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E D I T O R I A L

Antes de empezar a escribir este editorial hicimos 
un pequeño test: escribimos la palabra “Amazonía” 
en un buscador gratuito disponible en internet. El 
resultado fue sorprendente. Más de diez millones 
de sites, de las más variadas partes del mundo, 
citaron dicha región. Un ejercicio puntual capaz de 
demostrar la gran atención que la Amazonía ha venido 
recibiendo en los últimos años. 

Fue el principal tema del último Forum Social 
Mundial que reunió a más de 100 mil personas y a 
cerca de 5 mil organizaciones en la capital de la 
Amazonía brasileña, Belén. El padre José Pinheiro 
participó del evento y, en un artículo publicado en 
esta edición, señala cuál ha sido la palabra más 
repetida durante los cinco días del FSM: “alternativa”. 

Alternativas para el actual modelo de desarrollo, 
para el rumbo de la economía y para la búsqueda de 
sustentabilidad. Este también fue uno de los términos 
más utilizados por la ex Ministra de Medio Ambiente 
y actual senadora brasileña, Marina Silva, al conversar 
con Novamerica sobre los muchos desafíos que el país 
precisa enfrentar para el desarrollo de la región. 

Y los desafíos son muchos. El fotógrafo social João 
Ripper presenta datos impactantes sobre una triste 
realidad que amenaza la integridad de hombres y 
mujeres amazónicos: la existencia del trabajo esclavo. 
Situación que resulta de una cultura del lucro fácil, 
que alía degradación ambiental con degradación 
humana en una Amazonía en donde la industria del 
trabajo esclavo fabrica destrucción ecológica. 

Son muchos los desafíos que no solo Brasil, sino 
también otros siete países latinoamericanos precisan 
enfrentar. Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Guyana, 

Surinam, Ecuador y Brasil comparten la responsabilidad 
por la cuenca amazónica y la investigadora peruana 
Romina Peschiera Ruju hace un análisis, para 
Novamerica, de los 25 años transcurridos desde que 
se estableciera el Tratado de Cooperación Amazónico 
(TCA), firmado por los países arriba mencionados. 

Es necesario integrar soluciones, algunas podrán 
surgir a partir de experiencias que ya existen en la 
región. James Regan y Álvaro Saavedra muestran 
algunas de ellas. El primero discute las sofisticadas 
técnicas creadas por indígenas amazónicos que 
practicaban la horticultura en tierras inundables con 
un mínimo de impacto ambiental. ¿No podría ser esta 
una alternativa interesante para los trabajadores que 
viven en la región? 

Álvaro Saavedra ejemplifica la posibilidad de 
articulación entre explotación y preservación de 
recursos naturales al mostrar cómo una empresa 
petrolífera puede actuar de forma responsable 
al aliarse a los habitantes de una región, a 
investigadores y a universidades para extraer petróleo 
y gas de las márgenes del Río Solimões, sin deteriorar 
la mayor cuenca terrestre de petróleo y gas que 
existe, precisamente, en medio de la selva. 

Pero la Amazonía no es solamente una inmensa 
selva, es también una enorme diversidad de 
ecosistemas. Son más de 780 millones de hectáreas, 
entre selva tropical, tierras volcánicas, sabana y 
mucha, mucha agua en forma de ríos, lagunas, 
cuencas y pantanos. También reúne gente. Centena 
de comunidades que dependen de esos recursos para 
vivir. No hay más tiempo que perder: ¡otra Amazonía 
es posible!

El planeta agradece.

Otra Amazonía es posible
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E D I T O R I A L

Antes de começar a escrever esse editorial foi feito 
um pequeno teste. A palavra “Amazônia” foi colocada 
em um buscador gratuito disponível na internet. O 
resultado foi surpreendente. Mais de dez milhões de 
sites, das mais variadas partes do mundo, citaram 
a região. Um exercício pontual, mas que é capaz de 
demonstrar a grande atenção que a Amazônia tem 
recebido nos últimos anos. 

Foi o principal tema do último Fórum Social 
Mundial, que reuniu mais de 100 mil pessoas e cerca 
de cinco mil organizações na capital da Amazônia 
brasileira, Belém. Padre José Pinheiro participou do 
evento e, em artigo publicado nesta edição, especifica 
a palavra mais repetida durante os cinco dias de FSM: 
“alternativa”. 

Alternativa para o atual modelo de desenvolvimento, 
para a direção econômica e para a busca por 
sustentabilidade. Este também foi um dos termos mais 
utilizados pela ex-Ministra do Meio Ambiente e atual 
senadora brasileira, Marina Silva, ao conversar com a 
equipe de Novamerica sobre os muitos desafios que 
o país precisa enfrentar para o desenvolvimento da 
região.

E eles são muitos. O fotógrafo social João Ripper 
apresenta dados impactantes sobre uma triste 
realidade que ameaça a integridade de homens e 
mulheres amazônicos: a existência do trabalho escravo. 
Resultado da cultura do lucro fácil, que alia degradação 
ambiental com degradação humana em uma Amazônia 
onde a indústria do trabalho escravo fabrica destruição 
ecológica.

São muitos os desafios que não só o Brasil, como 

outros sete países latino-americanos precisam enfrentar. 
Colômbia, Venezuela, Bolívia, Peru, Guiana, Suriname, 
Equador e Brasil compartilham a responsabilidade pela 
bacia amazônica e a pesquisadora peruana Romina 
Peschiera Ruju analisa, para a Novamerica, os 25 anos 
da assinatura do Tratado de Cooperação Amazônico 
(TCA), firmado entre estes países. 

As soluções precisam ser integradas e algumas 
poderão surgir a partir de experiências que já existem 
na região. James Regan e Alvaro Saavedra mostram 
algumas delas. O primeiro discute as sofisticadas 
técnicas criadas por indígenas amazônicos que 
praticavam horticultura em terras inundáveis com 
um mínimo de impacto ambiental. Não seria uma 
alternativa interessante para os trabalhadores que 
vivem na região? 

Álvaro Saavedra exemplifica a possibilidade de 
articulação entre exploração e preservação de recursos 
naturais ao mostrar como uma empresa petrolífera 
pode atuar de forma responsável ao se aliar a 
moradores, pesquisadores e universidades para explorar 
petróleo e gás às margens de Solimões, sem deteriorar 
a maior bacia terrestre de petróleo e gás existente bem 
no meio da floresta. 

Mas a Amazônia não é apenas uma imensa floresta: 
inclui uma enorme diversidade de ecossistemas. 
São mais de 780 milhões de hectares, entre floresta 
tropical, terras vulcânicas, savana e muita, muita água 
em forma de rios, lagoas, bacias e pântanos. Também 
reúne gente. Centenas de comunidades que dependem 
desses recursos para viver. Não temos mais tempo a 
perder: uma outra Amazônia é possível! 

O planeta agradece. 

Uma outra Amazônia é possível
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AMK - Para começar, acredito que seria oportuno a senhora 
expressar seu ponto de vista sobre a importância da Região 
Amazônica, seja para o equilíbrio ambiental do Planeta, 
como também para garantir oportunidades de um desen-
volvimento sustentável. Nesse caso, estamos nos referindo 
aos aspectos políticos, sociais e econômicos relacionados 
à preservação e/ou apropriação da Amazônia. 

MS - Em primeiro lugar, é preciso dizer que, sem sombra 
de dúvida, a Amazônia é um dos espaços mais importante 
para o equilíbrio do planeta, combinando nesse espaço 
recursos naturais e uma dinâmica social, cultural e política. 
São 24 milhões de pessoas vivendo ali, amazônidas que 
têm o direito de viver com dignidade naquela região. No 
entanto, vamos ter que repensar as nossas idéias sobre 
o que é desenvolvimento e o que é ser desenvolvido. 
Geralmente, associamos desenvolvimento ao aumento de 
produtividade ou a uma série de fatores que não refletem 
necessariamente um aumento da qualidade de vida das 
pessoas. A grande questão, hoje, é como pensar o desen-
volvimento dentro de uma perspectiva que atenda a aspec-
tos ambientais, sociais, culturais, em todos os sentidos da 
qualidade de vida das pessoas. E talvez a Amazônia seja o 
lugar aonde tenhamos a nossa refundação com base em 
nossa memória do Éden, ou seja, uma espécie de possibi-
lidade de refundação da relação do homem com a natureza 
e da relação do homem consigo mesmo. E por quê? Em se 
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É possível viabilizar 
a melhoria de 
qualidade de vida 
das pessoas, gerar 
qualidade de vida 
preservando a 
biodiversidade, 
preservando o 
imenso potencial 
hídrico que é a 
Amazônia.

E N T R E V I S T A   S E N A D O R A  M A R I N A  S I L V A

tratando da Amazônia brasileira, aproximadamente 82% 
da região ainda são floresta e onde vivem 24 milhões de 
pessoas. São 60% do território nacional e o que fizermos 
por lá afetará o Brasil e afetará o planeta, positiva ou 
negativamente. Logo, é um grande teste para nós brasi-
leiros lidar com essa equação: desenvolver preservando e 

preservar desenvolvendo. O desen-
volvimento sustentável, para mim, 
comporta várias dimensões. Não só 
as dimensões econômica, social, 
cultural, ambiental, mas também as 
dimensões ética, política e estética, 
que precisam ser igualmente sus-
tentáveis. Esse é o desafio que está 
posto para a Amazônia. 

É possível viabilizar a melhoria 
de qualidade de vida das pessoas, 
gerar qualidade de vida preservando 
a biodiversidade, preservando o 
imenso potencial hídrico que é a 
Amazônia. A floresta é responsável 
pela produção de 20 bilhões de tone-
ladas de água por dia, 26% da água 
doce que vai para os oceanos são 

produzidos pela Amazônia. A maior 
parte das chuvas que se precipitam 
no Sul, Sudeste, Centro-Oeste é pro-
duzida pela Amazônia. Portanto, se 
destruírem a Amazônia, nós vamos 
ter deserto nessas regiões. Muitas 
vezes não paramos para pensar nos 
serviços que são prestados pela flo-
resta, mas, como disse o professor 
Antonio Nobre, ela é “a caixa d’água 
mais perfeita que existe no mundo”. 
Ela é o maior e mais perfeito sistema 
de irrigação que existe. 

Esse potencial, em todas suas 
dimensões, em função de toda a 
sua sócio-biodiversidade está nos 
colocando em questão, porque o 
que for encaminhado lá vai fazer a 
diferença para o mundo e para nós. 
É possível integrar as duas coisas: a 
preservação com o uso dos recursos, 
desde que seja feito de uma forma 
adequada à própria condição da 
Amazônia. A região é diversificada 
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Es posible viabilizar 
una mejoría en la 
calidad de vida 
de las personas; 
generar calidad de 
vida preservando 
la biodiversidad, 
preservando el 
inmenso potencial 
hídrico que es la 
Amazonía.
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S E N A D O R A  M A R I N A  S I L V A   E N T R E V I S T A

AMK – Para empezar, creo que sería 
oportuno que expresara su punto de 
vista sobre la importancia de la Re-
gión Amazónica, tanto para el equi-
librio ambiental del Planeta, como 
para garantizar oportunidades de un 
desarrollo sustentable. Nos referimos, 
en ese caso, a los aspectos políticos, 
sociales y económicos relacionados 
con la preservación y/o apropiación 
de la Amazonía.

MS – En primer lugar, es necesario 
decir que, sin ninguna duda, la 
Amazonía es uno de los espacios 
más importantes para el equilibrio 
del planeta, ya que reúne recursos 
naturales y una dinámica social, 
cultural y política. Son 24 millones 
de personas viviendo allí: pueblos 
amazónicos que tienen el derecho de 
vivir con dignidad en aquella región. 
Sin embargo, será necesario repensar 
nuestra concepción acerca de lo que 

entendemos por “desarrollo” y “ser desarrollado”. General-
mente asociamos desarrollo al aumento de productividad 
o a una serie de factores que no necesariamente reflejan 
una mejoría en la calidad vida de las personas. La gran 
pregunta, actualmente, es cómo pensar el desarrollo dentro 
de una perspectiva que atienda los aspectos ambientales, 
sociales, culturales, es decir, que contemple todos los 
sentidos de calidad de vida de las personas. Tal vez sea en 
la Amazonía en donde tenga lugar nuestra refundación, 
con base en nuestra memoria del Edén, es decir, en donde 
exista la posibilidad de una refundación de relaciones 
entre el hombre y la naturaleza y el hombre consigo mis-
mo, ¿por qué no? Tratándose de la Amazonía brasileña, 
aproximadamente el 82% de la región es todavía selva y 
se encuentra habitada por 24 millones de personas. El 60% 
es territorio nacional y sea lo que sea que hagamos allá, 
eso afectará a Brasil y a todo el planeta, positiva o nega-
tivamente. Por lo tanto, para los brasileños es una gran 
prueba lidiar con la ecuación “desarrollar preservando” y 
“preservar desarrollando”. El desarrollo sustentable, para 
mí, abarca varias dimensiones. No solo las dimensiones 
económica, social, cultural, ambiental, sino también las 
dimensiones ética, política y estética, las cuales necesitan 
ser igualmente sustentables. Este es el desafío que se hace 
visible en la Amazonía. 

Es posible viabilizar una mejoría en la calidad de vida 
de las personas; generar calidad de vida preservando la 
biodiversidad, preservando el inmenso potencial hídrico 
que es la Amazonía. La selva es responsable por la pro-
ducción de 20 mil millones de toneladas de agua por día. 
26% del agua dulce que va a los océanos son producidos 
en la Amazonía. La mayor parte de las lluvias que caen 
en el sur, en el sureste, en el centro oeste es producida 
por la Amazonía. Por lo tanto, si 
se destruye la Amazonía, en esas 
regiones tendremos desierto. Gene-
ralmente no nos detenemos a pen-
sar en todos los servicios que son 
prestados a través de dicha región, 
pero como dice el profesor Antonio 
Nobre, la Amazonía es “el acueducto 
más perfecto que existe en el mun-
do”. Es el mayor y el más perfecto 
sistema de irrigación que existe. 
Ese potencial de la Amazonía, su 
socio-biodiversidad, nos obliga a 
cuestionarnos, ya que aquello que 
se ponga en marcha en la región va 
a afectarnos a nosotros y a nuestro 
mundo. Es posible integrar preser-
vación y uso de recursos, pero esto 
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De todos os países 
que cobram a 
proteção da 
Amazônia, o único 
que se dispôs a 
aportar recursos 
para que o Brasil 
continuasse 
ampliando seus 
esforços foi a 
Noruega, doou R$ 1 
bilhão de dólares que 
serão desembolsados 
de acordo com as 
reduções feitas.

E N T R E V I S T A   S E N A D O R A  M A R I N A  S I L V A

em termos de seus ecossistemas, 
da sua diversidade cultural. O erro 
é querer repetir na Amazônia os 
modelos homogêneos que temos no 
Sul, Sudeste do Brasil e em outras 
regiões do mundo. A Amazônia tem 
espaço para uma economia diversi-
ficada que seja capaz de comportar 
desde o extrativismo até a produ-
ção agrícola, desde que intensiva 
nas áreas que já foram legalmente 
abertas, sem precisar avançar sobre 
áreas de floresta. É possível apro-
veitar economicamente a floresta, 
com um plano de manejo florestal 
e certificação socioambiental. É 
possível fazer uso dessa biodiver-
sidade desde que se tenha uma lei 
tanto nacional, quanto em regime 
internacional que possibilite uma 
justa partilha de benefícios pelo 
uso da biodiversidade, pelos co-

nhecimentos associados que as populações tradicionais 
têm. Geralmente as pessoas nos países desenvolvidos 
cobram a preservação da Amazônia, mas há uma gran-
de falta de coerência com relação a essa cobrança. Os 
governos de seus países têm emperrado a aprovação do 
Regime Internacional de Acesso, proposto em 1992 no 
âmbito da Convenção da Diversidade Biológica - CDB. A 
transferência de tecnologia, o repasse de recursos para 
a implementação das políticas de redução de perda de 
biodiversidade, onde o Regime Internacional de Acesso 
seria um ponto-chave, infelizmente não foi viabilizado. 
E tudo isso seria fundamental para proteger a Amazônia. 
No âmbito da política de mudança climática, a própria 
Comissão estabeleceu que houvesse transferência de tec-
nologia e de recursos para os países em desenvolvimento, 
para que eles pudessem também alavancar processos de 
redução das emissões. 

Os países em desenvolvimento fazem emissões pelo 
uso da terra e os países desenvolvidos fazem emissões 
pelo uso do combustível fóssil. No caso do Brasil, 75% 
das nossas emissões acontecem por causa do desmata-
mento. Mas o Brasil conseguiu reduzir mais de um bilhão 
de toneladas de CO2, em função do Plano de Combate 
ao Desmatamento, com uma queda de 57% do desma-
tamento, entre 2005 e 2007. Infelizmente, de todos os 
países que cobram a proteção da Amazônia, o único que 
se dispôs a aportar recursos para que o Brasil continuasse 
ampliando seus esforços foi a Noruega, doou R$ 1 bilhão 
de dólares que serão desembolsados de acordo com as 

reduções feitas. Isso foi possível a 
partir de um esforço que o Brasil já 
havia feito para ter um sistema de 
monitoramento em tempo real, ter 
um processo de acompanhamento de 
desmatamento – uma série histórica 
de 20 anos – que é seguro e trans-
parente. Foi possível porque também 
tínhamos um plano de combate ao 
desmatamento e assim como colo-
cado em ação uma série de medidas 
estruturantes, enfrentando muitas 
dificuldades, muitos tensionamen-
tos. Inclusive quando, no final de 
2007, foi necessário tomar medidas 
muito fortes como vedar créditos, 
tanto de bancos públicos quanto 
de privados para quem desmatava 
ilegalmente; criminalizar toda a 
cadeia produtiva dos ilegais que 
desmata, produz madeira, corta e 
vende; fazer moratória nos 36 mu-
nicípios que mais desmatam. Todas 
essas medidas levaram, inclusive, 
a todo aquele tensionamento que 
resultou na minha saída do Ministé-
rio do Meio Ambiente. Havia muita 
pressão de setores do agronegócio, 
inclusive dos governadores do Mato 
Grosso e de Rondônia, para revogar 
as medidas. Mas as medidas foram 
muito acertadas e, em 2008, o des-
matamento não teve uma subida fora 
de controle. Ainda foi alto porque 
a taxa aumentou cerca de 4%, mas 
não os 40% como eram previstos 
pelos especialistas ao final de 2007. 
O desmatamento ficou em torno de 
12.000 km2. e as medidas adotadas 
foram importantes para deter seu 
crescimento 

Enfim, a Amazônia é o grande 
teste para nós brasileiros, peruanos, 
bolivianos, para todos aqueles que 
compartilham a Amazônia, pois repito 
que o que acontecer aqui vai fazer 
diferença no mundo. Agora, por mais 
que façamos o nosso dever de casa em 
100%, se os países ricos não fizerem 
o seu dever de casa, nós vamos ser 
igualmente prejudicados. 
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De todos aquellos 
países que exigen 
la protección de la 
Amazonía, el único 
que se dispuso a 
aportar recursos 
para que Brasil 
continuase ampliando 
sus esfuerzos, fue 
Noruega, quien 
donó mil millones de 
dólares, los cuales 
serán desembolsados 
en la medida en 
que se den dichas 
disminuciones.
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S E N A D O R A  M A R I N A  S I L V A   E N T R E V I S T A

debe hacerse de manera acorde a la 
propia condición de la Amazonía. La 
región es diversificada en términos 
de ecosistemas, de riqueza cultural. 
El error consiste en querer repetir 
en la Amazonía aquellos modelos 
homogéneos que hay en el sur, en el 
sureste de Brasil y en otras regiones 
del mundo. En la Amazonía hay espa-
cio para una economía diversificada 
capaz de contemplar desde la extrac-
ción hasta la producción agrícola. En 
el caso de esta última, es necesario 
que la misma sea intensiva en aque-
llas áreas que ya fueron legalmente 
abiertas para que, entonces, no sea 
necesario avanzar sobre áreas de 
selva. Económicamente hablando, 
la selva puede ser aprovechada, 
pero previa existencia de un plan de 
manejo forestal y certificación socio-
ambiental. Es posible, además, hacer 
uso de esa biodiversidad siempre que 
se tenga una ley no solo nacional sino 
también internacional que permita 
una división justa de los beneficios 
obtenidos a causa del uso de esa bio-
diversidad y de los conocimientos que 

las poblaciones tradicionales tienen en relación a ella. En 
los países desarrollados, generalmente las personas exi-
gen la preservación de la Amazonía, pero existe una gran 
incoherencia en relación a esa exigencia. Los gobiernos 
de esos países le han puesto trabas a la aprobación del 
Régimen Internacional de Acceso, propuesto en 1992, 
en el ámbito de la Convención de Diversidad Biológica 
(CDB). La transferencia de tecnología, el pase de recursos 
para la implementación de las políticas de disminución 
de pérdida de biodiversidad, que harían del Régimen In-
ternacional de Acceso un punto clave, lamentablemente 
no se concretaron. Y eso era fundamental para proteger 
a la Amazonía. En el ámbito de la política de cambio cli-
mático, la propia Comisión estableció que se transfiriera 
tecnología y recursos a los países en desarrollo, para que 
también ellos pudieran accionar procesos que ayudasen a 
disminuir las emisiones.

