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11.3.6. Barragens

Barragens 
(hidrelétricas e  
açudes) 

Previstas mais de 
trezentas 
barragens na 
região



11.3.6. Barragens

Formação de grandes lagos artificiais como reservatórios:
Tucuruí (PA) - rio Tocantins – 2.875 km2  - 8.800 MW
Balbina (AM) - rio Uatumã – 2.360 km2 (250 MW)
Samuel (Rondônia) - rio Jamari - 560 km2    - 216 MW
Belo Monte (PA) – rio Xingu – 478 km2 – 7.566 MW



11.3.7. Grandes obras

A principal consequência é tornar acessível por meio de 
estradas uma região até então menos pressionada pelo 
seu difícil acesso
Consulta a povos tradicionais ou outros grupos locais
Mobilização de grande continengente de mão de obra
Cumprimento das condicionantes – ex. Tucuruí
Grande Carajás



11.3.8. Outras atividades

Narcotráfico -
profissionalização
Biogrilagem (tráfico de 
animais e plantas e seus 
ativos)
Pesca predatória
Caça predatória





11.4. Consequências

“Sucede que a floresta não pode dizer. A floresta não anda. A selva 
fica onde está. Fica à mercê do homem. Por isso é que há quatro 

séculos o homem vem fazendo da floresta o que bem quer, sempre 
que pode. Com ela e com tudo o que vive nela, dentro dela. A 

floresta entrega o que tem. São séculos de doação do que a 
floresta amazônica tem de bom para a vida do homem da região 

e das mais afastadas partes da terra” 
Thiago de Mello – Mormaço na floresta



11.4. Consequências

Ambientais  - desmatamento, queimada 
Globais, continentais, regionais, locais

Sociais
Exclusão e qualidade de vida, gênero, criança e  
adolescente

Culturais
patrimônio cultural, identidade



11.4. Consequências

“ainda tem sido replicado na Amazônia o mesmo modelo existente
há 25 anos de uso e ocupação da terra – em boa parte de forma 
ilegal pelas agropecuária, exploração madeireira e o garimpo -, 

que só tem gerado destruição. É preciso que a sociedade brasileira
faça uma escolha definitiva do modelo de desenvolvimento

econômico que se quer para a Amazônia, porque o que está em
vigor só tem gerado concentração de riqueza e de terra e 

desmatamento da floresta.” 
Paulo Moutinho, IPAM

Livro de Ouro da Amazônia



INPE: 
Figura 1 – Mapa de calor da ocorrência de desmatamento nas
99 cenas prioritárias usadas na estimativa do PRODES 2019.
http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=5294



11.4. Consequências

INPE
2.4.2. Quanto já foi desmatado na Amazônia?
Já foram desmatados 700.000 km2. Isso equivale à
área de 23 Bélgicas, ou 17 Holandas, ou ainda
172.839.500 campos de futebol!

Comparação correta: 70 milhões de hectares 
RS + SC + PR + 50% de SP



11.4. Consequências

Por que cortam as árvores na Amazônia?
O desmatamento acontece por muitas razões, como
exploração madeireira ilegal, agricultura, desastres naturais, 
urbanização e mineração. Há diversas maneiras de remover 
florestas -- queimadas e o corte de árvores são dois
métodos. Ainda que o desmatamento aconteça em todo
mundo, atualmente, ele é uma questão especialmente
crítica nas florestas tropicais da Amazônia, já que a única
grande floresta ainda em pé no mundo. Lá, as espécies de 
plantas e animais que elas abrigam vêm desaparecendo
em ritmo alarmante. Fonte: Folha Online
INPE - http://www.inpe.br/faq/index.php?pai=6
(acesso em 10.6.2020)

http://www.inpe.br/faq/index.php?pai=6


Figura 4 – Taxa anual de desmatamento desde 1988 na Amazônia 
Legal. Em azul a estimativa para 2019.



