$ 25,99 se entregue no Ecoparque, unidade de 
processamento em Benevides, próxima de Belém, apenas 200 km distante.

Fonte: Projeto Saúde e Alegria (simulação de fornecimento com destinos para as fábricas da 
Natura nas proximidades de SP (Cajamar) e Belém (Benevides).
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Só na Amazônia, a ciência vem descobrindo nos últimos anos 

uma nova espécie a cada dois dias (Relatório Novas Espécies – WWF/

Mamirauá). Faz todo sentido quando dizem que desmatar uma floresta 

primária é como deletar um HD sem saber o que tem dentro, inclusive 

eventuais descobertas de tratamentos para doenças até então sem cura. 

Se nos faltam recursos para investir, para desenvolver produtos a 

partir do conhecimento produzido pelos próprios brasileiros, parcerias 

são bem-vindas. Nem é o caso de barrar o acesso dos laboratórios inter-

nacionais às nossas riquezas, o que precisa são regras claras de coope-

ração, que compensem adequadamente o país (e quando for o caso, os 

povos indígenas, respeitando direitos e protocolos), que transfiram tec-

nologia aos nossos pesquisadores, que estabeleçam mecanismos justos 

e rentáveis de modo a proteger e manejar adequadamente todos esses 

ativos e saberes a serviço da humanidade.

As universidades da região têm formado gente para ir embora. Em 

uma Amazônia mais de 70% urbana, não seria proibitivo vislumbrar 

polos estratégicos com plantas industriais de baixo carbono, que gerem 

empregos e qualifiquem a mão-de-obra local, com foco em inovação, 

pesquisa, tecnologia, biotecnologia, e processamento de insumos da so-

ciobiodiversidade – produtos Made in Brazil, com alta agregação de va-

lor. Se é para fazer valer as benesses fiscais da Zona Franca de Manaus, 

porque não torná-la por exemplo um Vale do Silício da Floresta em Pé, 

um centro mundial da bioeconomia e da biodiversidade?

Só não podemos, em nome de um novo modelo, querer trocar boi 

por monoculturas de açaí ou cacau, tampouco replicar a logica obses-

siva por escala e toneladas, passando por cima do que o bom manejo 

pode comportar. Em se tratando de sociobiodiversidade amazônica, a 

ambição não deve ser movida meramente por quantidades, mas sim por 

qualidade e valor econômico dos produtos.
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FiGURa 1. Você sabia? 1 grama de veneno de escorpião  
chega a custar mais de 400 mil reais

No país do agronegócio, os custos do quilo da carne ou da soja são bem mais familiares do que os associados aos 
ativos naturais, neste que é também o país da biodiversidade.

Poucos se dão conta de que 1 grama de veneno do nosso escorpião amarelo chega a custar mais de 400 mil reais  
(10MG = R$ 4.031,00). Vide carrinho de compras do site da Sigma-Aldrich — multinacional originalmente 
americana de componentes químicos e técnicas de laboratório, adquirida em 2015 por 17 bilhões de dólares pela 
alemã Merck.

Por falar em peçonhentos, pode-se adquirir nesse mesmo site 1G de veneno da serpente brasileira Jararaca por 17,5 
mil reais.  A partir dele, surgiram medicamentos que movimentam anualmente cerca de 8 bilhões de dólares, como 
o captopril, conhecido remédio para hipertensão arterial. Detalhe: apesar da pesquisa inicial ser brasileira, quem o 
desenvolveu e patenteou foram os EUA.

Brasil, país do futuro

Muitos cresceram ouvindo o Brasil como “país do futuro”. Faz todo 

sentido quando esta é a nação da Amazônia. Resta saber aproveitá-la 

para fazer a hora sem esperar acontecer.

Para isso, é preciso de uma sociedade antenada com o futuro. Os 

povos indígenas sempre estiveram. Ao defenderem a vida como a maior 

riqueza, economistas de vanguarda se uniram a eles quando passaram a 

mensurar a qualidade de uma massa de terra do nosso Planeta. 

Por essa métrica, pode-se dizer que o Brasil está entre os mais ricos do 

mundo, como mostrado no mapa de GPP (Gross Primary Productivity). 

Ele mede a síntese de matéria orgânica gerada a partir de água, luz e ar, 

em outras palavras, a capacidade de gerar vida.
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FiGURa 1. Mapa da vida (GPP: Gross Primary Productivity) 

Uma fábrica de vida que, só com a proteção das terras indígenas 

brasileiras como medida de combate às mudanças climáticas, pode ren-

der em 20 anos de US$ 523 bilhões a US$ 1,165 trilhão com os benefícios 

globais do carbono e a conservação do ecossistema, como água limpa, 

solo, polinização, biodiversidade e controle de inundações (estudo do 

WRI – “Climate Benefits, Tenure Costs”).

Triste é deixarmos que nossos povos tradicionais, indígenas, ri-

beirinhos, ao mesmo tempo que prestam um serviço voluntário como 

guardiões dos ativos naturais que nos mantêm vivos, recebam em troca 

bala, mercúrio e doença de branco ao invés de políticas de bem-viver.