Los países en desarrollo son responsables por emisiones 
causadas por el uso de la tierra y los países desarrollados, 
por el uso de combustible fósil. En el caso de Brasil, el 
75% de las emisiones ha sido causado por la tala. Pero 
Brasil consiguió reducir más de mil millones de toneladas 
de CO2, en función del Plan de Combate a la Tala, con 
una disminución del 57% de tala entre 2005 y 2007. 
Lamentablemente, de todos aquellos países que exigen 
la protección de la Amazonía, el único que se dispuso a 
aportar recursos para que Brasil continuase ampliando sus 
esfuerzos, fue Noruega, quien donó mil millones de dóla-
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O aumento 
de 2 graus na 
temperatura do 
planeta pode fazer 
com que 40% 
da Amazônia se 
transformem em 
savana. É um grave 
problema que está 
acontecendo e de 
difícil reversão.

Fo
to

 J
oã

o 
R

ip
p

er
E N T R E V I S T A   S E N A D O R A  M A R I N A  S I L V A

AMK - Quais seriam para a senhora, 
então, os principais problemas que 
a Amazônia enfrenta hoje e que 
podem estar afetando tanto a vida 
natural como a vida humana, na 
Amazônia?

MS – Um dos graves problemas a 
se colocar de pronto, porque diz 
respeito a tudo mais, não só para 
a Amazônia, mas para o mundo 
inteiro, é o da mudança do sistema 
climático. O aumento de 2 graus 
na temperatura do planeta pode 
fazer com que 40% da Amazônia se 
transformem em savana. É um grave 
problema que está acontecendo e 
de difícil reversão. Se pensarmos 

endogenamente, um dos graves problemas, sem sombra 
de dúvidas, é o desmatamento, resultado de um modelo 
de desenvolvimento errado. Mas, infelizmente, esse é o 
modelo que foi aplicado no mundo inteiro até agora. Foi 
assim no caso dos europeus e outros países do mundo que 
conseguiram desenvolver suas economias convertendo 
florestas para outros usos, para outras atividades eco-
nômicas. No caso da Amazônia, a diferença é que ainda 
temos 80% de floresta e esses 20% que foram convertidos 
para outros usos de forma predatória para a produção de 

grãos, para a criação de gado, para 
a exploração de madeira, enfim, para 
uma série de atividades que precisam 
ser reposicionadas no sentido de 
incorporar uma visão de sustentabi-
lidade. A Amazônia tem 165 mil km2 
de áreas que já foram desflorestadas, 
que já foram abandonadas ou semi-
abandonadas. Os estudos da EMBRAPA 
nos dão conta de que, se utilizarmos 
essas áreas com a tecnologia que já 
temos, podemos dobrar a nossa capa-
cidade de produção agropecuária sem 
derrubar mais uma árvore. 

A Amazônia sofre com a adoção de 
um modelo equivocado de desenvol-
vimento em que todos os indicadores 
são baixos do ponto de vista dos 
resultados. A região é responsável 
por cerca de 7% do PIB do Brasil 
e, no entanto, o uso cada vez mais 
extensivo de áreas significa que está 
havendo um desperdício em termos 
de biodiversidade e um baixo retorno 
do ponto de vista econômico. Nesse 
sentido, todo o esforço é para mudar 
o modelo de desenvolvimento. Para 
mudar o modelo de desenvolvimento, 
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El aumento en 
2 grados de la 
temperatura del 
planeta puede 
provocar que un 
40% de la Amazonía 
se transforme 
en sabana. Este 
problema es muy 
grave y es muy 
difícil que pueda 
revertirse.

S E N A D O R A  M A R I N A  S I L V A   E N T R E V I S T A

AMK - ¿Cuáles serían, entonces, para Ud., los principales 
problemas que la Amazonía enfrenta hoy y que pueden 
estar afectando no solo la vida natural como la vida hu-
mana?

MS – Uno de los grandes problemas a ser mencionado no 
solo porque interviene en todas las cosas, sino también 
porque afecta a la Amazonía y al mundo entero, es el cam-
bio climático. El aumento en 2 grados de la temperatura 
del planeta puede provocar que un 40% de la Amazonía 
se transforme en sabana. Este problema es muy grave y 
es muy difícil que pueda revertirse. Desde el punto de 
vista endógeno, uno de los problemas más graves es, 
indudablemente, la tala, resultado de un modelo erróneo 
de desarrollo. Lamentablemente,  este ha sido el modelo 
adoptado hasta ahora en el mundo entero. Países de Europa 
y de otros continentes desarrollaron sus economías trans-
formando los bosques, utilizándolos para sus actividades 
económicas. En el caso de la Amazonía, la diferencia reside 
en que aún contamos con un 80% de selva y que los 20% 
utilizados de forma predatoria para otros fines, como la 
producción de granos, la cría de ganado, la explotación 
de madera, precisan pasar por un proceso que los vuelva 
sustentables. La Amazonía cuenta con un área de 165mil 
Km2 deforestados que fueron abandonados o semi aban-
donados. Los estudios de EMBRAPA (Empresa Brasileña 
de Investigación Agropecuaria) nos advierten que, si 
utilizamos esas áreas con la tecnología que poseemos 
hoy, podremos duplicar nuestra capacidad de producción 
agrícola agropecuaria sen derribar ni un árbol más. 

La Amazonía sufre con la adopción de un modelo erró-
neo de desarrollo, en que todos los indicadores son bajos 
desde el punto de vista de los resultados. La región es 
responsable por cerca del 7% del PIB 
de Brasil, sin embargo, el uso cada 
vez más extensivo de áreas significa 
que hay desperdicio en términos 
de biodiversidad y un retorno bajo 
desde el punto de vista económico. 
En este sentido, todo el esfuerzo 
está dirigido a cambiar el modelo 
de desarrollo. Para cambiarlo, es 
necesario seguir algunos pasos. Es 
fundamental que se establezca un 
reordenamiento territorial y agrícola  
porque aún hay áreas cuyo destino 
no ha sido definido y esto precisa 
hacerse correctamente, es decir, pre-
cisa definirse qué área debe ser tierra 
indígena, qué área debe constituirse 
en unidad de protección integral, 

res, los cuales serán desembolsados 
en la medida en que se den dichas 
disminuciones. Esto se hizo posible 
a partir de un esfuerzo anterior de 
Brasil por tener un sistema de moni-
toreo en tiempo real y de control de la 
tala  -una serie histórica de 20 años- 
seguro y transparente. También fue 
posible porque teníamos un plan para 
combatir la tala que, una vez puesto 
en marcha, puso en acción medidas 
estructurantes que le hicieron frente 
a muchas dificultades y tensiones: 
por ejemplo, a fines de 2007 fue 
necesario tomar medidas drásticas, 
tales como la veda de créditos, tanto 
de bancos públicos como privados, a 
todos aquellos que practicaban la tala 
ilegalmente, también la penalización 
de toda la cadena productiva ilegal 
que tala, produce madera, la corta y 
la vende. Se hizo una moratoria en 
los 36 municipios en los que se talaba 
más. Todas esas medidas provocaron 
una situación de tensión, que culmi-
nó con mi renuncia al cargo de Minis-
tra de Medio Ambiente. Había mucha 
presión de sectores del agro negocio, 
inclusive de los gobernadores de Mato 
Grosso y de Rondônia, para que se 
revocasen las medidas adoptadas. 
Pero las medidas fueron acertadas y 
prueba de ello es que en 2008 la tala 
no sufrió un aumento descontrolado, 
aunque sí aumentó - un 4% aproxima-
damente, pero no el 40% que preveían 
los especialistas a fines de 2007. La 
tala quedó restringida a un área de 
12.000 Km2. Las medidas adoptadas 
fueron importantes para detener su 
crecimiento. La Amazonía, por tan-
to, se constituye en un gran desafío 
para los brasileños, los peruanos, los 
bolivianos y para todos aquellos que 
la comparten, puesto que, repito, lo 
que suceda en ella va a afectar al 
mundo entero. Hoy por hoy, por más 
que nosotros cumplamos con nuestra 
parte en un 100%, si los países ricos 
no cumplen con la suya, seremos 
todos igualmente perjudicados. 
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Nos últimos cinco 
anos, período 
em que fiquei no 
governo, criamos 24 
milhões de hectares 
de unidades de 
conservação e 
homologamos mais 
de 10 milhões de 
hectares de terras 
indígenas.
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é preciso seguir alguns passos. A questão do ordenamen-
to territorial e fundiário é fundamental porque as áreas 
que ainda não foram destinadas precisam ser destinadas 
corretamente – o que deve ser terra indígena, o que deve 
ser unidade de proteção integral, unidade de uso susten-
tável, o que vai ser consolidado nas áreas que já foram 
devastadas para a produção agrícola ou para a pecuária, 
as áreas que podem ser manejadas, as áreas que precisam 
ser recuperadas como reserva legal e, áreas de preservação 
permanente. Enfim, é preciso apostar no reordenamento 
territorial. Nos últimos cinco anos, período em que fiquei 
no governo, criamos 24 milhões de hectares de unidades 

de conservação e homologamos 
mais de 10 milhões de hectares de 
terras indígenas. Isso é uma área 
muito grande e o grande esforço 
é implementar essas áreas e criar 
as que ainda estão previstas no 
levantamento. Nós o chamamos de 
Mapa das Áreas Prioritárias para a 
Criação de Unidades de Conserva-
ção, pois ainda temos muitas áreas 
para serem criadas, tanto para a 
proteção integral, quanto para o 
uso sustentável.

Uma outra questão é da regu-
larização fundiária. Mas não pode 
ser uma proposta de regularização 
fundiária que, indiscriminadamente, 
vá reconhecer a ocupação das terras 
que já estão ocupadas, porque mui-
tas dessas áreas foram ocupadas de 
forma ilegal e violenta e pela grila-

gem. Existem as posses mansas, pacíficas e legítimas que 
devem ser reconhecidas, mas é preciso um forte trabalho 
de vistoria nesse processo. É imperioso que as áreas que 
excedem os 100 hectares sejam adequadamente vistoria-
das, para que não se regularize a grilagem.

Além disso, é preciso ter políticas públicas que valo-
rizem os serviços que a floresta presta. Pagamento por 
serviços ambientais pode ser uma saída para o desenvol-
vimento da Amazônia. Por exemplo, nós somos respon-
sáveis por parcela significativa da produção de água no 
planeta e pela maior parte das chuvas que acontecem no 
Sul e no Sudeste. Por que não pensar em algum tipo de 
remuneração parecido com aquele fundo do Alasca, que 
pague pelos serviços ambientais prestados pela floresta 
para que ela fique preservada e as pessoas que moram ali 
possam ser igualmente beneficiadas? O Fundo Amazônia 
é um pequeno começo em relação a isso, mas é apenas 
um começo. É imprescindível que se tenha políticas de 

financiamento compatíveis com as 
necessidades e com o tempo de ca-
rência necessário para as atividades 
sustentáveis baseadas na floresta. 
Por exemplo, a indústria florestal 
certificada está passando agora por 
dificuldades em função da crise 
econômica - os maiores compradores 
eram os compradores externos, sobre-
tudo europeus e americanos e agora 
tudo isso caiu, porque os preços das 
madeiras certificadas são mais altos. 
Então, é fundamental que se tenha 
algum tipo de subsídio para essas 
empresas porque, caso contrário, elas 
vão à falência e o que vai ficar é a 
ilegalidade, que até pode colocar no 
mercado um produto com preço mais 
baixo, mas isso não significa que o 
custo ambiental e social não seja 
muito alto. É um custo muito alto.

Precisamos de medidas de incen-
tivo, capacitação técnica, incentivos 
tributários para alavancar a economia 
em novas bases, não na velha lógi-
ca como foi na época da ditadura 
– integrar para não entregar. Agora a 
Amazônia já é ocupada, ela não é um 
vazio demográfico, ela não é uma flo-
resta desocupada, ela tem uma ocu-
pação adequada. O que precisamos é 
de incentivo para que ela continue a 
ser a Amazônia e isso pode ser utili-
zado das mais diferentes formas como 
ter um espaço para o extrativismo, 
um espaço para a agricultura, para o 
manejo, para o turismo, para as ativi-
dades que ainda podem surgir lá. Uma 
coisa é certa, qualquer atividade tem 
que ser compatível com a preservação 
da floresta. 

AMK - No seu ponto de vista Sena-
dora, quem são, hoje, os vilões da 
Amazônia? 

MS – O maior vilão da Amazônia é o 
atual modelo de desenvolvimento. E 
esse vilão é válido para a Amazônia, 
para o restante do Brasil, para a Fran-
ça, a Inglaterra... É o mesmo vilão 
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En los últimos 
cinco años, tiempo 
en el que estuve 
en el gobierno, 
creamos 24 millones 
de hectáreas 
de unidades de 
conservación y 
homologamos más 
de 10 millones de 
hectáreas de tierras 
indígenas.
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en unidad de uso sustentable, qué 
será consolidado en las áreas ya de-
vastadas para la producción agrícola 
o para la pecuaria, qué áreas serán 
para el manejo, qué áreas necesitan 
ser recuperadas como reserva legal y 
qué áreas deberán ser preservadas de 
forma permanente. Debemos apostar 
en el reordenamiento territorial. En 
los últimos cinco años, tiempo en el 
que estuve en el gobierno, creamos 

24 millones de hectáreas de unida-
des de conservación y homologamos 
más de 10 millones de hectáreas de 
tierras indígenas. Se trata de un área 
muy extensa y será un gran esfuerzo 
implementar esa partición y trazar, 
incluso, otras áreas también previs-
tas en nuestro análisis, denominado 
Mapa de las Áreas Prioritarias para 
la Creación de Unidades de Conser-
vación. Hay todavía muchas áreas 
para ser delimitadas, tanto para la 
protección integral como para el uso 
sustentable. 

Otro tema es la regularización 
agraria, pero esta no puede darse de 
forma indiscriminada, no se puede 

admitir la apropiación de tierras ya ocupadas. Porque 
muchas de esas tierras fueron ocupadas ilegalmente, de 
forma violenta y mediante la utilización de procuraciones 
falsas. Existe la apropiación de tierras de forma pacífica, 
legítima, la cual debe ser reconocida, pero para eso es 
necesario llevar a cabo un fuerte esquema de fiscalización. 
Urge que las áreas que exceden las 100 hectáreas reciban 
una inspección adecuada para que, de esta manera, no se 
regularice la apropiación ilegal de tierras. 

Además, es necesario que haya políticas públicas que 
valoren los servicios que la selva nos presta. Pagar por 

esos servicios ambientales, por ejemplo, puede ser una 
salida para el desarrollo de la Amazonía. Nosotros somos 
los responsables por una parcela significativa de la pro-
ducción de agua en el planeta y por la mayor parte de las 
lluvias que ocurren en el sur y en el sureste. ¿Por qué no 
pensar en algún tipo de remuneración semejante al del 
Fondo de Alaska, que pague por los servicios ambientales 
prestados por la selva, al tiempo que contribuye para su 
preservación y beneficia a las personas que viven en la 
región? El Fondo Amazonía es un pequeño comienzo en 
esa dirección, pero un comienzo al fin. Es imprescindible 
que haya políticas públicas de financiamiento que sean 
compatibles con las necesidades y con los tiempos esta-
blecidos para la realización de actividades sustentables 
que dependen de la selva. Por ejemplo, la industria forestal 
certificada actualmente está pasando por dificultades, a 
causa de la crisis económica –los mayores compradores 
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O Plano de Ação 
de Preservação 
e Combate ao 
Desmatamento foi 
feito a partir de 
uma concepção 
que acredita que as 
políticas de proteção 
do meio ambiente 
não devem ser 
ações isoladas do 
Ministério do Meio 
Ambiente.

E N T R E V I S T A   S E N A D O R A  M A R I N A  S I L V A

que faz com que se queime combustível fóssil que muda 
o sistema climático, é o mesmo vilão que transforma a 
floresta em pasto. É um modelo de desenvolvimento preda-
tório baseado na carbonização das economias pelo uso de 
combustível fóssil ou dos extratores de carbono que estão 
na floresta e que são convertidos para outros usos.

AMK - O que a senhora, então, recomendaria para a gestão 
da Amazônia?

MS – Quando eu estava no Ministério, pensamos em uma 
série de políticas que nós acreditávamos poderiam dar uma 
grande contribuição para reverter essa idéia de modelo 
predatório de desenvolvimento. E trabalhamos em cima de 
duas questões principais: o Plano de Ação de Preservação 
e Combate ao Desmatamento, como algo emergencial, e o 
Plano Amazônia Sustentável (PAS), como medida estrutu-
ral de longo prazo. A implementação efetiva desses dois 
planos pode dar uma contribuição para mudar essa lógica 
perversa na Amazônia.

O Plano de Ação de Preservação e Combate ao Desma-
tamento foi feito a partir de uma concepção que acredita 
que as políticas de proteção do meio ambiente não devem 
ser ações isoladas do Ministério do Meio Ambiente, mas 
devem ser ações de um conjunto de segmentos do próprio 
Estado brasileiro e dos diferentes setores da sociedade que 
nós chamamos de Política Ambiental Transversal em que 
os critérios de sustentabilidade se façam presentes nos 
diversos setores do governo e na própria dinâmica social 
que alavanca os processos produtivos. Nós trabalhamos no 

plano durante um ano, com a par-
ticipação de treze ministérios - foi 
um processo difícil -, sugerindo que 
o processo fosse coordenado pelo 
próprio Presidente da República, 
para dar essa noção de que não era 
uma política de um ministério, mas 
de todo o governo. Apostamos em 
três eixos estruturantes: combate 
às práticas ilegais, focando todo o 
tipo de ilegalidade; ordenamento 
territorial e fundiário e, o terceiro 
eixo, apoio às atividades produtivas 
sustentáveis. Se esses três eixos 
forem implementados, somando-os 
ao outro eixo que nos acrescenta-
mos no PAS, que é o de inovação 
tecnológica e infraestrutura para o 
desenvolvimento sustentável, isso 
pode fazer a diferença na Amazônia. 
O plano está pronto. Ele precisa ser 

implementado. Para isso precisa de 
recursos financeiros, humanos, preci-
sa de investimento alto em pesquisa, 
em tecnologia, e, sobretudo uma 
decisão de que essas ações não estão 
circunscritas a um Governo. Elas serão 
uma política de país, um compromisso 
de país, independentemente de quem 
vai ser o Governo – PT, PSDB, quem 
seja –, vai estar comprometido com 
essas políticas, que são políticas de 
médio e de longo prazo que não se 
estruturam da noite para o dia, mas 
fazem a diferença. 

Ter diminuído a emissão de um 
bilhão de toneladas de CO2 em três 
anos, entre 2005 e 2007, é muita 
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El Plan de Acción 
de Preservación y 
Combate a la Tala 
fue creado a partir 
de una concepción 
que defiende que 
las políticas de 
protección del medio 
ambiente no deben 
ser acciones aisladas 
del Ministerio de 
Medio Ambiente.
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eran del exterior, sobre todo europeos 
y americanos – porque los precios de 
la madera certificada es más alto. Por 
lo tanto, es fundamental que exista 
algún tipo de subsidio para esas em-
presas porque, de lo contrario, irán a 
la quiebra y solo restará la ilegalidad 
la que, inclusive, puede poner en el 
mercado un producto con precio bajo, 
lo cual no significará que el costo 
ambiental y social no sea muy alto. 
Es un costo altísimo. 

