


Introdução à Amazônia
João Meirelles Filho



Introdução à Amazônia

1. Oito falsos mitos sobre a Amazônia 

2. As dimensões amazônicas 

3. Serviços ambientais

4. A geologia, o relevo e a hidrografia

5. O bioma Amazônia 

6. Fauna biodiversa

7. Amazônia pré-invasão

8. Da grande ruptura à Cabanagem

9. O ciclo da borracha 

10. De 1960 aos dias atuais

11. As ameaças à Amazônia – parte 2

12. Estratégias de conservação

13. Novos rumos para a Amazônia 

14. Atores no cenário amazônico

15. Para seguir na pesquisa



11.3. Atividades econômicas

Conceito de impacto 
socioambiental
Reflexão sobre as atividades de 
mais alto impacto
1. Especulação fundiária legal e 
ilegal (rural e urbana)
2. Pecuária bovina extensiva
3. Monocultura de ciclo curto 
mecanizada
4. Garimpo (ativ. minerária ilegal)

5. Roubo de madeira e produtos 
extrativistas e carvão
6. Barragens (hidrelétricas, 
açudes) 
7. Grandes obras (linhas de 
transmissão de energia, 
rodovias, ferrovias e hidrovias 
etc.)
8. Outras causas: narcotráfico, 
biogrilagem (tráfico de animais e 
plantas e seus ativos), pesca e 
caça predatórios



11.3.1. Especulação

Geração de valor na terra –
Especulação fundiária legal e 
ilegal (rural e urbana)
Geração de valor no recurso 
natural (açaí, madeira, minério 
etc.)
Comercializar posses e 
propriedades





11.3.2. Pecuária

A Mata Atlântica foi reduzida a 
12%. Cerrado a 40%, Caatinga a 
30% de sua cobertura original
Desde o golpe militar a pecuária 
é vista como a solução 
“redentora” para “ocupar” a 
Amazônia



11.3.2. Pecuária

A história do Brasil se confunde com a pata 
do boi
O Brasil foi ocupado ao longo de cinco 
séculos, silenciosamente pelo olhar bovino 
e inclemente
Nenhuma atividade socioeconômica 
explica tão bem o Brasil como a pecuária 
bovina extensiva



11.3.2. Pecuária

Mapbiomas – 1985 – 2018

Mapa de mudança de cobertura de 
uso

https://plataforma.mapbiomas.org/
map#transitions

https://plataforma.mapbiomas.org/map#transitions


11.3.2. Pecuária

A ética da carne 
A prevalencia da pecuária é sinônimo da 
incompetência do país 
Nenhuma atividade socioeconômica explica tão 
bem o Brasil como a pecuária bovina extensiva
Cultura do desperdício 
Carne é sinônimo de fartura e poder



O Brasil é um grande pasto – UFG/IESA – Laboratório de processamento de imagens e 
geoprocessamente Mapa Síntese da Área de Pastagem (MSP) para o território brasileiro





11.3.2. Pecuária

1960 - 2020 – 60 anos – estamos sob a ditadura do 
boi e nem percebemos, tão acostumados a sermos 
regidos por um país de curraleiros
De 5 milhões de cabeças (1960) a  70 milhões –
transferência de 1/3 do rebanho brasileiro
Em 2050 - curral com 285 milhões de cabeças, 5% 
do rebanho mundial e maior que o atual rebanho 
do Brasil e Argentina juntos – pouco menor que 
atual rebanho da Europa



11.3.2. Pecuária

O maior desmatamento da história 
da Humanidade no planeta Terra

A principal causa do 
desmatamento + de 80%

8% do Brasil é ocupado com o boi 
da Amazônia e 25% com boi

A pecuária é a principal causa das 
queimadas





11.3.2. Pecuária

Consumo
Quem come a carne da 
Amazônia? 
Um em cada 3 kg de carne 
bovina do Brasil vem da 
Amazônia

Consumo de carne bovina da Amazônia

Consumo regional Consumo Brasil Exportação



11.3.2. Pecuária

Mito - Pecuarista é o principal fetiche como modelo de 
sucesso e riqueza
Pastagem – algo eterno a lotação média é de apenas 0,7 
animal por hectare”
Pastagens – diferentes graus – de abandono
Fazendeiro prefere ir para a fronteira a reformar pastagem
Externalidades nunca são consideradas



11.3.2. Pecuária

Planeta – Nunca uma atividade econômica foi tão nociva 
ao planeta –
1 kg carne – 15 ton. Água, 7 ton. Carbono e muito mais
Quantas toneladas de solo para produzir 1 kg de carne?



11.3.3. Monocultura

A ética da soja

Gibbs & Rausch, 2016



Maurício Torres (Intercept) e Sue Branford (Mongabay)



11.3.3. Monocultura

Monocultura de ciclo curto 
mecanizada
Commodities de exportação 
Alta tecnologia
Capital intensivo
Mecanização de grandes
áreas



11.3.3. Monocultura

Externalidades:
Serviços ambientais 
interrompidos
Exposição do solo ao sol, 
ventos, chuva

Erosão – sistema hídrico
Produtos químicos 
Concentração fundiária



11.3.3. Monocultura

Legal e moral
Concentração de renda
Baixa geração de emprego
Oscilações no mercado  



Obrigado, e até a parte 3 da Aula 11!