Para guinarmos rumo ao futuro, a cobrança tem que vir de dentro 

também. A sociedade brasileira precisa assumir a Amazônia, chamar 

para si essa agenda. Nosso eixo RJ-SP, principal centro econômico e for-

mador de opinião do país, precisa se esforçar mais para compreender 

suas realidades, culturas, desafios e potencialidades. 

Só assim o Brasil deixará de enxergar a Amazônia como um ônus 

de conflitos e desmates e perceberá o bônus que tem nas mãos, uma 

floresta que guarda as sementes da regeneração, que pode nos levar a 
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pautar ao invés de ser pautado, a liderar novos paradigmas, a um futuro 

de bem-viver, a partir da nossa Amazônia para todos. 

Bibliografia

EMBRAPA e INPE. Projeto TerraClass Amazônia. 2016: https://www.embrapa.br/ 
busca-de-noticias/-/noticia/12355787/embrapa-e-inpe-apresentam-dados-sobre-o- 
uso-da-terra-na-amazonia

FIRJAN. IFDM 2018 – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal. 2018: https://
www.firjan.com.br/ifdm/

GATTI, L.V., BASSO, L.S., MILLER, J.B. et al. Amazonia as a carbon source linked to 
deforestation and climate change. Nature 595, 388–393 (2021): https://doi.org/10. 
1038/s41586-021-03629-6

TRATA BRASIL. Saneamento e Saúde na Região Norte. 2020: http://www.tratabrasil.
org.br/saneamento-e-saude-na-regiao-norte

Instituto Mundo Que Queremos e Instituto Clima e Sociedade. Pesquisa Decisores 
da Amazônia. 2020: https://omundoquequeremos.com.br/wp-content/uploads/ 
2020/11/Resultados-Pesquisa-Decisores-da-Amazônia.pdf

IMAZON. Silva, D., & Barreto. O aumento da produtividade e lucratividade da 
pecuária bovina na Amazônia: o caso do Projeto Pecuária Verde em Paragominas 
(p. 28). 2014: https://imazon.org.br/publicacoes/o-aumento-da-produtividade-e-
lucratividade-da-pecuaria-bovina-na-amazonia-o-caso-do-projeto-pecuaria-verde-
em-paragominas/

COSLOVSKY, Salo Amazônia 2030. Oportunidades para Exportação de Produtos 
Compatíveis com a Floresta na Amazônia Brasileira. 2021: https://amazonia2030.
org.br/wp-content/uploads/2021/04/AMZ2030-Oportunidades-para-Exportacao-de-
Produtos-Compativeis-com-a-Floresta-na-Amazonia-Brasileira-1-2.pdf

COSLOVSKY, Salo. Como a Bolívia Dominou o Mercado Global de Castanha-do-
Brasil. Amazônia 2030. 2021: https://amazonia2030.org.br/wp-content/uploads/2021/ 
08/AMZ-2030-Coslovsky-Castanha-6-agosto-1-1.pdf

PEREIRA, Armando. Árvore da Amazônia derrubada como vassoura sobrevive e vira 
hidratante. Portal UOL, 2016: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/ 
09/05/arvore-da-amazonia-derrubada-como-vassoura-sobrevive-e-vira-hidratante.
htm



Amazônia: desenvolvimento para quem?

127

SCANNAVINO, Caetano. É de menos pólvora e mais ciência que o Brasil precisa. 
Carta Capital, 2019: https://www.cartacapital.com.br/opiniao/e-de-menos-polvora- 
e-mais-ciencia-que-o-brasil-precisa/

WWF e Instituto Mamirauá. Relatório Novas Espécies, 2017: https://www.wwf.org.
br/informacoes/?60382/WWF-Brasil-lana-relatrio-com-descoberta-de-381-novas- 
espcies-na-Amaznia

SEKULA, Julia Marisa. A Bacia do Carbono é Nossa. 2020: https://bit.ly/
Brasilrestauravel

WRI. Relatório Climate Benefits, Tenure Costs: The Economic Case for Securing 
Indigenous Land Rights. 2016: https://www.wri.org/research/climate-benefits- 
tenure-costs

Caetano Scannavino é empreendedor social e coordenador da ONG Projeto Saúde & 
Alegria – PSA (www.saudeealegria.org.br), com mais de 30 anos de atuação na Ama-
zônia. Nascido em São Paulo, SP, se profissionalizou nas áreas de vídeo e fotografia, 
tendo se mudado para Amazônia em 1988 para apoiar o inicio das ações do PSA, aju-
dando na época a estruturar o setor de Comunicação Social. Atualmente, integra sua 
coordenação geral. A partir dos resultados alcançados, prêmios e reconhecimentos 
obtidos pelo trabalho do PSA, vem sendo demandado de forma crescente para disse-
minar suas experiências, assessorar processos de transferência de tecnologias socioam-
bientais junto à outras Instituições, bem como integrar novas frentes, redes e articula-
ções afins em prol de um futuro mais harmônico, includente e sustentável.