Necesitamos medidas de incentivo, 
de capacitación técnica, incentivos 
tributarios para levantar la economía 
sobre nuevas bases, no apoyada en 
la vieja lógica, como en la época 

de la dictadura – integrar para no 
entregar. Ahora la Amazonía está 
ocupada, no se trata de un espacio 
demográfico vacío, no es una selva 
desocupada, sino que fue ocupada 
de forma adecuada. Lo que nece-
sitamos es incentivo para que la 
Amazonía continúe siendo lo que es. 
En ella es posible tener un espacio 
para la extracción, un espacio para 
la agricultura, para el manejo, para 
el turismo y para las actividades que 
puedan surgir. Una cosa es cierta, 
sea cual sea esa actividad, la mis-
ma tiene que ser compatible con la 
preservación de la selva. 

AMK – En su opinión, ¿quiénes 
serían actualmente los villanos de 
la Amazonía? 

MS – El mayor villano de la Amazonía es el actual modelo 
de desarrollo. Este villano es válido para la Amazonía, 
para el resto de Brasil, para Francia, para Inglaterra… 
Es el mismo villano que hace que se queme combustible 
fósil, causador del cambio climático. Es el mismo villano 
que transforma a la Amazonía en pasto. Es un modelo 
de desarrollo predador basado en la carbonización de 
las economías por el uso de combustible fósil o de los 
extractores de carbono que están en la selva y que son 
transformados para otros usos. 

AMK - ¿Qué recomendaría, entonces, para la gestión de 
la Amazonía?

MS – Cuando estaba en el Ministerio, pensamos en una 
serie de políticas que creíamos que podrían ayudar a que 
ese modelo predador de desarrollo fuera revertido. Y tra-
bajamos centrados, principalmente, en dos aspectos: el 
Plan de Acción de Preservación y Combate a la Tala, en 
carácter de emergencia, y el Plan Amazonía Sustentable 
(PAS), como medida estructural a largo plazo. La imple-
mentación efectiva de esos dos planos puede ayudar a 
cambiar la lógica perversa en la Amazonía. 

El Plan de Acción de Preservación y Combate a la Tala 
fue creado a partir de una concepción que defiende que 
las políticas de protección del medio ambiente no deben 
ser acciones aisladas del Ministerio de Medio Ambiente, 
sino que deben ser acciones de un conjunto de segmentos 
del propio Estado brasileño y de los diferentes sectores 
de la sociedad. Es lo que llamamos Política Ambiental 
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Para se ter uma 
idéia, cerca de 1.500 
empresas foram 
desmontadas, 37 
mil propriedades 
de grilagem foram 
inibidas, mais de 
700 pessoas foram 
presas, um milhão 
de metros cúbicos 
de madeira foram 
apreendidos, foram 
aplicadas multas 
no valor de quatro 
bilhões de reais.

E N T R E V I S T A   S E N A D O R A  M A R I N A  S I L V A

coisa e isso implementando basica-
mente só uma das diretrizes que foi 
a de combate às práticas ilegais, 
mesmo com todas as dificuldades 
que tivemos. Para se ter uma idéia, 
cerca de 1.500 empresas foram 
desmontadas, 37 mil propriedades 
de grilagem foram inibidas, mais 
de 700 pessoas foram presas, 
um milhão de metros cúbicos de 
madeira foram apreendidos, foram 
aplicadas multas no valor de quatro 
bilhões de reais para conseguir 
esse resultado. Isso é quase uma 
guerra na Amazônia, mas é apenas 
um pequeno começo. Se só com 
isso já tivemos essa diminuição, 
imagine o que conseguiríamos com 
essa diretriz funcionando com toda 
a força e ao mesmo tempo a ala-
vancagem com novas tecnologias, 
com financiamento adequado, com 
assistência técnica correta para 

as ações de desenvolvimento sustentável na região. E, 
somando-se a isso, um forte investimento na área de 
pesquisa, de ciência e tecnologia na própria região. Isso 
faria diferença.

AMK - Muitas pessoas falam em vender ou comprar a 
Amazônia. O que a senhora gostaria de falar sobre essa 
questão?

MS – O Carlos Vicente da minha equipe disse uma frase 
que eu vou tomar emprestado: “quem propõe essa história 
de comprar terras na Amazônia para salvar a Amazônia ou 
é de boa fé e não conhece nada sobre o assunto ou é de 
má fé e não devemos dar nenhum tipo de crédito”. Existe 
uma série de usos dessa história de internacionalização da 
Amazônia que são feitos, muitas vezes, por aqueles que 
querem devastar a Amazônia e se escondem sob o manto 
de que os que querem proteger querem internacionalizar. 
E existem aquelas iniciativas, completamente fora da 
realidade, daqueles de má fé ou de boa fé desinformados 
que acham que vão resolver o problema comprando terra 
e a terra vai ficar lá protegida. Isso não é assim. O Brasil 
é um país soberano que sabe que é preciso cuidar do seu 
imenso patrimônio ambiental e que sabe que na Amazônia 
existem 24 milhões de pessoas que precisam de respostas 
ambientais, sociais, econômicas, culturais e políticas para 
os seus problemas. Logo, resolver o problema da Amazônia 
é apostar em políticas internas do Brasil, como essas que 

eu mencionei, relacionadas ao Plano 
Amazônia Sustentável e de esforços 
de colaboração e de parceria, como 
está fazendo a Noruega com o Fundo 
Amazônia, como estão fazendo alguns 
doadores, que doam recursos para 
programas da Amazônia, como por 
exemplo, para o Programa de Área 
Protegida da Amazônia que tem o 
objetivo de criar cerca de 10% de Uni-
dades de Conservação na Amazônia de 
proteção integral e sustentáveis. São 
programas institucionais do próprio 
Governo brasileiro em que esses re-
cursos vêm para se somar aos esforços 
internos do Brasil, resguardando a sua 
soberania, alavancando as políticas 
necessárias à floresta, quer dizer, um 
conjunto de políticas que vão desde 
a certificação das florestas à própria 
certificação da agricultura e da pecu-
ária brasileiras, com rastreamento de 
toda a cadeia produtiva, para que se 
possa ver se, de fato, as coisas estão 
sendo feitas de forma sustentável. 
Portanto, essa idéia de comprar a 
Amazônia, de comprar terras na Ama-
zônia ou é coisa de mal informado, 
ou de mal intencionado.

AMK - Qual o papel da sociedade civil 
na preservação e/ou na apropriação 
da Amazônia? Em outras palavras, 
Senadora, o que nós podemos fazer 
para, ao mesmo tempo, preservar a 
Amazônia, preservar a qualidade de 
vida das pessoas que nela habitam e 
de todos nós do planeta?

MS – Eu também sou professora 
de História do Ensino Médio e eu 
acredito que nós, os educadores, por 
exemplo, podemos dar uma contribui-
ção muito grande. E uma contribuição 
efetiva. Eu tive uma experiência com 
as Conferências Infanto-Juvenis. Du-
rante a minha gestão no Ministério do 
Meio Ambiente, foram criadas e foram 
realizadas duas edições. A primeira 
mobilizou cinco milhões de jovens e 
adolescentes na rede pública e priva-
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Para que Ud. 
tenga una idea, 
se desmontaron 
aproximadamente 
1.500 empresas, 
37 mil propiedades 
adquiridas 
ilegalmente fueron 
intervenidas, se 
aprendió a más de 
700 personas, se 
confiscó un millón de 
metros cúbicos de 
madera, se hicieron 
multas por el valor de 
cuatro mil millones 
de reales.
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Transversal. En esta, los criterios de 
sustentabilidad se hacen presentes 
en los diversos sectores del gobierno 
y en la propia dinámica social que 
acciona los procesos productivos. 
Trabajamos en este plan durante un 
año, contamos con la participación 
de trece ministerios –fue un proceso 
difícil– y propusimos que el propio 
presidente de la República coordinara 
este proceso, para que de esa manera 
no existiera la creencia de que era 
una política de un ministerio, sino 
de todo el gobierno. Apostamos en 
tres ejes constitutivos: el combate 
a las prácticas ilegales (teniendo 
como foco todo tipo de ilegalidad), 
el ordenamiento territorial y agrícola 
y, como tercer eje, el apoyo a las 
actividades productivas sustentables. 
Si esos tres ejes fuesen implementa-
dos, en conjunto con otro eje que 
incorporamos en el PAS, que es el eje 
referente a la innovación tecnológica 
y de infraestructura para el desarro-
llo sustentable, entonces podríamos 

crear mejoras significativas en la Amazonía. El plan está 
concluido, solamente precisa ser implementado. Y para 
tal, se necesitan recursos financieros, humanos, se nece-
sita invertir alto en investigación, en tecnología y, sobre 
todo, se necesita tomar consciencia de que esas no son 
acciones que se circunscriben a un gobierno, sino que son 
la política de un país, un compromiso de país, al margen 
de quién sea gobierno (el Partido de los Trabajadores - PT, 
el Partido de la Social Democracia Brasileña - PSDB, etc). 
Sea quien sea que asuma el gobierno en el futuro, tiene 
que estar comprometido con esas políticas que son de 
mediano y largo plazo, que no se estructuran del día a la 
noche, pero que dejarán una impronta.

Haber disminuido la emisión de CO2 en mil millones 
de toneladas en tres años (de 2005 a 2007) ya es un gran 
paso, sobre todo teniendo en cuenta que se consiguió con 
la aplicación de una única directriz: la del combate a las 
prácticas ilegales, a pesar de todas las dificultades que 
tuvimos. Para que Ud. tenga una idea, se desmontaron 
aproximadamente 1.500 empresas, 37 mil propiedades 
adquiridas ilegalmente fueron intervenidas, se aprendió 
a más de 700 personas, se confiscó un millón de metros 
cúbicos de madera, se hicieron multas por el valor de 
cuatro mil millones de reales para que pudiéramos ob-
tener esos resultados. Fue casi una guerra, pero por el 
momento es solo el comienzo. Si con eso ya conseguimos 
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Nós temos que 
tentar traduzir para 
a juventude –  
e isso não é fácil –  
o que é transformar 
uma suposta 
sensibilidade para  
a questão ambiental 
em uma nova 
atitude em relação  
a essa problemática.
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da no país inteiro e a segunda mobilizou quatro milhões e 
seiscentos mil jovens. Agora vamos para a terceira edição. 
Depois desses dois processos, foram criadas redes de ju-
ventude, com várias formas de organização desses jovens 
que lidam com a questão do meio ambiente.

Nós temos que tentar traduzir para a juventude – e isso 
não é fácil – o que é transformar uma suposta sensibilidade 
para a questão ambiental em uma nova atitude em relação 
a essa problemática. Eu sempre digo que é muito fácil 
defender meio ambiente no ambiente dos outros, difícil 
é defender meio ambiente no nosso ambiente. Esse é o 

desafio que está posto: se você pode 
defender meio ambiente no seu 
ambiente, quer dizer, você vai ter 
mais cuidado com a água que você 
utiliza, com o seu lixo, com a sua 
escola em relação a esses aspectos, 
ou com a sua fazenda ou com a sua 
roça de subsistência ou ainda com 
o seu jornal, para que ele trate os 
problemas ambientais de forma cor-
reta. Na maioria das vezes já há uma 
sensibilidade difusa, mas, na hora 
de resolver os problemas ou traduzir 
aquilo na prática, o que prevalece 
são os interesses imediatos. “Se 
proteger a Amazônia significa que 
eu tenho que deixar 80% da minha 
área como reserva legal, então, 

por interesse particular, vou querer 
que mude essa lei que diz que 80% 
devem ser preservados. Se proteger 
a Mata a Atlântica significa ter que 
deixar 20% de reserva legal para pro-
tegê-la, então eu quero mudar essa 
lei que diz que tem que reservar 20% 
da Mata Atlântica porque isso está 
prejudicando a minha propriedade”. 
Acho que temos que começar a nos 
colocar a seguinte questão: nós po-
demos até questionar a nossa forma 
errada de fazer as coisas, as nossas 
tecnologias inadequadas, mas se nós 
não questionarmos a nossa forma 
errada de ser, não vamos conseguir 
o que é necessário para que a vida 
continue acontecendo no planeta. É 
essa mudança no ser que vai efetiva-
mente mudar a nossa forma de ter as 
coisas, de querer ter cada vez mais e 
até mesmo a nossa visão de desenvol-
vimento. Às vezes, ser desenvolvido 
para alguns é poder sair no Fantásti-
co: em tal lugar foi criado o primeiro 
parque... Mas é poder ver as estrelas, 
isso é um bem, um bem que, às vezes, 
nós não valorizamos. É poder ter o sol 
que entra na nossa casa. Esse é um 
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Debemos intentar 
explicarles a los 
jóvenes -y esto no 
es fácil- cuáles son 
las implicancias 
de transformar 
una supuesta 
sensibilidad hacia el 
tema ambiental en 
una nueva actitud 
que se involucre con 
dicha problemática.

S E N A D O R A  M A R I N A  S I L V A   E N T R E V I S T A

una gran disminución, imagínese lo 
que conseguiríamos si esa directriz 
funcionase con toda su fuerza y en 
conjunto con nuevas tecnologías, con 
un financiamiento adecuado, con la 
asistencia técnica correcta que propi-
cie acciones de desarrollo sustentable 
en la región. E imagínese si, sumado 
a todo esto, hubiera una fuerte inver-
sión en el área de la investigación, de 
la ciencia y la tecnología en la propia 
región. Habría una gran mejora. 

AMK – Muchas personas hablan de 
vender o comprar la Amazonía. ¿Qui-
siera decir algo sobre este tema?

MS – Voy a tomar prestada una frase 
de Carlos Vicente, un miembro de mi 
equipo: “ese tema de comprar tierras 
en la Amazonía para poder salvarla, o 
proviene de alguien de buena fe que 
no sabe nada sobre el asunto, o pro-
viene de alguien de mala fe y, en ese 
caso, no debemos darle ningún crédi-
to”. La argumentación de internacio-
nalizar la Amazonía ha sido utilizada 
por aquellos que quieren devastarla y 
que se esconden bajo el rótulo de pro-
tectores (para protegerla es necesario 
internacionalizarla). Existen, además, 
iniciativas, completamente fuera de 
la realidad,  de aquellas personas de 
mala fe o de buena fe, que no entien-
den nada del asunto y que creen que 
van a resolver el problema comprando 
tierra porque es de esa manera que 
va a quedar protegida. Eso no es así. 
Brasil es un país soberano que conoce 
la necesidad de cuidar de su inmenso 
patrimonio ambiental y que es cons-
ciente de que en la Amazonía existen 
24 millones de personas necesitadas 
de respuestas ambientales, sociales, 
económicas, culturales y políticas 
para sus problemas. Por consiguiente, 
resolver el problema de la Amazonía 
es apostar en políticas internas de 
Brasil, como las que mencioné antes 
y que están relacionadas con el Plan 
Amazonía Sustentable; o apostar en 

colaboraciones o trabajos conjuntos, 
como el caso de Noruega con el 
Fondo Amazonía o como casos de 
donadores que entregan sus recursos 
para que sean utilizados en progra-
mas de la Amazonía como, por ejem-
plo, el Programa Área protegida de 
la Amazonía, cuyo objetivo es crear 
alrededor de un 10% de Unidades de 
Conservación en la Amazonía de pro-
tección integral y sustentables. Son 
programas institucionales del propio 
gobierno brasileño y esos recursos se 
suman a los esfuerzos internos del 
país para proteger su soberanía, dar 
impulso a las políticas que necesi-
tan aplicarse en la región, es decir, 
para poner en funcionamiento un 
conjunto de políticas que van desde 
la certificación de los bosques a la propia certificación de 
la agricultura y de la pecuaria brasileñas, incluyéndose el 
rastreo de toda la cadena productiva para que, de hecho, 
se pueda saber si todo está siendo realizado de un modo 
sustentable. Por lo tanto, esa idea de comprar la Amazonía, 
de comprar tierras, o proviene de personas mal informadas, 
o proviene de personas malintencionadas. 

AMK - ¿Cuál es el papel de la sociedad civil para la 
preservación y/o apropiación de la Amazonía? En otras 
palabras, Senadora, ¿qué podríamos hacer para, al mismo 
tiempo, preservar la Amazonía y preservar la calidad de 
vida de sus habitantes y de todos los que formamos parte 
del planeta?

MS – Soy también profesora de Historia del Nivel Secun-
dario y creo que nosotros, los educadores, por ejemplo, 
podemos ayudar bastante y de forma efectiva. Pude 
experimentarlo en las Conferencias Infanto juveniles. 
Durante mi gestión en el Ministerio de Medio Ambiente 
fueron realizadas dos ediciones. La primera movilizó a 
cinco millones de jóvenes y adolescentes de la red pública 
y privada del país entero y la segunda movilizó a cuatro 
millones seiscientos mil jóvenes. Ahora estamos en camino 
de la tercera edición. Después de esas dos Conferencias, 
se crearon redes de juventud en las que los jóvenes que 
conviven con el tema del medio ambiente se organizaron 
de formas diversas.

Debemos intentar explicarles a los jóvenes -y esto 
no es fácil- cuáles son las implicancias de transformar 
una supuesta sensibilidad hacia el tema ambiental en 
una nueva actitud que se involucre con dicha proble-
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Ser desenvolvido 
é ter sensibilidade 
para preservar e 
manter a vida no 
planeta, indo além 
da nossa perspectiva 
de estarmos só 
preocupados com a 
nossa vida. É pensar 
também na vida 
dos nossos filhos, 
dos nossos netos e 
bisnetos e dos netos 
e bisnetos destes.
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bem que nós, muitas vezes, também 
não valorizamos. É poder olhar para 
uma árvore de setecentos anos com 
dois metros e vinte centímetros de 
diâmetro e que você a toca com um 
machado e sai faísca e de repente 
você destrói isso em menos de 20 
minutos com uma moto serra.

Ser desenvolvido é ter sensibili-
dade para preservar e manter a vida 
no planeta, indo além da nossa pers-
pectiva de estarmos só preocupados 
com a nossa vida. É pensar também 
na vida dos nossos filhos, dos nos-
sos netos e bisnetos e dos netos e 
bisnetos destes. É um compromisso 
intergeracional e, portanto não se 
resolve apenas no campo da técnica, 
da ciência ou da letra fria, mas no 
campo da ética. Nós sobrevivemos 
pela ética do aqui e agora: eu te 
protejo porque você me protege. 

Nós vamos ter que fundar uma nova ética: a ética de que 
eu protejo a vida de forma tal, que essa proteção continue, 
mesmo quando não estiver mais viva. É a nossa herança 
para o futuro. É aquilo que G. K. Chesterton chama de a 
“democracia dos mortos”, segundo ele a mais estranha 
das formas de democracia. Se formos democráticos com 

os direitos da vida, mesmo quando já 
estivermos mortos os que virão depois 
de nós, serão herdeiros e beneficiários 
daquilo que fizemos para os que ainda 
não nasceram.

AMK - O que a senhora gostaria de 
acrescentar? O que mais a senhora 
gostaria de dizer para os leitores da 
Novamerica?

MS – Eu acredito que, de alguma 
forma, nós vamos ser instados, vamos 
ser convidados a fazer uma militância 
para além do nosso cotidiano. Nós 
militamos pela democracia e foi uma 
luta essencial, mas agora vamos ter 
que ser militantes da civilização. Tudo 
que eu fizer aqui – mesmo que seja no 
meu pequeno espaço como Senadora 
– eu estou me colocando como parte 
de um todo, como uma militante 
civilizatória. Estamos diante de uma 
interpelação ética de duas naturezas: 
uma para os países desenvolvidos e 
outra para os países em desenvolvi-
mento. A primeira interpelação é para 
os países desenvolvidos: o que vocês 
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Ser desarrollado es 
tener sensibilidad 
para preservar y 
mantener la vida del 
planeta, más allá de 
la preocupación con 
nuestra propia vida. 
Es pensar también en 
la vida de nuestros 
hijos, de nuestros 
nietos y bisnietos 
y de sus nietos y 
bisnietos.

