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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

12. Estratégias de conservação

13. Novos rumos para a Amazônia 

14. Atores no cenário amazônico

15. Para seguir na pesquisa



“Desenvolvimento sustentável é satisfazer as necessidades das 
atuais gerações sem comprometer a habilidade de futuras 

gerações em atender a suas próprias necessidades.” 
Nosso Futuro Comum, 

Comissão Brutland, 1987



É difícil 
reconhecer o valor 

intrínseco da 
Amazônia como 
justificativa para 

poupá-la da sanha 
destrutiva?



13.1. Projeto Amazônico

Premissas - reconhecer
1. Erros perante indígenas, negros e povos tradicionais
2. O conhecimento tradicional associado à biodiversidade
3. A inclusão dos jovens e equidade de gênero
4. O acesso livre à informação e ao conhecimento 
5. A prioridade para a educação de qualidade para todos
6. O patrimônio genético, mineral, serviços ambientais como bem 
público
7. A necessidade do poder público e a classe política se 
submeterem e servirem à sociedade civil



13.1. Projeto Amazônico

a. Sociais – agenda mínima
a.1. Políticas compensatórias a indígenas, povos 
tradicionais, negros (incluindo-se quilombolas) e povos 
tradicionais
a.2. Reconhecimento dos territórios de indígenas, 
quilombolas, povos e comunidades tradicionais
a.3. Proteção a grupos indígenas isolados
a.4. Ações de longo prazo afirmativas para populações 
excluídas (educação, saúde, segur. hídrica, alimentar etc.)





13.1. Projeto Amazônico

b. Ambientais
b.1. Proteção efetiva a todas as terras públicas
b.2. Arrecadação das terras públicas para a conservação e 
uso sustentável, com proibição propriedade privada
b.3. Comando e controle sobre atividades em terras 
privadas e invasão de terras públicas
b.4. Aplicação da legislação e criminalizar destruição do 
patrimônio
b.5. Implementação de corredores de biodiversidade/UCs





13.1. Projeto Amazônico

c. Econômicas – externalidades
c.1. Pagamento por serviços ambientais 
c.2. Pagamento para conservar a Amazônia 
c.3. Pag. por conhecimento tradicional & biodiversidade
c.4. Investimento estratégico em ciência & tecnologia
c.5. Punição econômica severa a atividades 
desmatamento e queimadas dependentes (ex. pecuária 
extensiva, agric. de ciclo curto gds. áreas, garimpo, etc.) 
c.6. Pagamento pela Identidade Geográfica – “da 
Amazônia”



13.1. Projeto Amazônico
Fortalecer as redes da sociedade civil para:

Engajamento efetivo de organizações privadas e públicas

Construção coletiva de Projeto Amazônico de longo prazo
Alicerce na ciência e nos direitos cidadãos
Capacidade de pressionar e monitorar poder público e
meio empresarial no âmbito dos oito países
Comunicação aberta e interativa com a sociedade

Breves experiências – Fórum Amazônia Sustentável, Pacto 
Amazônico (iniciativa pública)



13.2. Agenda

Ações paralelas, minimamente para:
1. Comando e controle – grilagem, 
garimpo, pecuária etc.
2. Educação para a sustentabilidade 
(a partir da valorização da cultura, 
dos povos originários, do patrimônio 
natural etc. e conhecimento da 
legislação)



13.2. Agenda

3. Ações em rede e do poder 
público para valorizar:
Espaço para discutir uma 
agenda para o bioma
O ser amazônida 
A bioeconomia
Os povos tradicionais e 
agroextrativismo
O patrimônio natural
O patrimônio étnico e cultural 



Margi Moss/Projeto Brasil das Aguas



13.2. Agenda

4. Fortalecimento de grupos e organizações de raiz nos 
diferentes segmentos da sociedade, economia e cultura 
5. Assumir compromisso local – guardiões do patrimônio 
ambiental, cultural, étnico etc.
6. Monitoramento das externalidades positivas e 
premiação do setor privado em prol da sustentabilidade, 
criando referências
7. Enquadramento dos atores públicos como servidores 
Fortalecimento de movimentos sociais para o diálogo



13.2. Agenda

8. Fortalecimento das organizações de pesquisa científica 
e desenvolvimento tecnológico
9. Criação e fortalecimento de centros de formação 
educacional para a sustentabilidade – das escolas técnicas 
rurais aos institutos federais de educação e universidades 
públicas
10. Apresentação pública de informações e indicadores 
públicos e empoderamento da sociedade civil para “ler” 
estes indicadores 



13.3. Financiamento

1. Apreensão judicial de bens, terras e recursos e repasse a 
municípios atingidos

2. Fundo de pagamento por serviços ambientais 
(organizações públicas e privadas com projetos)

3. Punição às atividades de alto impacto socioambiental 
(aplicar legislação, aumentar ITR, outras ações)

4. Premiação de atividades sustentáveis e da bioeconomia
5. Criação de mecanismos de doação ao 3º setor, 

educação, desenvolvimento científico e tecnológico 



13.4. Atividades pilares

Princípios – atividades que evitem:
Desmatamento e queimadas
Exposição de solos diretamente ao sol (erosão)
Destruir cursos d’água 
Novas vias de acesso
Fora de qualquer área de conservação ou de povos 
tradicionais 
Atividades ilegais – pecuária extensiva, agricultura anual 
em mais de 100 ha, garimpo e tráfico de animais etc.
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13.4. Atividades pilares

1. Serviços ambientais – manutenção dos serviços
2. Manejo florestal – prod. madeireiros e não madeireiros
3. Agricultura - permanente – sist. agroflorestais (SAF)
Pecuária apenas como parte do SAF, terra das palmeiras
3. Florestas plantadas – restauração e florestas comerciais
4. Mineração – concessões baseadas em estudos de 
impacto econômico
5. Gastronomia e Turismo – ecoturismo, tur. científico 
6. Energia – investimento em PCH, solar, biomassa



Continue a pesquisar
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Continue a pesquisar
Artigos recentes:
Buarque, Cristovam. A internacionalização do mundo. Rio de Janeiro, 
Jornal O Globo, 2000 
Clement, Charles. Da domesticação da floresta ao subdesenvolvimento 
da Amazônia. Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos, Cadernos de 
Debate, v.14, p. 11-52, 2019. Manaus, INPA
Pardini, P. Amazônia indígena: a floresta como sujeito. Boletim do Museu 
Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas.. 2020.
Fachin. Amazônia 4.0 - entrevista com Carlos Nobre. IHU-ONLINE 
UNISINOS. 9.8.2018
Instituto Escolha. Policy Brief. Propostas de mudanças na cobrança do 
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. 2020



Continue a pesquisar

Mapas: 
RAISG, ISA e IMAZON
Web-site:
Coalização Brasil Clima, Floresta, Agricultura (proposta para 
candidatos a presidência da República em 2018) 
Instituto Escolhas – discussões sobre questões como o ITR, Garimpo 
e outros temas 



Obrigado, e até a aula 14 – Atores no Cenário Amazônico