Amazônia 
sob pressão

Imazon, 2015



11.4. Consequências

Mapa da vulnerabilidade – Amazônia de visão binária 
(desmatado x não desmatado) para 3 grandes blocos: 
1. Floresta e ambientes florestais sem sinal de pressão 
(cerca de 53,41%), 
2. Pressão humana consolidada (área desmatada) (19,25%) 
3.  Área de pressão humana incipiente (27,34%)

Metade da Amazônia brasileira sofreria algum tipo de 
pressão humana



IMAZON, 50 Ucs sob maior pressão (2012-2014



11.4. Consequências
Desmatamento – maior desmatamento de floresta 
tropical da história da humanidade em meio século  
– mais de 60 milhões de ha (escala)
– quem deveria cuidar do patrimônio público? 



11.4. Consequências



Amazônia sob pressão - Raisg



11.4. Consequências

“A Amazônia é uma confusão total, de 
raça, de língua, de dinheiro. A 

sociedade nunca estudou o índio e 
ensina mentira para seus filhos. Não 

sabe como é respeito de um homem 
para o outro. O dinheiro destrói a 

Amazônia. Fica difícil, para nós índios, 
entendermos o que é educação” 

Pajé Manoel Moura, Tukano, 
do alto rio Negro, AM



11.4. Consequências

Consequências Sociais
Cuidado com a crianças e adolescentes (Unicef 2019)
Amazônia - 808 municipios – 9 estados
27,7 milhões de habitantes – 9,1 milhões são jovens e 
adolescentes (32,2%) – população mais joven do Brasil
Acesso a saneamento – Média nacional - 24,8%, 
Maioria estados amazônicos – próx. a 50% (Amapá - 88%)
Pior taxa de mortalidade infantil do Brasil (31,3/1000 entre 
indígenas); Brasil – 14/1000



11.4. Consequências

Trabalho infantil

“Todos os Estados da Amazônia Legal, sem exceção, se encontram
acima da média nacional. Rondônia, com 11,4%, e Maranhão, com 

10,5%” (Unicef, 2019)

Trabalho infantil no açaí – subnotificado. Deve significar
100 mil crianças trabalhando na atividade

“em cada litro de acaí há uma gota de suor de uma criança”



11.4. Consequências

As cidades da Amazônia estão entre os piores lugares 
para uma mulher viver no Brasil (feminicídio): 
Paragominas, 1a no Mapa da Violência (2012)
Ananindeua, 2a no Mapa da Violência (2015) 
Marabá, 1a no levantamento do IPEA (2017) 
Atlas da Violência (Ipea) – Altamira, Canaã dos Carajás e 
Curionópolis (acima de 100 mortes violentas por 100 mil 
habitantes) (2018)



Amazônia Real 8.3.2020



11.4. Consequências

Prioridade para educação
Educação pública de má qualidade
(principalmente Primeira infância, 
Ensino fundamental e Médio)

Taxa de matrículas de 0 a 3 anos em
creches: 2017 PNAD

Brasil – 34,1%, Região Norte 18,3%, Pará –
20,7% Amapá – 7,6%

(Todos pela Educação)



11.4. Consequências

- Educação: Pnad 2015, há 593 mil meninas e meninos de 4 a 17 
anos fora da escola

- Nos nove Estados da Amazônia Legal, há quase 1,6 milhão de 
crianças e adolescentes em distorção idade-série – com dois ou
mais anos de atraso escolar. O Pará é o Estado com as taxas
mais altas, com quase metade dos estudantes do ensino médio
(47,5%) em distorção (Unicef, 2019)

Analfabetismo funcional - faixas etárias e populações
Educação para sustentabilidade – ex. do Marajó



Continue a pesquisar
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Artigos recentes: 
Araújo, Roberto et al. Territórios e alianças políticas do pós-
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Continue a pesquisar

Mapas:
Imaflora - Atlas Agropecuário –
http://atlasagropecuario.imaflora.org/mapa
MAPBiomas

Web-site:
Imazon
Instituto Socioambiental
Infoamazônia

http://atlasagropecuario.imaflora.org/mapa


Obrigado, até a aula 12 – Estratégias de Conservação 