S E N A D O R A  M A R I N A  S I L V A   E N T R E V I S T A

mática. Siempre digo que es muy 
fácil defender el medio ambiente 
en el ámbito de los otros, lo di-
fícil es defenderlo estando en el 
nuestro. Este es el desafío que se 
nos presenta: defender el medio 
ambiente en nuestro ámbito, lo que 
implicará que deberemos tener más 
cuidado con el agua que utilicemos, 
con nuestra basura, implicará tam-
bién que deberemos cuidar estos 
aspectos en nuestra escuela o en 
nuestra hacienda o campo, e in-
cluso también con el diario, el que 
deberá tratar los temas ambientales 
correctamente. La mayoría de las 
veces existe una sensibilidad difusa 
pero cuando llega el momento de 
resolver los problemas o de poner 
esa sensibilidad en práctica, preva-
lecen los intereses inmediatos: “Si 
proteger la Amazonía significa que 
tengo que dejar el 80% de mi área 
como reserva legal, entonces, por 
un interés particular, voy a querer 
que cambie esa ley. Si proteger la 
Mata Atlántica significa tener que 
dejar el 20% de reserva legal para 
que sea protegida, entonces voy a 
querer cambiar esa ley, porque eso 
estará perjudicando mi propiedad”. 
Creo que tenemos que empezar a 
plantearnos lo siguiente: podemos 
cuestionarnos nuestra forma erró-
nea de hacer las cosas, nuestras 
tecnologías inadecuadas, pero si no 
nos cuestionamos nuestra manera 
equivocada de ser, no conseguire-
mos lo necesario para que continúe 
existiendo la vida en el planeta. 
Cambiando nuestra manera de ser, 
llegaremos, efectivamente, a una 
nueva forma de obtener las cosas, de 
quererlas y modificará nuestra visión 
de lo que es desarrollo. A veces, para 
algunos, ser desarrollado es aparecer 
en el programa Fantástico de la TV 
Globo: “en tal lugar se creó el primer 
parque…”. Pero también es un bien 
poder ver las estrellas, cosa que no 
siempre valoramos. Un bien es poder 

ver el sol entrando en nuestra casa. Este es un bien al 
que, muchas veces, tampoco le damos valor. Es poder 
apreciar un árbol de setecientos años con dos metros y 
veinte centímetros de diámetro, ese mismo que puede 
ser destruido en menos de 20 minutos con una sierra 
eléctrica. 

Ser desarrollado es tener sensibilidad para preservar y 
mantener la vida del planeta, más allá de la preocupación 
con nuestra propia vida. Es pensar también en la vida de 
nuestros hijos, de nuestros nietos y bisnietos y de sus 
nietos y bisnietos. Es un compromiso intergeneracional 
y, por lo tanto, no se resuelve solamente desde la téc-
nica, desde la ciencia o desde la frialdad del derecho, 
sino también desde el campo de la ética. Sobrevivimos 
basados en la ética del aquí y ahora: “yo te protejo 
porque tú me proteges”. Vamos a tener que fundar una 
nueva ética: una ética que nos permita proteger la vida 
de tal manera, que esta continúe viva aun cuando yo 
ya no lo esté. Esa es nuestra herencia para el futuro. 
Es lo que G. K. Chesterton llama “la democracia de los 
muertos”. Según él, la más extraña forma de democracia. 
Si somos democráticos con los derechos a la vida -aun 
estando muertos-, los que vengan después de nosotros 
serán los herederos y beneficiarios de todo aquello que 
hicimos para los que aún no nacieron.

AMK – ¿Le gustaría agregar algo más? ¿Qué más quisiera 
decirles a los lectores de Novamerica?

MS – Yo creo que de una manera u otra seremos insta-
dos a ejercer una militancia que 
vaya más allá de nuestra cotidia-
neidad. Nosotros ya militamos por 
la democracia y esa fue una lucha 
esencial, pero ahora tendremos que 
militar por la civilización. En todo 
lo que yo hago aquí -incluso en mi 
pequeño espacio de Senadora- me 
coloco como siendo parte de un 
todo, como una militante civili-
zatoria. Nos encontramos frente 
a una interpelación ética de dos 
naturalezas: una para los países de-
sarrollados y otra para los países en 
desarrollo. La primera interpelación 
es para los países desarrollados: 
todo lo hecho por ustedes en el pa-
sado trajo como consecuencia que 
hoy estemos con el 30% del planeta 
comprometido, es decir, con el 30% 
del planeta en estado de alerta y 
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Infelizmente, uma 
boa parte ainda acha 
que nós deveríamos 
brigar pelo direito 
de fazer o mesmo 
que eles (os países 
desenvolvidos) 
fizeram para ter 
mais carros, mais 
prédios, mais energia 
fóssil. Nós temos que 
mudar essa nossa 
forma errada de ser.

E N T R E V I S T A   S E N A D O R A  M A R I N A  S I L V A

fizeram no passado fez com que nós chegássemos até aqui 
nesta situação, a ponto de já estarmos com 30% do pla-
neta comprometido, quer dizer, 30% do planeta estão no 
vermelho e mudando significativamente as possibilidades 
de vida na Terra. A outra interpelação é para os países em 
desenvolvimento: o que vocês vão fazer com as imensas 
riquezas naturais que vocês ainda têm? O que vocês vão 
fazer com a água que vocês ainda têm? Com as imensas 
florestas que vocês ainda têm? Com os povos originários 
que vocês ainda têm? Infelizmente, uma boa parte ainda 
acha que nós deveríamos brigar pelo direito de fazer o 
mesmo que eles (os países desenvolvidos) fizeram para ter 
mais carros, mais prédios, mais energia fóssil. Nós temos 
que mudar essa nossa forma errada de ser, sem o que nunca 

nos sentiremos felizes e satisfeitos. 
É preciso compreender que é uma 
corrida de quatro por quatro. Eu 
sempre encarei assim. Não dá para 
imaginar que, num desafio como 
esse, você vai ficar administrando os 
seus pequenos poderes. Você vai ter 
que saber que você vai entrando de 
cabeça para dar a sua contribuição 
e que, às vezes, você até pode ser 
abatido no caminho, mas outro tem 
que chegar e pegar o bastão e fazer 
a corrida. Só que essa, diferente-
mente daquela corrida em que nós 
tínhamos uma divisão muito clara 
– direita e esquerda – não que eu 
esteja negando isso, tem que ter 
um espaço onde todos nós nos sin-
tamos convocados; claro que desde 
que as pessoas, em cima de valores 
éticos e morais duradouros, sejam 

capazes de fazer uma aliança em favor da vida, em favor 
da sustentabilidade ética da vida. É um espaço maior para 
agregar mais pessoas, mais partidos, mais segmentos da 
sociedade em função disso. Lá na frente, quando estiverem 
salvos todos os dinossauros – que nós somos – do grande 
meteoro que vai cair na nossa cabeça, aí nós começamos 
a confusão de novo, mas agora é o momento de juntarmos 
todos os homens e mulheres de bem numa direção, aonde 
se tenha uma plataforma básica dessa militância civilizató-
ria sobre a qual eu falei. Acredito que, nesses quase cinco 
anos como Ministra, tentei fazer a minha parte da corrida 
quatro por quatro a que me referi antes. Não foi fácil, foi 
difícil, boa parte dos nossos esforços estão registrados 
nesse relatório que passos às suas mãos. Foi um processo 
difícil, mas eu e minha equipe tínhamos muita clareza 
do que deveria ser feito. Fizemos um esforço para que a 

credibilidade e o patrimônio político 
que tínhamos fosse investido naquilo 
que, acredito, faria a diferença para 
a política ambiental do pais, mesmo 
que isso significasse desgaste, mesmo 
que isso significasse crítica, sabíamos 
que era o investimento certo a ser 
feito. Portanto, sei que os desgastes 
valeram a pena porque foram pelos 
investimentos certos.

AMK – Em nome da revista Novame-
rica, eu gostaria de agradecer esse 
depoimento tão generoso e sereno e 
ao mesmo tempo tão rico de infor-
mações. Fica clara a sua intimidade 
com a Floresta Amazônica, para 
muito além do conhecimento técnico 
sobre o assunto. Foi possível sentir, 
inclusive, no tom de sua fala de que 
a Floresta Amazônica é parte de sua 
vida e sua vida está intimamente rela-
cionada à Floresta Amazônica. Muito 
obrigada Senadora por esse encontro 
pontuado de emoção, mas principal-
mente de muita sabedoria acerca da 
nossa Floresta Amazônica e de toda a 
problemática que a envolve.  
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Lamentablemente, 
una buena parte 
todavía cree que 
deberíamos hacer 
lo mismo que 
hicieron los países 
desarrollados para 
tener más autos, más 
edificios, más energía 
fósil. Tenemos que 
cambiar esa forma 
equivocada de ser.
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S E N A D O R A  M A R I N A  S I L V A   E N T R E V I S T A

sufriendo cambios significativos en 
relación a las posibilidades de vida 
en la Tierra. La otra interpelación es 
para los países en vías de desarrollo: 
¿qué van a hacer con las inmensas 
riquezas naturales que aún poseen? 
¿Qué van a hacer con el agua que 
aún tienen? ¿Y con los bosques? 
¿Y con los pueblos originarios que 
aún existen? Lamentablemente, 
una buena parte todavía cree que 
deberíamos hacer lo mismo que hi-
cieron los países desarrollados para 
tener más autos, más edificios, más 
energía fósil. Tenemos que cambiar 
esa forma equivocada de ser, de lo 
contrario, nunca estaremos felices y 
satisfechos. Necesitamos entender 
que es una carrera en equipo. Yo 
siempre lo encaré de esa manera. No 
es posible que, frente a un desafío 
como este, nos limitemos a admi-
nistrar nuestros pequeños poderes. 
Necesitamos tomar consciencia de 
que para dar nuestra contribución 
precisamos meternos de lleno en 
este tema, y si en algún momento 
alguien se siente abatido, otro 

tiene que llegar, tomar el bastón 
y seguir la carrera. Solo que esta, 
a diferencia de aquella en la que 
la división era muy clara -derecha 
e izquierda- tiene que dar espacio 
para que todos nos sintamos con-
vocados. Pero esto, evidentemente, 
solo será posible con personas apo-
yadas en valores éticos y morales 
firmes, que sean capaces de hacer 
una alianza a favor de la vida, a 
favor de la sustentabilidad ética de 
la vida. Se trata de un espacio más 
amplio, de un espacio que sume 
a más personas, a más partidos, 
a más segmentos de la sociedad. 
En el futuro, cuando todos los 
dinosaurios (que somos nosotros) 
se hayan salvado del gran meteoro 
que va a caer sobre nosotros, en-
tonces empezaremos a desordenarlo todo de nuevo, pero 
ahora es el momento de que todos los hombres y muje-
res de bien nos juntemos y apuntemos hacia la misma 
dirección, hacia donde haya una plataforma básica de 
esa militancia civilizatoria de la que hablé. Creo que en 
estos casi cinco años como Ministra intenté cumplir con 
mi parte en esa carrera conjunta que mencioné antes. No 
fue fácil, al contrario. Buena parte de nuestros esfuerzos 
están registrados en este informe del que le hago entre-
ga. Fue un proceso difícil, pero mi equipo y yo teníamos 
muy claro qué cosas debían hacerse. Nos esforzamos 
para que la credibilidad y el patrimonio político que 
teníamos fuesen invertidos en aquello que, según creo, 
dejaría una impronta en la política ambiental del país. 
Aunque ello provocara desgaste, críticas, sabíamos que 
era la inversión que necesitaba hacerse. Por lo tanto, 
sé que los desgastes valieron la pena porque fueron la 
consecuencia de inversiones adecuadas.

AMK – En nombre de la Revista Novamerica, quisiera 
agradecer su testimonio tan generoso y sereno y al 
mismo tiempo tan rico de informaciones. Su intimidad 
con la Selva Amazónica no solo se ha hecho evidente, 
sino que además va más allá del conocimiento técnico 
sobre el asunto. Pude sentir, incluso, en su tono de voz 
que la Selva Amazónica forma parte de su vida y que su 
vida está íntimamente relacionada  a la misma. Muchas 
gracias, Senadora, por este encuentro permeado de 
emoción y, principalmente, de su mucha sabiduría acerca 
de nuestra Selva Amazónica y de toda la problemática 
que la rodea.  
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Atrás de umA borboletA Azul 

Florestas não são apenas estatísticas. Nem apenas 
objeto de negociações, de disputa política, de teses, 
de ambições, de pranto. Antes de mais nada, são 
florestas, um sistema de vida complexo e criativo. Têm 
cultura, espiritualidade, economia, infra-estrutura, 
povos, leis, ciência e tecnologia. E uma identidade tão 
forte que permanece como uma espécie de radar im-
pregnado nas percepções, no olhar, nos sentimentos, 
por mais longe que se vá, por mais que se aprenda, 
conheça e admire as coisas do resto do mundo. 

Vivi no seringal Bagaço, no Acre, até os 16 anos. 
Tenho pela floresta muito respeito e cuidado. Quem 
conhece a mata, não entra de peito aberto, mas com 
muita sutileza. Ali estão o suprimento, a proteção 
e os perigos. 

E também o mistério, algo não completamente revela-
do. Vidas e formas quase imperceptíveis. O encontro, 
a cada momento, de um cipó diferente, uma raiz, uma 
textura, uma cor, um cheiro. A descoberta dos sons. 
Até o vento na copa das árvores compõe melodias 
únicas, de acordo com a resistência oferecida pela 
castanheira, a samaúma, o açaizeiro. 

Na minha infância, o som que achava mais bonito 
era o do período da florada das castanheiras. A 
castanheira é polinizada por uma abelha enorme, 
o mangangá. Imaginem centenas de mangangás 
entrando nas flores para tirar o néctar! Como a flor 
é côncava, na hora de sair têm que fazer uma força 
extraordinária nas asas, num vôo de frente pra trás, 
que provoca um barulho de máquina potente e rouca. 
Uma de minhas primeiras lembranças do mundo é do 
barulho dos mangangás na copa da castanheira ao 
lado do terreiro da nossa casa. 

Embora para muitas pessoas a floresta possa parecer 
homogênea, sempre a vi como espaço de diversidade. 
Gostava de prestar atenção em pequenas coisas, como 
formigas levando folhas para o buraco. O caminho 
das formigas era bem limpinho, parecia varrido. A 

estrada de seringa era cheia de folhas, tocos, raízes, 
de espera-aí, um espinho de rama que arranha a 
perna quando a gente passa. E eu imaginava como 
seria bom ter uma estrada de seringa limpa como o 
caminho das formigas! 

Outra formiga, a tucandeira, tem uma ferroada tão 
dolorosa que não dá nem para explicar. Mas havia 
também uma razão mítica para temê-la. Meu tio Pe-
dro Mendes, que durante muito tempo conviveu com 
os índios do Alto Madeira, dizia que as tucandeiras 
viravam cipó de ambé. Se morresse uma na copa da 
árvore, o corpo virava a planta e as pernas viravam 
os cipós. Quando se era mordido de tucandeira, a 
primeira coisa a fazer era procurar um cipó de ambé, 
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fogão. Logo, se não se podia caçar em excesso, não 
havia carne para venda, só para o próprio consumo. 
Contrariada essa norma, o caboclinho do mato casti-
garia o infrator com uma surra de cipó de fogo com 
nó na ponta. A pessoa apanhava, mas não conseguia 
se defender porque não via a entidade. Ficava toda 
lanhada, com febre. Até o cachorro, se acuava uma 
caça desnecessária, começava a pular e ganir de dor. 
Era o caboclinho disciplinando o animal. 

Os relatos eram inúmeros e me deixavam com muito 
medo de andar pelo mato. Superava-o, em primeiro 
lugar, cumprindo à risca as leis míticas. Além disso, 
desde criança tenho uma fé imensa e achava que, 
sendo justa com a natureza, Deus me protegeria. 

E mesmo com todo esse medo, minhas irmãs e eu 
gostávamos de andar pela floresta porque lá a gente 
se divertia muito. Por exemplo, fazendo balanço de 
um cipó muito resistente, em árvores que chegavam 
a trinta metros de altura. Pescar nos igarapés, co-
lher bacuri, abiu, taperebá, ingá, tucumã, cajá, era 
muito bom. 

Era um mundo de sabedoria tradicional, de organi-
zação social e cultural inseparável da existência da 
floresta. Até que um dia chegaram as moto-serras e 
tratores e desconstituíram os códigos míticos, criando 
a necessidade crescente do aparato legal que, por 
não estar dentro do homem, precisa de instituições 
e mecanismos para implementá-lo. Não foi à toa que 
a primeira grande operação de combate ao desma-
tamento feito pela Polícia Federal, envolvendo 480 
agentes, no estado de Mato Grosso, foi batizada de 
Operação Curupira. 

Se abríssemos hoje nossa sensibilidade para os valores 
da floresta, talvez se tornasse mais fácil redefinir o 
que entendemos por qualidade de vida. Quem sabe, 
pode estar faltando uma enorme borboleta azul para 
nos conduzir para casa, onde os frutos de nossas 
decisões sempre nos aguardam em mesa farta.

S E N A D O R A  M A R I N A  S I L V A   E N T R E V I S T A

Senadora Marina Silva

cortar e beber a água porque ela era o antídoto. Não 
sei se era mesmo, mas ajudava a aliviar a dor. 

Meu tio ensinava coisas em que a gente acreditava 
profundamente. Ele dizia que se a gente se perdesse 
e visse uma borboleta azul, era só segui-la que ela 
nos levaria para a clareira mais próxima e de lá acha-
ríamos o caminho de casa. Essa borboleta é linda, 
enorme, quase do tamanho da mão. Nunca vi um 
azul igual. Que, aliás, é marrom. Os pesquisadores 
do INPA descobriram que ela tem uma engenharia de 
disposição das escamas das asas que faz com que, 
na incidência de luz, se tornem azuis. 

Depois entendi porque nos levava para casa. Porque 
gosta de pousar em frutas como banana e mamão 
maduros, já bicadas pelo passarinho pipira. Quando 
sente fome, procura a primeira clareira onde haja 
um roçado de frutas. E lá perto, certamente haverá 
uma casa. São coisas que parecem crendice, mas 
há conhecimento científico associado, obtido pelo 
mesmo princípio do método acadêmico: observação 
sistemática dos fenômenos. 

Antes de existir Ecologia como ramo do conhecimento 
ou ambientalismo como movimento, o sistema da 
floresta já tinha suas normas, o seu “IBAMA” natural, 
sua sustentabilidade, por meio de um código mítico 
que funcionava como legislação de proteção da mata 
e das formas de vida que a habitavam. Não se po-
dia pescar mais do que o necessário, porque a mãe 
d’água afundaria a canoa. Não se podia caçar demais 
porque o caboclinho do mato daria uma surra. Não 
podia matar animal prenhe porque a pessoa ficaria 
panema, ou seja, sem sorte. E para tirar o azar seria 
preciso um ritual tão complicado que era preferível 
deixar o bicho em paz. 

As práticas de acesso aos recursos da floresta, me-
diadas por esse código mítico, acabavam levando 
a um alto grau de equilíbrio. Só se caçava quando 
acabasse a carne seca pendurada no fumeiro do 

Texto também publicado 
na Terra Magazine em 

30/07/2008
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construindo caminhos construyendo caminos

Fórum Social 
Mundial 9ªedição
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Um relatório 
sintético
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construindo caminhos construyendo caminos

Realizado em Belém do Pará, como porta de entrada da 
Amazônia, de 27 de janeiro a 2 de fevereiro de 2009, o 
Fórum Social Mundial (FSM) é o maior espaço de debates 
e articulação de movimentos sociais no mundo. De fato, 
um laboratório de idéias em intercâmbio, oferecendo 
possibilidade de construirmos uma globalização solidá-
ria. Nascido como contraponto ao Fórum Econômico de 
Davos-Suiça, aos poucos o FSM constrói sua autonomia, 
identidade e a razão de ser em si mesmo.

Nesta edição, participaram do encontro 135 mil 
pessoas. Destas, 4,8 mil eram voluntários, 5,2 mil expo-
sitores de tendas temáticas e oficinas de trabalho, mil 
eram artistas, 4,5 mil profissionais da imprensa.

O FSM não é uma entidade; dentro dele, há várias en-
tidades à luz da sua Carta de Princípios. O conselho 
internacional funciona como serviço para a facilitação 
dos trabalhos. Do evento não saem decisões fechadas. 
Propõe uma nova cultura política, em que ninguém seja 
dirigente de ninguém. 

As atividades do Fórum são organizadas por institui-
ções, movimentos sociais, ONGs e grupos independentes. 
Nesse modelo, cada um apresenta o seu debate, expõe 
as suas idéias e cria suas propostas e ações. Este ano, 
5,8 mil entidades e organizações se inscreveram. Entre 
elas, 4.193 eram de países da América do Sul, 491 de 
nações européias, 489 de países africanos, 334 da Ásia, 
155 da América do Norte, 119 da América Central e 27 
de países da Oceania. 

Con la participación de 135 mil personas, la 9ª edición del Forum Social Mundial 

reafirmó con más fuerza y urgencia la necesidad de construir “otro mundo posible”. 

Como mayor espacio de debates y articulación de movimientos sociales del 

mundo, ofrece la posibilidad de cimentar una globalización solidaria y 

constituye un espacio de formulación de alianzas y plataformas de 

acción y lucha. Haber elegido la Amazonia para este evento mundial 

deja en evidencia el reconocimiento de la importancia vital de 

los recursos naturales allí existentes.Padre José Ernanne 
Pinheiro
Assessor Político da CNBB, Brasil 
politica@cnbb.org.br

Um relatório 
sintético
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Esta nova edição do Fórum aconteceu num contexto 
de várias crises mundiais: energética, econômica, am-
biental, cultural e política. Havia uma convicção domi-
nante, explicitada durante os debates: estamos diante 
de uma crise de modelo de civilização. 

Com mais insistência que nos outros fóruns, estamos 
sendo urgentemente chamados a construir “outro mundo 
possível” e não só resistir. Este outro mundo se torna 
mesmo necessário e urgente, afirmam os participantes.

Realizar a 9ª. Edição do Fórum na Amazônia eviden-
cia o reconhecimento da importância vital dos recursos 
naturais aí existentes. Construído com a participação 
dos povos desta região, o Fórum será seguramente um 
espaço para a formulação de alianças e plataformas de 
ação e luta que fortaleçam os processos já em curso e 
possibilitem a criação de novos.

ObjetivOS teMáticOS

As diversas atividades autogestionadas do FSM foram 
realizadas em torno de 10 objetivos temáticos. Já 
durante as inscrições para o evento, as organizações 
foram solicitadas a vincular suas atividades a um desses 
objetivos. São eles:
1º Pela construção de um mundo de paz, justiça, ética 

e respeito pelas espiritualidades diversas, livre de 
armas, especialmente as nucleares.

2º Pela libertação do mundo do domínio do capital, das 
multinacionais, da dominação imperialista patriar-
cal, colonial e neocolonial e de sistemas desiguais 
de comércio, com cancelamento da dívida dos países 
empobrecidos.

3º Pelo acesso universal e sustentável aos bens comuns 
da humanidade e da natureza, pela preservação de 
nosso planeta e seus recursos, especialmente da 
água, das florestas e fontes renováveis de energia.

4º Pela democratização e descolonização do conheci-
mento, da cultura e da comunicação, pela criação 
de um sistema compartilhado de conhecimento e 
saberes, com o desmantelamento dos Direitos de 
Propriedade intelectual.

5º Pela dignidade, diversidade, garantia da igualdade 
de gênero, raça, etnia, geração, orientação sexual 
e eliminação de todas as formas de discriminação e 
castas (discriminação baseada na descendência).

6º Pela garantia (ao longo da vida de todas as pes-
soas) dos direitos econômicos, sociais, humanos, 
culturais e ambientais, especialmente os direitos à 
alimentação (com garantia de segurança e sobera-
nia alimentar), à saúde, à educação, à habitação, 
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Esta nova edição do Fórum 
aconteceu num contexto de 
várias crises mundiais: energética, 
econômica, ambiental, cultural e 
política. Havia uma convicção dominante, 
explicitada durante os debates: estamos 
diante de uma crise de modelo de civilização.

ao emprego, ao trabalho digno e comunicação.
7º  Pela construção de uma ordem mundial baseada na 

soberania, na autodeterminação e nos direitos dos 
povos, inclusive das minorias e dos migrantes.

8º Pela construção de uma economia democratizada, 
emancipatória, sustentável e solidária, com comér-
cio ético e justo, centrado em todos os povos.

9º  Pela construção e ampliação de estruturas e insti-
tuições políticas e econômicas (locais, nacionais e 

globais) realmente democráticas, com a participa-
ção da população nas decisões e no controle dos 
assuntos e recursos públicos.

10º Pela defesa da natureza (Amazônia e outros ecos-
sistemas) como fonte de vida para o Planeta Terra 
e dos povos originários do mundo (indígenas, afro-
descendentes, tribais, ribeirinhos), que exigem seus 
territórios, línguas, culturas, identidades, justiça 
ambiental, espiritualidade e bom viver.
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iNteReSSeS PRiORitáRiOS

Percebia-se grande sensibilidade para oficinas com temas 
latino-americanos, de modo especial onde participavam 
representantes de países com algo novo no campo da 
consolidação da democracia (Bolívia, Equador, Paraguai, 
Venezuela). 

Acentuamos os principais assuntos transversais nos 
veículos de intercâmbio:

1. A Amazônia ou a Pan-Amazônia
Estavam aí envolvidos organizações e movimentos sociais 
amazônidas da Guiana Francesa, Peru, Bolívia, Venezuela, 
Colômbia e Brasil, alimentados pela realização de cinco 
“Encontros Sem-Fronteiras” e diversos fóruns regionais 
de luta, preparatórios ao Fórum Social Mundial. O dia 
28/01 foi dedicado à Pan-Amazônia.

A Assembléia Pan-Amazônica, no final do FSM, apro-
vou convocar os povos do mundo para se solidarizarem 
e apoiarem a luta dos povos da Pan-Amazônia:
• Contra o Modelo Energético baseada na Construção 

das grandes usinas hidrelétricas e apoiar a busca de 
novas matrizes energéticas.

• No combate aos danos sociais e ambientais causados 
pela ação das grandes mineradoras.

• No repúdio à ação nefasta da Companhia Vale contra 
os ecossistemas e os povos da Amazônia e outros 
biomas no Brasil e no mundo.

• No apoio à luta pela Demarcação das Terras e Reco-
nhecimento dos Direitos Coletivos dos Povos Indí-
genas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais da 
Pan-Amazônia.

• Na luta pela Garantia da Organização e Consolidação 
das Unidades de Conservação com a retirada dos 
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A privatização e a mercantilização de elementos 
vitais para a humanidade são mais forte do 

que nunca. Em um processo continuo de 
aceleração e cada vez mais voraz abarcam 

os recursos naturais, o trabalho humano, 
os conhecimentos, as culturas, a 

educação, as comunicações, os 
seres vivos, o patrimônio genético.

grileiros e a construção de uma vida digna às suas 
populações.

• Na luta pelo Direito Irrestrito de Ir e Vir aos povos 
amazônicos entre as Fronteiras Pan-Amazônicas.

• No Combate ao Tráfico Humano pelas Fronteiras Pan-
Amazônicas.

• No Apoio a os esforços para deter os massacres e a 
guerra civil na Colômbia e alcançar uma paz justa e 
duradoura.

2. ecologia – recuperação dos bens comuns
Estas questões eram explicitadas através de expressões 
as mais variadas: eco-sistema, eco-política, eco-socia-
lismo... com um forte apelo à recuperação dos bens 
comuns. Tornou-se mais ou menos consenso:

A privatização e a mercantilização de elementos vitais 
para a humanidade são mais forte do que nunca. Em um 
processo continuo de aceleração e cada vez mais voraz 
abarcam os recursos naturais, o trabalho humano, os co-
nhecimentos, as culturas, a educação, as comunicações, 
os seres vivos, o patrimônio genético... O bem-estar de 
todos e a preservação da Terra são sacrificadas ao lucro 
de poucos.

As conseqüências deste processo são nefastas. Elas 
são visíveis e conhecidas de todos: sofrimento e morte 
dos que padecem com doenças neglicenciadas pelo 
mercado e não tem acesso aos remédios que permitiriam 
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seu tratamento, impacto do consumismo, destruição do 
meio-ambiente e da biodiversidade, aquecimento global, 
empobrecimento da diversidade cultural, dependência 
alimentar dos países pobres, limitações de acesso ao 
conhecimento e à educação pelo sistema estabelecido de 
propriedade intelectual, modificação dos seres vivos...

O Fórum Social Mundial de 2009, em Belém, desenvol-
veu-se em um momento da grande crise da globalização 
neoliberal, dominada pelas finanças fora de qualquer 
controle público. No entanto, cresce a consciência de que 

a natureza e os bens de uso comum a todos os seres hu-
manos não podem ser considerados como mercadorias.

Esta tomada de consciência se apóia numa visão de 
sociedade que coloca o respeito aos direitos humanos, a 
participação democrática e a colaboração no coração des-
tes valores. Há iniciativas alternativas se desenvolvendo 
em numerosos domínios para defender a água e os rios, 
a terra, as sementes, as florestas, os mares, o vento, a 
biodiversidade, os saberes ancestrais, os serviços públicos 
de educação, saúde, saneamento e previdência...

Há iniciativas alternativas se desenvolvendo em 
numerosos domínios para defender a água e 
os rios, a terra, as sementes, as florestas, 
os mares, o vento, a biodiversidade, 
os saberes ancestrais, os serviços 
públicos de educação, saúde, 
saneamento e previdência.
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resultado da falência de idéias “neoliberais”.
Os recursos aplicados para salvar instituições finan-

ceiras deveriam ser destinados a políticas sociais. Deve 
ser criticada a postura dos governos de reduzir investi-
mentos em educação, saúde e programas sociais.

A crise mundial provocou uma surpreendente onda de 
otimismo em grande parte dos participantes do Fórum. 
Muitos acreditam que o mundo passará por uma grande 
reestruturação, momento ideal para as conquistas. 

É preciso, no entanto, intensificar a pressão ao Estado 
para que as empresas “se sacrifiquem” para não ampliar 
os efeitos da crise nas classes sociais menos favorecidas. 
O Estado colaborou com as empresas nas épocas boas 
e elas se beneficiaram, agora elas têm que se sacrificar. 
Elas têm que evitar demissões e não devem flexibilizar 
os direitos trabalhistas.

Outros temas mereceram também especial atenção e 
aprofundamento: Petróleo – pressal; papel da Mulher; 
a juventude (universitária e popular); o Planeta Terra; 
Espiritualidade; a Paz; a questão indígena com a presença 
de muitos índios devidamente paramentados.

PeRSONAGeNS ReFeReNciAiS

Alguns “gurus” no FSM, reconhecidos, sobretudo, pela 
área jovem como sábios ou líderes, arrastavam multidões 
em torno de si ou dos temas que eles/elas tratavam. 
Clientela cativa. Eram pessoas já conhecidas pela im-
prensa e por outros fóruns conseguiam provocar mais 
sensibilidade para suas oficinas ou tendas. Entre eles:
• Boaventura de Souza Santos (português)
• Chico Wittaker (brasileiro)
• Michel Lowy (franco-brasileiro)
• Eduardo Galeano (uruguaio)
• Noam Chomsky (americano)
• François Houtart (belga)
• Frei Beto (brasileiro)
• Leonardo Boff (brasileiro)
• Inácio Ramonet (franco-espanhol)
• Emir Sader (brasileiro)
• Dom Frei Luis Cappio (brasileiro)
• Senadora Marina Silva (brasileira)
• Oded Grajew (brasileiro)

3. A crise internacional 
Da reflexão e debates sobre a crise dos representantes de 
movimentos sociais e ONGs, sindicalistas, esquerdistas 
e intelectuais, podemos resumir no seguinte:

Ninguém tem alternativas imediatas para a crise. A 
humanidade deve começar a refazer a economia a partir 
de baixo. Os movimentos e entidades sociais devem se 
considerar vencedores, já que as idéias defendidas pelas 
elites econômicas se mostraram fragilizadas com a crise. 
Uma coisa é certa: a crise atual ultrapassa a esfera eco-
nômica. Além de se agravar por ser também permeada 
por crises ambientais, a atual mudança na conjuntura é 
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• Resultado da Assembléia de Negros e Negras
• Assembléia contra a Guerra, as Bases Militares e as 

Armas Nucleares
• Acordo da Assembléia sobre a Crise da Civilização 

Capitalista Ocidental

bUScA De ALteRNAtivA

Se pudéssemos fotografar a “palavra chave” do FSM, se-
guramente colheríamos a palavra “Alternativa”: através 
da economia solidária, alternativas na educação e na 
saúde, no campo jurídico, tanto na teoria como através 
de experiências.

Um conjunto de organizações de São Paulo, Brasília 
e Belo Horizonte lançaram no Fórum Social Mundial 
(FSM) a Articulação Brasileira de Combate à Corrupção e 
à Impunidade (ABCCI). A rede irá pressionar o Congresso 
para aprovar a lei que torne ilegíveis candidatos que 
respondem a processos. Estas entidades querem evitar 
que as punições sejam empurradas com a barriga. 

eSPiRitUALiDADe e AvALiAÇÃO

A sede de espiritualidade (mística da ação) se mani-
festou de forma acentuada, através de várias oficinas 
específicas, cultos ecumênicos e inter-religiosos. Havia 
uma participação forte das religiões: cristãos, budistas, 
islamitas, grupos exotéricos e outros.

A sede de espiritualidade 
(mística da ação) se 

manifestou de forma 
acentuada, através de várias 

oficinas específicas, cultos 
ecumênicos e inter-religiosos.  

Havia uma participação forte das 
religiões: cristãos, budistas, islamitas, 

grupos exotéricos e outros.

DiA DAS ALiANÇAS

No último dia da 9ª edição do FSM, em Belém, foram 
realizadas assembléias por temas fortes, chamado o “Dia 
das Alianças”.

Os textos das assembléias realizadas neste dia sig-
nificam como que propostas coletivas das temáticas 
globalizantes (na íntegra podem ser encontradas suas 
mensagens na internet, no site do FSM). Aí constam os 
seguintes documentos:
• Manifesto do Espaço dos Direitos Coletivos dos Povos 

e Nações sem Estado, para o FSM Belém 2009
• Frente à Crise, Impulsionar o Processo  

Permanente do FSM
• Carta LGBTT ao FSM
• Fórum Mundial de Ciência e Democracia
• Assembléia Pan Amazônica
• Assembléia de Combate à Corrupção
• Declaração da Assembléia  

das Mulheres
• Chamando à recuperação dos bens comuns
• Declaração da Assembléia da Água
• Declaração da Assembléia dos Movimentos Sociais
• Movimentos Sociais Urbanos construindo convergên-

cias no FSM 
• Declaração dos Povos Indígenas
• Assembléia de Crianças e Adolescentes
• Propostas da Economia Solidária no FSM 2009
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A tenda Ir. Dorothy, segundo a avaliação do Regional 
Norte 2 da CNBB, foi um espaço para debates e oficinas 
com temáticas como: combate à escravidão, corrupção 
eleitoral, exploração sexual de crianças e adolescentes e 
de mulheres, bem como a atuação da Igreja na Amazô-
nia, com destaque para a vida de seus mártires. O tema 
ensejou até mesmo uma romaria pelo espaço do FSM, na 
tarde do dia 28 de janeiro. Perpassavam pelos corredores 
do evento muitos bispos, padres, religiosas...

Naturalmente, num evento deste porte há sempre 
limites e imprevistos, por mais que o pessoal de Belém 
e os tantos colaboradores estivessem atentos. Duas 
observações de participantes comentaram a 9ª edição 
do Fórum:

a) como a presença de brasileiros/as era dominante, 
nem sempre havia tradução para outra língua, o que 
limitava a participação de estrangeiros.

b) Para construir “outro mundo possível”, seria neces-
sária a presença de americanos e chineses, o que 
não aconteceu. No entanto, em princípio, o FSM foi 
bastante satisfatório. 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL
Conselho Episcopal de Pastoral – 12ª Reunião
Brasília – DF, 11 a 13 de fevereiro de 2009   
www.cnbb.org.br
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el tratado de 
cooperación 
Amazónica
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Perante um acelerado processo de aculturação e depredação da Amazônia, no ano 

de 2006, autoridades dos oito países Amazônicos celebraram os 25 anos do Tratado 

de Cooperação Amazônica, reforçando seu papel na defesa do maior pulmão do 

planeta e transformando-o, em 2002, na Organização do Tratado de 

Cooperação Amazônica, com sede em Brasília. Salvar a biodiversidade 

depende da vontade política, compromisso e de um esforço 

comum, iniciado com o Tratado e ao qual também se uniram 

organizações não governamentais. 

Romina Peschiera  
Ruju
Pontificia Universidad Católica  
del Perú - Centro Amazónico de  
Antropología y Aplicación Práctica -  
CAAAP - www.caaap.org.pe 
romina.peschiera@gmail.com

El Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) es un 
instrumento jurídico de naturaleza técnica con miras a 
promover el desarrollo armónico e integrado de la cuenca 
Amazónica. Se basa en un modelo de complementación 
económica regional que busca el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes, la conservación y 
la utilización racional de los recursos, en el marco de 
la equidad, mutuo beneficio y soberanía. Fue firmado 
en Brasilia (Brasil) el 3 de julio de 1978, por los ocho 
países que comparten la cuenca Amazónica: Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y 
Venezuela. En suma, el TCA sirve de marco para concertar 
acuerdos sobre temas específicos y tiene la flexibilidad 
necesaria para ajustarse a los cambios y necesidades 
de la región. 

La importancia de este tratado radica en la conser-
vación y uso sostenible del territorio amazónico, el cual 
se encuentra ocupando el 41% del continente sudameri-
cano, distribuido por una extensión de 7.584.421 Km2. 
En estos siete millones de kilómetros cuadrados que 
abarca la Amazonía, habitan 30 millones de especies 
de animales y vegetales, 60.000 plantas superiores, 

“El Tratado prevé la colaboración entre 
los países miembros para promover la 
investigación científica y tecnológica 
y el intercambio de información; la 
utilización racional de los recursos 
naturales; la libertad de navegación en 
los ríos amazónicos; la protección de la 
navegación y del comercio; la preservación 
del patrimonio cultural; los cuidados con 
la salud; la creación y operación de centros 
de investigación; el establecimiento de una 
adecuada infraestructura de transportes y 
comunicaciones; el incremento del turismo 
y el comercio fronterizo. Todas estas 
medidas deben desarrollarse mediante 
acciones bilaterales o de grupos de países, 
con el objetivo de promover el desarrollo 
armónico de los respectivos territorios.”
(Programas Binacionales de Cooperación Fronteriza 
Un Modelo para el Desarrollo de la Amazonía, 1993)
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2,5 millones de insectos y 2.000 especies de peces, los 
cuales se encuentran bajo amenaza de extinción. Tam-
bién se encuentran bajo amenaza cerca del 8% de las 
reservas de agua dulce del planeta que se encuentran 
en la Amazonía, así como las culturas de cientos de 
pueblos indígenas. 

Por décadas, se ha tenido una noción de una Ama-
zonía deshabitada, inhóspita, y por lo tanto dispuesta 
a ser colonizada, de libre acceso, convirtiéndose en un 
medio de acceso a la tierra. De ahí que la Amazonía de 
los Estados nacionales, haya estado sujeta a procesos 
de intervención, con lo cual los pueblos indígenas1 han 
sido históricamente excluidos, sometidos a la esclavitud, 
al adoctrinamiento y a la pérdida cultural, desde el siglo 
XV hasta hoy. En la actualidad los pueblos indígenas 
amazónicos se pueden considerar como grupos sociales 
minoritarios, ya que alrededor de 1.000.000 de indígenas 
viven en la cuenca amazónica en aproximadamente 400 
pueblos originarios, pueblos que se resisten a desapa-
recer ante el avance de la sociedad dominante de cada 
uno de los Estados Panamazónicos. 

Las políticas de aculturación, asimilación y de incor-
poración de dichos espacios amazónicos a los Estados, 
con sus respectivos grupos socioculturales, han generado 
la pérdida del patrimonio natural en los territorios ances-
trales y el desconocimiento de las culturas amazónicas, 
dando lugar a que se ignoren los aportes de los pueblos 
amazónicos y a que se los tilde de “salvajes”. De esta 
manera, se pierden sus experiencias milenarias de uso 
y manejo de los ecosistemas amazónicos, aspectos que 
las políticas de colonización implementadas no con-
templaron.

ceLebRANDO LOS 25 AÑOS DeL tRAtADO

Ante este acelerado proceso de aculturación y depreda-
ción de la Amazonía, en el año 2006 autoridades de los 
8 países Amazónicos celebraron el 25º aniversario del 
Tratado de Cooperación Amazónica, oportunidad en la 
que reforzaron su papel en la defensa del mayor pulmón 
del planeta. El Convenio, que entró en vigor en 1980 y 
se debilitó durante dos décadas, ha cobrado un nuevo 
impulso desde el año 2002, con la transformación del 

Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) en Organización 
del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), con sede 
en Brasilia. La creación de la Secretaría Permanente de 
la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
se ha constituido en un nuevo elemento integrador 
suramericano pero, a diferencia de los otros que exis-
ten, cuenta con fines muy específicos y centrados en la 
defensa y el desarrollo sustentable de una región clave 
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Las políticas de aculturación, asimilación y de 
incorporación de dichos espacios amazónicos 
a los Estados, con sus respectivos grupos 
socioculturales, han generado la pérdida 
del patrimonio natural en los territorios 
ancestrales y el desconocimiento 
de las culturas amazónicas, 
dando lugar a que se ignoren 
los aportes de los pueblos 
amazónicos y a que se  
los tilde de “salvajes”. 
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para la ecología del planeta. 
De esta manera, el TCA deja de ser un ente adscrito a 

los Ministerios de Relaciones Exteriores, que solamente 
cumplía función de administrar y gobernar la cooperación 
internacional. El TCA no tenía el rango de figura jurídica, 
pues no existía como organismo, no tenía autonomía 
para negociar o ejecutar acciones en nombre de los 
ocho Estados. El establecimiento y funcionamiento de 
la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
(OTCA) adquiere un carácter de Tratado con régimen 
Internacional, pues se convierte en un organismo de 
carácter multilateral para implementar y coordinar la 
cooperación, y por lo tanto emprender acciones en el 
desarrollo de programas y proyectos, adquiriendo un 
nuevo dinamismo y compromiso real de cada uno de los 
Estados amazónicos en los temas de diseño de políticas 
y marcos de negociación, dentro de los postulados de 
lograr un desarrollo sostenible. A partir de 1991 se viene 
implementando, con el apoyo de la Secretaría General de 
la OEA y Canadá, el Programa de Protección Ambiental y 
Desarrollo Económico de la Región Amazónica. 

Es importante resaltar, en los últimos años, el papel 
desempeñado por las organizaciones no gubernamentales 
(ONGs), las cuales cumplen acciones de diseñar políticas 
de apoyo y fortalecimiento institucional, con el fin de 
lograr minimizar la intervención histórica en la Amazonía 
de cada uno de los Estados Panamazónicos. 

Salvar la biodiversidad depende de la voluntad po-
lítica, del compromiso y del esfuerzo común (actitudes 
reforzadas con la firma del Tratado de Cooperación Ama-
zónica) y se hace viable a través de la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica. 

1 Los indígenas fueron la población dominante durante el siglo XV; contaban 
con 2000 culturas y con una demografía poblacional aproximada de seis a siete 
millones. Por lo tanto, los pueblos originarios han estado interactuando en el 
entorno amazónico desde hace aproximadamente 12.000 años. Este proceso se 
vio interrumpido con la conquista de América.

Tratado de Cooperación Amazónica - Manaos, 10 de febrero de 1992
En: http://www.prodiversitas.bioetica.org/doc11.htm

Programas Binacionales de Cooperación Fronteriza - Un Modelo para 
el Desarrollo de la Amazonía, Washington D.C., 1993
En: http://www.oas.org/usde/publications/unit/oea08b/ch04.htm
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VIVeNCIAs de Pueblos INdIGeNAs
el AGuA, doN sAGrAdo

construindo caminhos construyendo caminos

Los Pueblos Indígenas se han caracteri-
zado siempre por su profunda capacidad 
de observar las fuerzas de la naturaleza 
y las vicisitudes de la vida. Siempre han 
sabido leer los diferentes signos de la 
naturaleza y de esos signos, el agua 
(junto con la tierra) hoy sigue siendo 
uno de los componentes esenciales de 
su vida.

Allá por el año 1855, el Cacique Seattle, 
líder del pueblo Suguanish, le escribió 
una carta al Presidente de los Estados 
Unidos, quien quería comprarles sus 
tierras. Y en un párrafo especial se refirió 
al agua destacando su rol de fuente de 
vida, dignidad y justicia.

“El agua que corre por los ríos no es 
solamente agua sino la sangre de nues-
tros antepasados. Si les vendemos estas 
tierras, tendrán que recordar que son sa-
gradas y deberán enseñar a sus hijos que 
cada reflejo fantasmal en la superficie 
de los lagos habla de acontecimientos 
y recuerdos de la vida de mi pueblo. El 
murmullo de la corriente de agua es la 
voz del padre de mi padre.” “Los ríos son 
nuestros hermanos y calman nuestra sed. 
Llevan nuestras canoas y alimentan a 
nuestra gente. Si vendemos estas tierras, 
deberán recordar y enseñar a sus hijos 
que los ríos no son solamente nuestros 
hermanos, sino que también son herma-
nos de ustedes. En adelante deberán dar 
a los ríos el trato bondadoso que darían 
a cualquier otro hermano.”

La sabiduría de los Pueblos Indígenas 
se fue tejiendo en sintonía fina con el 
universo y con la escucha atenta de 
la Tierra. Los indígenas intuyeron lo 
que sabemos por la ciencia: que todos 
formamos una cadena única y sagrada 
de la vida. La Tierra está viva y por eso 
produce todo tipo de seres vivos. Por lo 
tanto, debe ser tratada con la reverencia 
y el respeto que se les da a las madres. 
Los indígenas nunca abaten animales, 
peces o árboles por puro gusto, sino para 
atender las necesidades humanas. Esta 
relación sinfónica con la comunidad de 
vida es imprescindible para garantizar 
el futuro común de nuestra propia vida. 
Por ejemplo, los Pueblos Indígenas del 
Gran Chaco Americano eran sociedades 
igualitarias, de varones y mujeres libres, 
conocedores de su medio ambiente y 
especializados en el buen uso de los re-
cursos naturales más renovables. Cuan-
do realizaban algo, a veces con mucho 
esfuerzo, era porque querían hacerlo y 
porque así lograban un beneficio a favor 
de quienes ellos amaban. 

En el nuevo milenio, en 2003, en el 
Tercer Foro Mundial del Agua, en Kyoto, 
Japón, los Pueblos Indígenas expresaron 
su relación con el agua, a través del 
texto siguiente:

1. Nosotros, los Pueblos Indígenas de 
todas las partes del mundo, reunidos 
aquí, reafirmamos nuestra relación con 
la Madre Tierra y nuestra responsabili-

dad, ante las generaciones futuras, de 
levantar nuestras voces en solidaridad 
y proclamar la necesidad de proteger el 
agua. Nos han puesto en este mundo, a 
cada uno en su propia tierra y territorio 
tradicional sagrado, para cuidar toda la 
creación y el agua.

2. Reconocemos, honramos y respeta-
mos el agua como un elemento sagrado 
que sostiene toda la vida. Nuestros 
conocimientos, leyes y formas de vida 
tradicionales nos enseñan a ser respon-
sables, cuidando este obsequio sagrado 
que conecta toda la vida.

3. La relación que tenemos con nues-
tras tierras, territorios y el agua 
constituye la base física, cultural y 
espiritual de nuestra existencia. Esta 
relación con nuestra Madre Tierra nos 
obliga a conservar nuestra agua dulce 
y mares para la supervivencia de las 
generaciones del presente y del futuro. 
Asumimos nuestro rol como guardianes, 
con derechos y responsabilidades, que 
defienden y garantizan la protección, 
disponibilidad y pureza del agua. Nos 
unimos para respetar e implementar 
nuestros conocimientos y leyes tradi-
cionales y ejercer nuestro derecho a la 
libre determinación para preservar el 
agua y la vida.

Los Pueblos Indígenas bien saben que 
cuando no se protege la vida, peligra el 
futuro de todos y todas.
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O slogan da Petrobras “A energia é o nosso desafio” 
pode ser bem aplicado ao caso da exploração e produção 
de petróleo e gás no meio da selva Amazônica, tanto 
pelo desafio de implementar operações tão complexas em 
plena floresta fechada, quanto pela responsabilidade de 
preservar um dos mais ricos ecossistemas do mundo.

A indústria petrolífera abarca uma série de atividades, 
desde o descobrimento das bacias geológicas, até a en-
trega dos produtos ao consumidor. Começa com a desco-
berta e a pesquisa da região, com estudos da viabilidade 
técnica e econômica da exploração de petróleo; depois 
vem a produção propriamente dita, que corresponde à 
retirada do petróleo e do gás das profundezas da terra, 
a 2800 metros, no caso da bacia do Solimões. A seguir, 
é realizada a transformação do petróleo em produtos 
comerciais nas refinarias e unidades de processamento, 
finalizando com a distribuição de gasolina, óleo diesel, 
nafta, gás de cozinha, etc. 

No Brasil, a maior bacia terrestre de petróleo e gás 
é a bacia do Solimões, localizada no coração da selva 
amazônica, município de Coari, no Estado do Amazonas, 
a 650 km da capital Manaus. 

As primeiras tentativas da exploração na Amazônia 
datam do início do século. Em 1917 foi perfurado o 

La cuenca del río Solimões, localizada en el corazón de la selva amazónica, es la 

mayor cuenca terrestre de petróleo y gas. Su explotación comenzó en 1988 y 

desde entonces la Petrobras desarrolla actividades industriales en medio de la 

selva con la preocupación responsable de minimizar el impacto ambiental. 

Varios proyectos se tian venido desarrollando con ese fin, iniciativas 

que se intensificaron a partir del año 2000, contando con la 

participación de científicos e investigadores de diversas 

instituciones y universidades. 
Alvaro Saavedra1

Rio de Janeiro - Brasilsa 
avedra@petrobras.com.br

primeiro poço, mas apenas em 1948 foram iniciados os 
levantamentos sísmicos, para encontrar petróleo e gás 
natural. 

Em 1986 foram concluídos os estudos da viabilidade 
de exploração da bacia na região do rio Urucu e a Petro-
bras se viu desafiada a desenvolver atividades industriais 
no meio da selva amazônica, enfrentando uma série de 
problemas de logística, de saúde, de segurança e ainda 
com a preocupação de manter o máximo respeito pelo 
meio ambiente. A fim de atender essas preocupações, 
foram convidados 10 pesquisadores, especialistas em 
meio ambiente: médicos, biólogos, botânicos, geólo-
gos, ecólogos e engenheiros - da comunidade científica 
nacional, para orientar as ações a serem realizadas pela 
companhia. Nessa oportunidade foi redigida uma carta 
de princípios com determinações e cuidados a serem 
tomados, visando à redução do impacto ambiental da 
atividade de exploração de petróleo e gás na região. 
Após 15 anos de funcionamento do pólo de Urucu, os 
mesmos cientistas foram convidados a visitar o local 
e constataram que as atividades da Petrobras vinham 
sendo realizadas com responsabilidade e que tinham 
extrapolado em ações e resultados o que havia sido 
proposto nos itens da carta. 
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eXPLORAÇÃO e PReSeRvAÇÃO:  
UMA ARticULAÇÃO POSSÍveL

A exploração e a produção da bacia começaram em 1988 
no pólo Arara, nome dado à unidade industrial de Urucu, 
com uma produção de 3.500 barris de petróleo por dia, 
transportados inicialmente por balsas pelos rios Urucu e 
Solimões, até Manaus, onde fica a refinaria Isaac Sabbá 
(REMAN) para o refino do petróleo. Foi então implan-
tada uma infraestrutura completa dentro da floresta, 
onde, além das unidades industriais, foram construídos 
dormitórios, refeitórios, salas de controle, escritórios, 
áreas de lazer, mini hospital, etc., para receber uma 
força de trabalho da ordem de 2000 pessoas, em regime 
de turno. Durante as obras foi realizado um trabalho de 
recomposição da floresta, deixando aberta apenas a área 
necessária para as unidades industriais e prédios. Foram 
construídas estradas para a intercomunicação entre os 
60 poços de produção e o pólo. Nessas longas estradas 
no meio da floresta só é permitido trafegar em baixa 
velocidade, como meio de proteção da fauna local.

O petróleo produzido na região é considerado o de 

melhor qualidade do país e tem grande valor de mercado, 
sendo aproveitado para a produção de gasolina, nafta 
petroquímica, óleo diesel e gás de cozinha (GLP). A 
maior unidade de produção de gás natural se encontra 
em Urucu e produz 1500 toneladas diárias de GLP, o 
que corresponde a 115 mil botijões de 13 kg de gás. 
Esta produção abastece os estados do Pará, Amazonas, 
Rondônia, Maranhão, Tocantins, Acre, Amapá e parte 
do nordeste. Um ítem delicado na indústria petrolífera, 
pelo risco de vazamentos, é o transporte dos produtos, 
o qual é realizado por uma malha de dutos com extensão 
de centenas de quilômetros, ligando os poços à central 
de produção do polo Arara. Depois, o óleo e o gás são 
transportados até o terminal próximo à cidade de Coari, 
à beira do rio Solimões, por dutos de 285 quilômetros, 
atravessando a selva e acompanhando o curso do rio Co-
ari. São finalmente enviados a Manaus por via fluvial. 

Para esse empreendimento, tornou-se necessário 
realizar trabalhos sobre o impacto socioambiental na 
região. Nessa oportunidade, foi identificado pela Pe-
trobras o projeto PIATAM (Potenciais Impactos e Riscos 
Ambientais da Indústria do Petróleo e Gás no Amazonas) 
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que em 2000 nasceu de um grupo de pesquisadores da 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM), com financia-
mento do fundo setorial CT-Petro, sob gestão da FINEP. 
Com o investimento continuado da Petrobras e da FINEP 
o projeto cresceu. Hoje são mais de 600 pesquisadores 
de diversas instituições de pesquisa e universidades 
(USP, UFRJ, PUC-SP, INPA, entre outras) que trabalham 
na chamada “série Piatam”. Esse nome representa um 
conjunto de projetos gerados a partir do projeto original. 
São eles: o Piatam Mar, que atua na costa do Pará, Ma-
ranhão e Amapá; Piatam Oceano, que pesquisa as águas 
profundas; Piatam Oeste, em áreas de distribuição nos 
estados de Rondônia e Acre e Piatam Urucu, na área de 
influência, do rio Urucu até o pólo Arara. 

Esse primeiro passo na área da pesquisa científica 
e tecnológica na região originou outras iniciativas e 
projetos, com o objetivo de conhecer a área de abran-
gência, para estabelecer planos de contingência nesse 
ambiente tão diverso, que é determinado pelos períodos 
hidrológicos marcantes: cheia, seca, enchente e vazante. 
Até então, a pesquisa na Amazônia era realizada por 
iniciativas isoladas e desvinculadas. O Projeto busca ma-
pear e compilar informações, de uma maneira integrada, 
sistemática e interdisciplinar e vem gerando um banco de 

dados significativo sobre a Amazônia. Com esse objetivo, 
são realizadas anualmente, quatro viagens de barco, 
com duração de 10 dias, entre as cidades de Manaus e 
Coari, visitando as comunidades ribeirinhas, coletando 
dados e amostras sobre os ecossistemas e as populações. 
Durante essas travessias têm sido desenvolvidos vários 
projetos paralelos descritos a seguir.
•	 Criação de um robô ambiental, carinhosamente ape-

lidado de Chico (em homenagem a Chico Mendes), 
capaz de se locomover em regiões com gramínea 
flutuante, terrenos escorregadios, enlameados e fo-
fos, com galhos caídos, correntezas e águas paradas, 
monitorado remotamente, podendo coletar amostras 
e realizar medições em locais de difícil acesso. Além 
do destaque do Chico, a robótica (tecnologia desen-
volvida para a exploração em águas profundas) con-
tribuiu com a criação de outros robôs fixos, dotados 
de sensores, capazes de enviar imagens via internet, 
registrar informações ambientais como temperatura, 
umidade, erosão, etc.

•	 O Projeto Enxerga Brasil, criado por oito oftalmolo-
gistas, ajuda a prevenir e corrigir possíveis problemas 
de visão (acuidade visual, pressão ocular, identifica-
ção de patologias que tenham tratamento cirúrgico, 
como a catarata) com a consequente distribuição 
de óculos, quando necessário, aos moradores das 
comunidades visitadas.

•	 Criação do Centro de Excelência Ambiental da Pe-
trobras na Amazônia, para coordenar todas essas 

iniciativas. O comentário da ex-ministra de meio 
ambiente Marina Silva resume a importância 

do centro: “O desafio do CEAP é colocar em 
uma única equação o desenvolvimento da 

Amazônia e sua conservação. É muito 
importante que empresas como a 

Petrobrás estejam interessadas 
em produzir valores, não 

apenas econômicos, mas 
também civilizató-

rios”. O gerente de 
Segurança, Meio 

O Projeto Enxerga 
Brasil, criado por oito 
oftalmologistas, ajuda a 
prevenir e corrigir possíveis 
problemas de visão (acuidade 
visual, pressão ocular, identificação 
de patologias que tenham tratamento 
cirúrgico, como a catarata) com a 
consequente distribuição de óculos, 
quando necessário, aos moradores das 
comunidades visitadas.
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Ambiente e Saúde, Nelson Cabral complementa “A 
única maneira de mantermos a soberania brasileira 
na Amazônia é gerindo bem as nossas atividades e a 
própria Amazônia”.

•	 O conhecimento das dificuldades e atividades das 
populações visitadas pelos pesquisadores gera 
oportunidades de novas ações, para assegurar o 
desenvolvimento sustentável e ajudar a preservar o 
patrimônio. Foi o caso da extração da fibra de malta e 
de juta, cujo primeiro estágio consiste na maceração 
da planta, por vários dias, nas águas das várzeas dos 
rios. Durante a retirada das plantas existe o perigo 
de mordidas por cobras - como a jararaca - comuns 
na região e que se escondem dentro d’água. Então, 
uma máquina2 foi desenvolvida para desfibrar as 
plantas, sem a necessidade de macerar, aumentando 
a segurança da atividade, melhorando desta maneira 
o processo produtivo dessas culturas. Paralelamente 
são realizadas oficinas, que priorizam melhorias no 
processamento da malva e da juta.
Dentro do pólo industrial Arara, em Urucu, em 

uma clareira aberta no meio da selva amazônica, são 
realizadas várias atividades que visam a preservação 
ambiental.
•	 Ao lado do polo existe um viveiro, com aproximada-

mente 80 mil mudas de espécies nativas da região, 
a serem utilizadas no replantio das áreas abertas 
durante as operações de exploração e produção de 
petróleo e gás. Espécies como a imbaúba, mata-pasto, 
angico, goiaba-da-anta, jatobá, lacre, entre outras, 
foram escolhidas pelos pesquisadores por criarem ao 
seu redor condições adequadas para o crescimento 
de outras espécies.

•	 O orquidário da Petrobras em Urucu abriga espécies 
de orquídeas e bromélias colhidas pelos mateiros 
e pesquisadores nas regiões próximas ao pólo, re-
presentando um acervo importante. As mudas são 
encaminhadas ao museu Emílio Goeldi em Belém, 
para identificação e catalogação.

•	 Os resíduos gerados dentro do pólo Arara sofrem um 
cuidadoso tratamento. Inicialmente é realizada a se-
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paração clássica entre lixo orgânico, plástico, metal, 
etc. No parque de tratamentos, o material orgânico é 
transformado em adubo que é utilizado nos viveiros 
e no replantio. O material plástico e o papel, após 
trituração, são enviados a Manaus. O lixo hospitalar 
é queimado. O parque de resíduos é constantemente 
monitorado, para prevenir possíveis contaminações 
no lençol freático. A água é um item de especial 
atenção, tanto nas atividades industriais, quanto nas 
instalações de apoio. A qualidade da água é verificada 
mensalmente.

•	 Foram desenvolvidas atividades voluntárias dos 
empregados ante o alto índice de analfabetismo na 
região e com trabalhadores oriundos das cidades 
próximas (42%). Esta iniciativa levou a que a em-
presa elaborasse um programa de educação básica na 
província.
Todas essas atividades realizadas com especial cuidado 

e atenção para o meio ambiente, a saúde e a segurança 
são comprovadas através de certificações internacionais. 
A ISO 14001 certifica em relação aos cuidados com o 
meio ambiente; as normas OHSAS 18001 e NBR ISO 9001 
certificam as atividades em relação aos aspectos de saúde, 
segurança da força de trabalho; a SPIE é a certificação 
própria de inspeção de equipamentos. A Petrobras é a 
primeira empresa a receber todas essas certificações em 
atividades na floresta equatorial.  

1  O presente relato não corresponde a uma posição oficial da 
Empresa. Trata-se de um depoimento pessoal, que não tem a 
pretensão de oferecer uma descrição completa sobre o assunto. 
Por necessidade de trabalho, tive a oportunidade de visitar o pólo 
Arara em Urucu, quando senti verdadeiro orgulho de participar, 
como empregado, de uma Empresa que foi capaz de realizar 
um trabalho tão sério e responsável, respeitando a floresta e as 
populações ribeirinhas no meio da imensa selva amazônica, em 
contraste com outras ocupações agressivas e geradoras de conflitos 
e desmatamentos.

2  Essa máquina foi idealizada pelo engenheiro agrônomo João 
Figueiredo.

Nelson Cabral de Carvalho e Edson R. S. P. da Cunha, Pe-
tróleo é Agente do Conhecimento na Amazônia. In: Revista 
Brasileira de Desenvolvimento Sustentável, n. 30, ano 8, 
(outubro/novembro/dezembro), 2007 pag.30.

Isabel Pacheco, Petróleo na Amazônia. In: Techno, edição 
31 (2007), pag. 8.

Nelson Cabral de Carvalho, Techno, edição 31 (2007), 
pag. 18.

Beatriz Cardoso, Piatam: uma aposta na diversidade. In: 
Technologia & Negócios Sustentável, ano 1, No 1, (2007), 
pag. 10.

http://www.piatam.ufam.edu.br

Os resíduos gerados dentro do pólo Arara 
sofrem um cuidadoso tratamento. 
Inicialmente é realizada a separação 
clássica entre lixo orgânico, plástico, 
metal, etc. No parque de tratamentos, 
o material orgânico é transformado 
em adubo que é utilizado nos 
viveiros e no replantio.
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A mudança climática é 

uma realidade iniludível que 

trará graves conseqüências sobre 

as condições geográficas do planeta, 

e, sobretudo, terá implicações sociais  

e históricas para o futuro da humanidade. 

As conclusões científicas mostram a 

necessidade de uma mudança de 

paradigma no sentido de políticas de 

sustentabilidade ambiental e social que 

envolve câmbios drásticos nos padrões  

de acumulação capitalista. Mas as 

grandes empresas multinacionais, 

corporações e muitos governos não 

investem em projetos a longo 

prazo, desviando a atenção  

e inclusive ocultando 

informação.
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El cambio climático está afectando la vida en el planeta, produciendo 
intensas lluvias y tormentas en algunas regiones y sequías y desertificación 
en otras; está afectando la agricultura y la salud y variando ecosistemas, 
recursos hídricos y costas. 

Más allá de la consciencia creciente que se tiene en nuestros países 
acerca de las graves consecuencias que podría provocar el cambio climático 
en la población: el hambre, las sequías, las enfermedades y pandemias, 
los refugiados y desplazados, el incremento de la pobreza, la desestabili-
zación sociopolítica y la violencia que se puede generar, lo cierto es que 
no estamos frente a un simple cambio en las condiciones geográficas del 
planeta, sino que estamos, también y, sobre todo, frente a un cambio en 
las consecuencias sociales e históricas que estos fenómenos conllevan para 
el futuro de la humanidad. 

Cristian Parker G.
Doctor en Sociología   
Universidad de Santiago de Chile  
Miembro del Consejo Consultivo  
de la Revista Novamerica  
cparkerg@hotmail.com

Cambio 
Climático: 
el planeta y la 

sociedad en peligro
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las causas de este cambio climático en la emisión mundial de GEI, por efecto 
de actividades humanas que se han incrementado desde la era preindustrial y 
en un 70% desde 1970 al 2004. El dióxido de carbono (CO2) es el antropógeno 
más importante y su concentración atmosférica actual excede “con mucho 
el intervalo natural de valores de los últimos 650.000 años” (IPCC, 2007:5). 
Los aumentos de concentración de CO2 se deben principalmente al uso de 
combustibles de origen fósil y en menor medida al uso de la tierra. 

Este fenómeno inquieta a los organismos internacionales de tal manera, 
que el reciente Informe del PNUD de 2007 está dedicado a la temática: “Infor-
me sobre Desarrollo Humano 2007-2008. La lucha contra el cambio climático: 
Solidaridad frente a un mundo dividido” (PNUD, 2007). Este informe hace un 
detallado y amplio análisis de las consecuencias sociales y económicas del 
cambio climático, estableciendo la relación entre cambio climático y desarrollo 
humano, analizando el riesgo y la vulnerabilidad en un mundo desigual, y 
generando un conjunto de propuestas que contribuyan a mitigar el impacto 
de estos cambios y a adoptar medidas de cooperación para adaptarse a estas 
nuevas situaciones.  

A pesar de la claridad de las conclusiones de estos informes, el tema re-
sulta polémico, por cuanto se han generado voces que tienden a desprestigiar 
los análisis de los científicos y a cuestionar la necesidad de tomar medidas 

El Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático 
(GIECC),  fundado en 1988 por la 
Organización Meteorológica Mun-
dial y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, ha 
producido una serie de informes 
(1990, 1995, 2001 y 2007) que 
analizaron información científica 
y evaluaron sus consecuencias 
medioambientales y socioeconó-
micas.

Se trata, precisamente, del 
grupo que, debido a la seriedad de 
sus estudios y a la gravedad de sus 
conclusiones, ganó el Premio Nobel 
de la Paz en el año 2007, junto al 
ex Vice Presidente de los Estados 
Unidos y líder de la campaña am-
bientalista mundial, Al Gore.

Este grupo, en su último y cuar-
to informe, de noviembre de 2007, 
establece que “el calentamiento del 
sistema climático es inequívoco, 
como evidencian ya los aumentos 
observados del promedio mundial 
de la temperatura del aire y del 
océano, el deshielo generalizado 
de nieves y hielos y el aumento 
del promedio mundial del nivel 
del mar. De los doce últimos años 
(1995-2006), once figuran entre los 
doce más cálidos en los registros 
instrumentales de la temperatura 
de la superficie mundial (desde 
1850)” (IPCC, 2007). 

Según los científicos (IPCC, 
2007), el calentamiento global, 
provocado principalmente por el 
incremento de algunos “gases de 
efecto invernadero (GEI)”1 en la at-
mósfera, traerá serias consecuencias 
(que ya estamos viviendo) para los 
recursos hídricos, los ecosistemas, 
la alimentación, las zonas costeras, 
y la salud humana, a no ser que sean 
tomadas algunas medidas.  

El panel de expertos identifica 
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A pesar  

de la claridad de las 
conclusiones de estos 

informes, el tema resulta 
polémico, por cuanto se han 

generado voces que tienden a 
desprestigiar los análisis de los 

científicos y a cuestionar  
la necesidad de tomar  
medidas de reducción  

de la emisión de los GEI  
(gases de efecto  

invernadero).

de reducción de la emisión de los GEI. Las principales 
críticas tienen que ver con la tesis de que el cam-
bio climático obedecería a ciclos naturales y 
no a causas antropogenias, y con otras tesis 
que sostienen que las consecuencias, de 
cara al futuro, no serían tan acentuadas, 
o que adoptan una actitud pesimista, 
declarándose impotentes frente a estos 
cambios advinientes, o con aquellas 
que establecen que el costo de aplicar 
medidas de mitigación sería mayor que 
los beneficios obtenidos. 

Como se sabe, la comunidad inter-
nacional y los principales gobiernos 
del planeta han comenzado a tomar 
medidas -aún insuficientes- que implican 
cambios sustanciales en variados aspec-
tos de la economía (patrones de inversión 
sustentables, cambio en pautas de consumo 
y transporte, medidas de reducción de emisión 

de contaminantes, etc.). Incluso 
los gobiernos han comenzado a 
adoptar y a aplicar políticas de 
respuesta al cambio climático y 
han establecido una Conferencia 
de las Partes (COP) de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMCC), 
en 1992, y han firmado y ratificado 
(salvo EEUU y otros tres países) el 
Protocolo de Kyoto de 1997.

La reducción de la emisión de 
los gases con “efecto invernadero” 
supone una gran cantidad de cam-
bios en los modos de producción, 
servicios y transportes. Cambios 
que significan grandes inversiones 
y cuyos costos las empresas y go-
biernos no siempre están dispues-
tos a soportar.

Dado que el cambio de paradig-
ma hacia políticas de sustentabi-
lidad ambiental y social involucra 
cambios drásticos en los patrones 
de acumulación capitalista, en las 
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De lo que se trata  
en este siglo XXI, es de 

desarrollar un nuevo modelo 
de desarrollo, humano, justo, 

democrático y sustentable 
que garantice los equilibrios 

ecológicos, la equidad social y 
el respeto por la biodiversidad 

y la diversidad cultural.

grandes empresas multinaciona-
les, en las grandes corporaciones 
vinculadas al uso tradicional de 
combustibles como el petróleo y el 
carbón, muchos gobiernos y elites, 
que no están dispuestos a invertir 
elevadísimas sumas de dinero en 
proyectos cuya rentabilidad es a 
largo plazo (cuando ellos necesi-
tan resultados a corto plazo por 
razones electorales y de defensa 
de intereses privados), minimizan 
el problema,  desvían la atención 
e incluso ocultan información y/o 
procuran bajar el perfil de las de-
mandas por un cambio.

UN DeSAFiO PeRMANeNte

Con todo, en mayo de 2001, dieciséis prestigiosas academias 
de ciencias del mundo defendían las conclusiones cientí-

ficas del GIECC, indicando que, a pesar de lo difícil de 
hacer predicciones en un sistema complejo como el 

clima mundial, apoyaban “con al menos un 90% 
de certeza que las temperaturas continuarían 
subiendo” (Academias de Ciencias, 2001). Pre-
viamente, en mayo de 2000, en Tokio, unas 
63 academias de ciencias de todas partes del 
mundo habían reconocido la preocupación 
creciente por el cambio climático e instado a 
avanzar hacia un desarrollo sustentable (Aca-
demias de Ciencias del Mundo, 2000).

Las academias de ciencias afirman que “es 
ahora evidente que las actividades humanas 

están contribuyendo adversamente al cambio 
climático global. Los negocios, tal como se ha-

cen habitualmente, ya no son una opción viable” 
(Academias de Ciencias, 2001).
En síntesis, las conclusiones científicas tienden a 

desafiar a las empresas y a los gobiernos, pero las elites en 
el poder no siempre están dispuestas a escuchar esos análisis, 

pues prefieren evitar tomar medidas que económicamente serían muy 
costosas o impopulares en el corto plazo. 

De hecho, la investigación científica sobre el clima, en la mayoría de los 
países, goza de libertad académica, pero investigaciones independientes han 
concluido que, para el caso de los EEUU, las agencias gubernamentales han 
interferido, no con las conclusiones de los científicos, sino con la difusión al 
grueso público, con la cobertura en los medios de comunicación e, incluso, 
con los informes dirigidos al congreso censurando, parcialmente, análisis 
y conclusiones, o disminuyendo el carácter imperativo de los impactos del 
cambio climático (Maaserrani, 2007).      

A propósito de la aprobación del informe del GIECC, varios gobiernos (en-
tre ellos China, Rusia, Arabia Saudita), según acusaron algunos científicos, 
intentaron diluir las conclusiones que hacían referencia al cambio climático 
que ya estaba en marcha y que estaba dañando a la naturaleza. En una con-
ferencia anterior, en París, según consigna la prensa, China, Arabia Saudita 
y Estados Unidos lograron eliminar todas las menciones a las reacciones en 
cadena que se piensa pueden desencadenarse, tales como la liberación del 
metano congelado en el fondo del mar (New Scientist, 2007).

En el conocido informe Una Verdad Incómoda, Al Gore declara que desde 
1989 varios representantes en el Congreso norteamericano han puesto en 
pauta el tema del cambio climático,  pero que esto no ha sido suficiente para 
un cambio de actitud de los congresistas.  Las elites en el poder parecen tener 
acceso a la información acerca de la situación del cambio climático, sin em-
bargo, ello no va acompañado de una voluntad real de impulsar cambios. 
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El nuevo gobierno norteamericano que encabeza Barak Obama ha plan-
teado una nueva política energética y un conjunto de políticas orientadas 
a cambiar patrones de desarrollo que privilegien energías renovables y una 
sustentabilidad ambiental. Las expectativas del pueblo norteamericano y 
del mundo podrían verse frustradas si no se enfrentan los intereses de las 
grandes corporaciones y se ponen en práctica medidas que el grueso público 
está esperando. 

Pero el cambio climático es una realidad insoslayable, resultado de un 
patrón de producción de la sociedad industrial que, desde el modelo industrial 
capitalista, tanto como desde el modelo del socialismo real, fueron incapaces 
de estructurar una adecuada relación con la naturaleza. De lo que se trata en 
este siglo XXI, es de desarrollar un nuevo modelo de desarrollo, humano, justo, 
democrático y sustentable que garantice los equilibrios ecológicos, la equidad 
social y el respeto por la biodiversidad y la diversidad cultural.  

1  Principalmente son gases que se 
encuentran de forma natural en la atmósfera 
como el vapor de agua H2O, dióxido de 
carbono CO2,  metano CH4,  óxidos de nitrógeno 
NOx, ozono O3  y otros gases artificiales 
como el hidrofluorocarbonos (HFC), 
perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de 
azufre (SF6).
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Por falta de oportunidad de empleo y de condiciones de calificación profesional, el 

trabajo esclavo –generalmente sustentado por deudas– afecta millares de trabajadores 

brasileños, tanto en la región amazónica como en otras regiones del país. Diversas 

iniciativas de instituciones y ONGs luchan para cohibir esta explotación, verdadero 

crimen contra los DDHH que también afecta el medio ambiente por la gran destrucción 

de la selva amazónica que las actividades vinculadas provocan. 
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e destruição 
da floresta
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João Roberto Ripper
Fotógrafo social, Rio de Janeiro - Brasil
ripper@imagenshumanas.com.br

Na Amazônia, a indústria do 
trabalho escravo fabrica também a 
destruição ecológica. Degradação 
humana e degradação ambiental fa-
zem parte da cultura do lucro fácil de 
latifundiários e grileiros da região.

Mais de um século após a Lei 
Áurea, o trabalho escravo continua 
sendo uma realidade para milha-
res de trabalhadores brasileiros. 
Quanto mais remota a região, mais 
impunemente este crime acontece. 
Por isso, não é de surpreender que, 
na Amazônia, escravizar, praticar 
cárcere privado, explorar homens, 
mulheres e crianças em trabalhos 
pesados, omitir socorro a trabalha-

dores doentes, muitas vezes torturar 
e até matar são práticas repugnantes 
que se repetem há várias décadas. O 
objetivo é sempre o mesmo: garantir 
custo mínimo nas derrubadas das 
florestas que visam à exploração da 
madeira e a preparação dos pastos 
para os rebanhos de gado.

“A escravidão no Brasil é pra-
ticada com uma freqüência muito 
maior do que a sociedade imagina, 
pois esse tema não é discutido 
abertamente pela sociedade, pelos 
políticos, pelos sindicatos. E creio que 
essa situação ainda vai continuar por 
muito tempo, pois o escravo contem-
porâneo é submetido a essa situação 
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degradante em razão da miséria, da 
injusta distribuição de renda, da fal-
ta de uma reforma agrária justa, do 
desemprego e da falta de qualificação 
profissional”.

A afirmação vem de alguém que 
conhece de perto essa triste realida-
de, a auditora fiscal Cláudia Márcia 
Ribeiro Brito.

UMA HiStÓRiA  
AiNDA AtUAL

Em dezembro de 2001, a auditora 
Claudia Márcia coordenou a opera-
ção que resultou na libertação de 
127 trabalhadores rurais da fazenda 
Tuerê, no município de Senador José 
Porfírio (PA), região da Transama-
zônica. A operação, que durou uma 
semana, foi executada pelo o Gertraf 
(Grupo Executivo de Repressão ao 
Trabalho Forçado), órgão executor 
do Ministério do Trabalho, que re-
presenta vários outros ministérios 
(Aeronáutica, Saúde, Justiça, Agri-
cultura, Meio Ambiente e Indústria 
e Comércio). Participam, ainda, do 
Gertraf entidades não-governamen-
tais, como a Comissão Pastoral da 
Terra e a Contag, além da Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT), 
convidada especial do Governo. 

Tal libertação só foi possível 
graças à corajosa denúncia de um 
dos trabalhadores da fazenda, en-
caminhada pela Comissão Pastoral 
da Terra (CPT) de Marabá ao Gertraf. 
Depois de conseguir fugir da fazenda 
e caminhar 180 quilômetros pela 
floresta amazônica, dia e noite, sob 
intensa chuva, ele chegou a Marabá 
e contou à CPT que os demais tra-
balhadores ainda estavam presos na 
floresta. Encapuzado, para não ser 

reconhecido pelos funcionários do 
fazendeiro, o trabalhador conduziu 
o Grupo Móvel de Combate ao local 
do trabalho forçado, e a Polícia 
Federal até o local da derrubada de 
árvores.

O panorama era desolador. Os 
trabalhadores viviam em condições 
subumanas, em barracos cobertos de 
plástico, expostos ao sol e à chuva, 
sem paredes, com piso de chão 
batido, sem instalações sanitárias. 
Bebiam água suja, sem qualquer tra-
tamento e imprópria para o consumo 
humano, retirada de uma pequena 
lagoa de água parada. Entre eles, 
havia vários doentes com malária. 
Um deles estava ferido: uma árvore 
caíra sobre suas pernas. Apesar de 
impossibilitado de se locomover, 
ninguém lhe prestou socorro. Vi-

giados por capangas armados, eram 
impedidos de sair. Eram usados como 
mão-de-obra escrava para derrubar 
40 alqueires da floresta e preparar 
pasto para gado. Segundo os pró-
prios trabalhadores, como eles eram 
obrigados a fazer compras na cantina 
da fazenda, muitos já deviam quan-
tias que superavam suas previsões 
de ganhos.

Toda essa história expressa um 
caso clássico de escravidão por “dí-
vida“, com todos os elementos que 
caracterizam o que a Organização 
Internacional do Trabalho denomi-
na de Formas Contemporâneas de 
Escravidão. 

Por isso mesmo, situações como 
a da fazenda Tuerê, que nos dias de 
hoje ainda acontecem, têm recebido 
grande atenção da mídia internacio-

Os trabalhadores viviam em 
condições subumanas, em 
barracos cobertos de plástico, 
expostos ao sol e à chuva, 
sem paredes, com piso de 
chão batido, sem instalações 
sanitárias. Bebiam água suja, 
sem qualquer tratamento e 
imprópria para o consumo 
humano, retirada de uma 
pequena lagoa de água parada.
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nal. No início do ano, o jornal New 
York Times publicou, com grande 
destaque, uma reportagem sobre o 
trabalho escravo no Brasil, jogando 
um pouco mais de luz em um pro-
blema que a maioria dos brasileiros 
ainda ignora.

“Doutora, obrigado, é a tercei-
ra vez que a senhora me liberta”. 
Naquela operação de 2001, Cláudia 
Márcia escutou essa declaração de 
um trabalhador que já libertara em 
uma operação anterior. E o destaque 
é da própria auditora: “é comum nas 
fiscalizações que um trabalhador 
libertado pelo Grupo Móvel volte 
a ser encontrado na mesma situa-
ção poucos meses depois. Por que 
isso acontece? Repito: por falta de 
oportunidade de emprego e de uma 
qualificação profissional que lhes 

ofereça uma perspectiva de mu-
dança. Sabemos que a qualificação 
profissional está ligada diretamente 
à educação e a maioria dos escravos 
é analfabeta. São pessoas que não 
tiveram uma oportunidade sequer na 
vida de exercer a sua cidadania, um 
direito de todos.”

Hoje Cláudia Márcia coordena 
o projeto social Instituto Carvão 
Cidadão (ICC) que foi criado em 
agosto de 2004 pelas siderúrgicas 
que integram o Pólo Industrial do 
Ferro Gusa da Região de Carajás. É 
uma entidade com personalidade 
jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, sediada no município 
de Imperatriz, MA. Conforme infor-
mações divulgadas em seu site, o 
instituto é fruto da preocupação das 
siderúrgicas em garantir que seus 

fornecedores produtores de carvão 
vegetal sejam socialmente respon-
sáveis que cumpram a legislação 
trabalhista.

Apaixonada pelo seu trabalho, 
a corajosa auditora sonha com um 
mundo melhor para os brasileiros 
trabalhadores da Amazônia, mas 
é realista na sua reflexão sobre o 
trabalho escravo no Brasil e acres-
centa: “somente a partir de 1992, 
o próprio Ministério do Trabalho 
começou a se preocupar com essa 
chaga que envergonha a todos nós. 
Vale lembrar que apenas em 1995, 
com as ameaças de sanções inter-
nacionais, a pressão da sociedade 
civil, da Comissão da Pastoral da 
Terra, entre outras formas de pres-
são, é que o Gertraf foi criado com 
o objetivo de combater o trabalho 
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escravo. Atualmente, sentimos que 
há uma preocupação maior com o 
tema: a própria OIT, as Procuradorias 
do Trabalho e da República e outros 
órgãos e entidades começam a des-
pertar e procurar soluções para essa 
problemática”.

UMA HiStÓRiA QUe 
tAMbÉM GeRA 
DeStRUiÇÃO AMbieNtAL

Além dos crimes contra os direitos 
humanos, o trabalho escravo tam-
bém tem provocado uma grande 
destruição ecológica, já que, em 
cada hectare de floresta amazônica 
existem, em média, 200 espécies 
de árvore. 

Segundo o trabalhador rural 
Carlos da Costa Silva, em cada linha 
(medida usada para medir este tipo 
de trabalho) são derrubadas, no mí-
nimo, cem árvores de médio e grande 
porte. Cada alqueire, que é dividido 
em dezesseis linhas, tem 4,84ha 
ou 1,4km2. Se em cada alqueire 
são derrubadas pelo menos 1.600 
árvores, isso quer dizer que numa 
empreitada de quarenta alqueires, 
como a que estava sendo realizada 
na Fazenda Tuerê, seriam derrubadas 
pelo menos sessenta e quatro mil ár-
vores de médio e grande porte. Só a 
equipe de Carlos já tinha derrubado 
vinte e três alqueires e duas linhas 
de floresta, cerca de trinta e sete 
mil árvores. 

Naquela ocasião, os fiscais do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambien-
te (Ibama) constataram a devastação 
e o desmatamento ilegal e lavraram 
diversos autos de infração. Segundo 
Pedro David, técnico do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra), que acompanhou a 
segunda parte da operação em 2001, 
as terras pertenciam à União. 

Muitas vezes quem assume a 
culpa de toda essa situação não é 
o seu verdadeiro autor. Ainda no 
mesmo caso da fazendo Tuerê, em-
bora a denúncia dos trabalhadores 
fosse contra o dono da propriedade, 
um oftalmologista de Marabá, quem 
assumiu a culpa foi um funcionário 
dele que agia como um “gato”, 
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ou seja, um arregimentador que 
agenciava os trabalhadores para o 
fazendeiro. E quando o Grupo Móvel 
chegou à fazenda, em menos de 24 
horas, o tal funcionário levantou 
90 mil reais, correspondentes às 
verbas rescisórias dos trabalhadores. 
E mais: para regularizar a situação, 
o advogado do fazendeiro contratou 
um fotógrafo, para fazer as fotogra-
fias para carteiras de trabalho, e um 
contador, para efetuar o pagamento, 
ambos de Marabá.

Na fazenda, era usado o sistema 
de barracão, pelo qual a alimentação 
e qualquer outro produto eram forne-
cidos com acréscimo de 30% sobre 
os preços praticados no mercado. 
Segundo declarações do cantineiro, 
não se informava o preço de nenhu-
ma mercadoria aos trabalhadores. 
O mesmo ocorria com o valor das 
despesas das ferramentas de traba-
lho, como foice, lima e até moto-
serras e equipamentos de proteção 

individual, como botas e chapéus. 
Além disso, o cantineiro exercia 
ilegalmente a prática da medicina, 
aplicando injeções e prescrevendo 
remédios aos trabalhadores. Os me-
dicamentos eram vendidos, também, 

com acréscimo de 30%.
Através dos arregimentadores, 

os fazendeiros oferecem tudo o que 
deseja quem está desempregado e 
vive na miséria. Mesmo com salários 
muito baixos e iludidos com as falsas 

Além dos crimes contra 
os direitos humanos, o 
trabalho escravo também 
tem provocado uma grande 
destruição ecológica, já que, 
em cada hectare de floresta 
amazônica existem, em média, 
200 espécies de árvore. 
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promessas como um bom alojamen-
to, alimentação farta, transporte ao 
final do serviço e, quando necessá-
rio, tratamento médico, os peões 
aceitam ir para as fazendas e em 
Tuerê vinham trabalhando desde o 
início de outubro de 2001. 

Por falta de opções, é bem pro-
vável que muitos deles ainda hoje 
embarquem novamente em aventu-
ras que na maioria das vezes não têm 
um final feliz. Tão logo o dinheiro 
acaba, são outra vez alvo fácil para 
os “gatos” e aliciadores, com pro-
postas irrecusáveis para quem vive 
sempre ao lado da fome. 
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Mais de duas mil denúncias de 
trabalho escravo foram feitas de 
2001 a 2008, envolvendo 54.152 
trabalhadores, sendo que até 2008, 
mais de 28.000 teriam sido libertados 
em todo o Brasil já que esse grave 
problema, além de comprometer 
a qualidade de vida de muitos que 
vivem na Amazônia, também atinge 
vários outros estados brasileiros.
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cOMbAteNDO  
O tRAbALHO eScRAvO 

Embora o trabalho escravo contem-
porâneo ainda seja uma realidade 
bastante grave, há diversas ini-
ciativas, lideradas por diferentes 
instituições e/ou organizações que 
buscam combatê-lo.

A ONG Repórter Brasil, por exem-
plo, acompanha o problema do tra-
balho escravo contemporâneo desde 
2001, informando à sociedade e de-
senvolvendo projetos que vêm con-
tribuindo de maneira significativa 
para a erradicação dessa prática. A 
organização é membro da Comissão 
Nacional para a Erradicação do Tra-
balho Escravo (Conatrae), criada em 
2003 pelo Presidente da República e 
formada por ministérios, instituições 
da Justiça e do Ministério Público e 
entidades da sociedade civil. Nessa 
área, é responsável por diferentes 
projetos, como por exemplo: “Escra-
vo, nem pensar!”, “Cadeia produtiva 
do trabalho escravo” e “Agência de 
Notícias sobre Trabalho Escravo”.

Além disso, a Repórter Brasil, em 
conjunto com a Organização Inter-
nacional do Trabalho e o Instituto 
Ethos desenvolveram um sistema de 
busca, facilitado com base no Ca-
dastro de Empregadores da Portaria 
540 de 15/10/2004, a chamada Lista 
Suja do Trabalho Escravo divulgada 
pelo governo federal, o que permite 
que as empresas signatárias do Pac-
to Nacional para a Erradicação do 
Trabalho Escravo possam consultar 
se determinada propriedade está na 
relação. A ferramenta é de grande 
importância para que o setor em-
presarial cheque com rapidez quais 
fazendas devem ser suspensas das 
listas de fornecedores.

O acesso a esse banco de dados 
(www.reporterbrasil.org.br) é livre e 
as informações são constantemente 
atualizadas com base nas informa-
ções fornecidas pela Secretaria de 
Inspeção do Trabalho do Ministério 
do Trabalho e Emprego. 

Também a Comissão da Pastoral 
da Terra tem sido uma grande aliada 
e alerta: mais de duas mil denúncias 
de trabalho escravo foram feitas de 
2001 a 2008, envolvendo 54.152 

trabalhadores, sendo que até 2008, 
mais de 28.000 teriam sido liberta-
dos em todo o Brasil já que esse gra-
ve problema, além de comprometer 
a qualidade de vida de muitos que 
vivem na Amazônia, também atinge 
vários outros estados brasileiros.

Até quando? Até quando ainda 
vamos ter que conviver com essa 
triste situação que compromete o 
ser humano e a natureza de forma 
devastadora?  
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Um recente estudo, feito por pesqui-
sadores brasileiros nas universidades 
americanas de Michigan e da Cali-
fórnia, mostrou que a destruição da 
floresta amazônica é 41% maior do 
que se pensava. 

Graças ao trabalho das duas equipes, 
foram desenvolvidos novos progra-
mas de computador para analisar 
as fotos do satélite Landsat, que 
monitora a Amazônia. Com as novas 
técnicas, é possível identificar regiões 
que já sofrem alguma exploração de 
madeira, porém ainda imperceptível 
nas grandes imagens de satélite. 
O novo método permite identificar 
clareiras e picadas abertas na mata 
por madeireiros e poderá ajudar na 
localização de áreas de risco antes 
que as queimadas aconteçam.

desmatamento é maior 
do que se imaginava João Ripper

O estudo revela, também, a extensão 
do estrago feito pelas madeireiras 
na região. Entre 1989 e 1992, essas 
empresas trabalharam numa área de 
5.700 km2. De 1993 a 1996, trans-
feriram-se para outras áreas, com 
9.500 km2. A partir daí, o incremen-
to das atividades é impressionante: 
entre 1997 e 1999, passaram a atuar 
em uma área de 23.400km2, corres-
pondentes à metade do estado do Rio 
de Janeiro.m 2007 a luta pela terra 
envolve 8.420.083 Hectares.

Hoje, calcula-se que a área devastada 
todo ano na Amazônia é de 26.800 
km2, e não apenas os 19.000 km2 
registrados oficialmente. A região 
já perdeu 13,9% de sua cobertura 
verde, uma área equivalente à da 
França. 
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La ecología 
humana de 
la Amazonía

A água gera a maior parte dos superávits de oxigênio e o Rio Amazonas é o maior 

corpo de água doce no mundo; a importância das florestas se encontra na 

proteção contra a força da chuva e da erosão. É importante evitar a contaminação 

com hidrocarburos, resíduos da mineração, plásticos e outras substâncias que não 

são biodegradáveis; e é urgente encontrar tecnologias alternativas que evitem a 

contaminação e produzam fontes alternativas de energia. Historicamente, os 

indígenas têm cuidado da diversidade da Amazônia e os profissionais devem 

trabalhar junto a eles para reconhecer e resgatar seus conhecimentos ancestrais 

de preservação da natureza.

James Regan
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Perú
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La Amazonia es una vasta región 
que no solo incluye la cuenca ama-
zónica sino toda el área desde la 
cordillera de Guyana a la cordillera 
del sur de Brasil. Abarca una enorme 
diversidad de ecosistemas, más de 
780 millones de hectáreas. La mitad 
es bosque tropical húmedo sobre 
suelos erosionados, tierras altas 
volcánicas o de piedra caliza. Una 
tercera parte es sabana y el dos por 
ciento es tierra inundable. El resto 
es agua en la forma de ríos, lagunas, 
estuarios y pantanos. 

El tipo de agua de los ríos añade 
matices a la condición del ambien-
te: los ríos de aguas blancas que 
descienden de los Andes contienen 
un rico sedimento que se deposita 
cada año al mermar los ríos. Los ríos 
de aguas negras tienen su origen en 
la Amazonia y son muy ácidos y los 
ríos de aguas claras que provienen 
de las cordilleras del norte y del sur 
son menos ácidos.

Es una de las regiones de mayor 
biodiversidad en el mundo, en 
cuanto a la flora, la fauna, las len-
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Los indígenas, a diferencia de los colonos, 
conservan tecnología para practicar la 
horticultura en las tierras no inundables con 
un mínimo de daño al ambiente. Las tierras no 
inundables son muy erosionadas y saturadas 
de aluminio. Los nutrientes se encuentran en 
la superficie, en las plantas, y para liberarlos y 
abrir una chacra (campo cultivable) se corta la 
vegetación menuda y las ramas de los árboles 
y se la deja secar.
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guas, las culturas y las estrategias 
de adaptación. Hay evidencia de 
la presencia humana desde el año 
9.000 a.C. La cerámica aparece en 
la Amazonía alrededor de 5.500 a.C., 
tres mil años antes que en los Andes. 
También se practicaba la horticultura 
en la Amazonía dos mil años antes 
que en los Andes.

Muchas personas piensan que el 
bosque amazónico es el “pulmón 
del mundo”, pero no tiene sustento 
científico. Los bosques amazónicos 
no generan un superávit importante 
de oxígeno, sino que es el agua la 
que lo genera en gran parte. El Ama-
zonas es el mayor cuerpo de agua 
dulce en el mundo. Los bosques son 
importantes porque ofrecen protec-
ción contra la fuerza de la lluvia y 
la erosión.

Debido a los pronósticos para el 

el suelo desprotegido, para después 
correr a los ríos y aumentar su vo-
lumen. El resultado de este hecho 
fueron las sequías en la selva alta 
por falta de evaporación y las inun-
daciones desmesuradas en la selva 
baja. Las tierras deben permanecer 
con una cubierta de vegetación.

iNDiGeNAS Y cOLONOS

Los indígenas, a diferencia de los 
colonos, conservan tecnología para 
practicar la horticultura en las tie-
rras no inundables con un mínimo 
de daño al ambiente. Las tierras no 
inundables son muy erosionadas y 
saturadas de aluminio. Los nutrien-
tes se encuentran en la superficie, 
en las plantas, y para liberarlos y 
abrir una chacra (campo cultivable) 
se corta la vegetación menuda y las 

futuro, de un déficit de agua dulce 
en el mundo, es importante evitar 
la contaminación con hidrocarburos,  
residuos de la minería, plásticos y 
otras sustancias que no son bio-
degradables. Lo que se hace en las 
vertientes orientales de los Andes 
y otras cordilleras llega a los ríos 
amazónicos. Urge encontrar no solo 
tecnologías alternativas que eviten 
la contaminación, sino también 
fuentes alternativas de energía. 

Cuando llueve mucho el agua cae 
sobre las hojas de los árboles para 
luego deslizarse al suelo, en lo que 
una parte de ella se evapora. Cuando 
hay una gran deforestación, como 
hubo en la construcción de la ca-
rretera marginal y el oleoducto en la 
selva alta del Perú a partir de 1969, 
gran parte del agua cayó con fuerza 
y sin ningún tipo de resguardo sobre 
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ramas de los árboles y se la deja 
secar. Después se la quema pero 
dejando en pie los árboles. Como 
este fuego es de baja biomasa con 
una temperatura mínima, emite 
mucho menos carbón a la atmós-
fera -a diferencia de lo que hacen 
los colonos que queman los árboles 
produciendo temperaturas elevadas 
y expulsando grandes cantidades de 
dióxido de carbono. Los indígenas 
conservan los árboles frutales y los 
árboles donde crecen los hongos 
comestibles. Poco a poco sacan la 
corteza de algunos árboles para leña 
hasta que el árbol se pudra y sirva 
también de leña. 

Los indígenas amazónicos no se 
han limitado a lo que la naturaleza 
ofrece, sino que transformaron su 
paisaje para hacerlo más produc-
tivo. Siembran la yuca junto con 
árboles frutales que, además de 
producir alimentos, proporcionan 
una cubierta para las plantas que 
están en el suelo y evitan la erosión. 
De las 138 especies domesticadas de 
plantas, más de la mitad son árboles. 
Un ejemplo es la palmera pijuayo 
(pupunha), cuyo fruto está lleno de 
aceite, beta-carotina, vitamina C y 
proteína (Mann 2005: 341). 

Los antiguos habitantes de la 
Amazonía tenían técnicas sofistica-
das para enriquecer la tierra. Mez-
claban carbón vegetal con materia 
orgánica para producir un abono. 
La producción de carbón, en vez de 
ceniza, hace menos daño a la atmós-
fera y ayuda a mantener la humedad 
y los nutrientes del suelo. La materia 
orgánica produce microorganismos 
que enriquecen la tierra.

Las tierras inundables se renue-
van todos los años y son ricas para 
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La educación, desde sus inicios hasta 
la formación profesional, debe tener 
un fuerte componente ecológico. 
Debemos mantenernos informados 
sobre los problemas del ambiente y 
apoyar a los movimientos políticos a 
favor de de los derechos humanos, 
de los derechos indígenas y de los 
derechos ambientales.
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la agricultura, pero son lugares 
riesgosos, a causa de los cambios 
del curso del río o de la llegada 
temprana de las inundaciones. La 
pesca y la caza de animales acuáti-
cos es abundante pero es necesario 
cuidar para que no sean utilizados 
pesticidas o fertilizantes químicos 
en las tierras aledañas, puesto que 
la lluvia arrastra estos venenos al río 
provocando la muerte de los peces o 
su emigración. Los pobladores de las 
riberas también saben la importan-
cia de mantener la vegetación en las 
orillas de los ríos como protección 
contra la erosión.

En la Amazonía peruana, los 
450.000 habitantes de las tierras 

inundables proporcionan pescado 
para su propia alimentación y para la 
de 800.000 personas de las ciudades. 
Las instituciones públicas y privadas 
deben tomar medidas para evitar la 
sobreexplotación de estos recursos 
y para promover la construcción de 
piscigranjas en las tierras altas y 
criaderos de tortugas acuáticas. 

Los indígenas vivieron en la Ama-
zonía durante miles de años con un 
manejo razonable de sus recursos. 
Un estimado conservador calcula una 
población de seis millones antes de 
la llegada de los primeros europeos. 
Los campesinos ribereños y caboclos 
han sobrevivido porque aprendieron 
los conocimientos y la tecnología 

indígena. Por lo tanto, los profesio-
nales deben trabajar en conjunto 
con los indígenas para reconocer 
y rescatar estos conocimientos. 
Por otro lado, debemos reflexionar 
sobre el fin del desarrollo. Para los 
indígenas “desarrollar” no es tener 
más, sino “vivir bien”.

Gran parte de la Amazonía no es 
muy apta para los monocultivos. Los 
insecticidas y fertilizantes químicos 
no dan los resultados deseados y 
contaminan los ríos. Lo que sí podría 
dar buenos resultados es la produc-
ción de alimentos orgánicos, que les 
daría un valor agregado. 

El futuro de la Amazonía de-
pende de los conocimientos de los 
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Dourojeani, Marc, 1990 Amazonía ¿Qué 
Hacer?, Iquitos: CETA.

Mann, Charles, C. 2006 1491: New 
Revelations of the Americas before 
Columbus. New York: Vintage Books.

Sponsel, Leslie, E. 1995, Relationships 
among the World Systemas, Indíge-
nous Peoples and Ecological Anthro-
pology en the Endangered Amazon, 
Indigenous peoples and the Future of 
Amazonía, Leslie E. Sponsel, editor. 
Tucson: The University of Arizona 
Press.

descendientes de sus antiguos habi-
tantes que han sido custodios de su 
diversidad. Dadas las implicancias 
globales de la conservación de los 
ecosistemas amazónicos y su biodi-
versidad, todos estamos llamados a 
ser custodios. Hoy, más que nunca 
se nos pide que seamos los nuevos 
guardianes de la Amazonía.

La educación, desde sus inicios 
hasta la formación profesional, 
debe tener un fuerte componente 
ecológico. Debemos mantenernos 
informados sobre los problemas del 
ambiente y apoyar a los movimientos 
políticos a favor de de los derechos 
humanos, de los derechos indígenas y 
de los derechos ambientales. 
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La seguridad en la Amazonía representa un gran desafío, el qual demanda 

establecer interrelaciones entre las dimensiones energética, alimenticia, hídrica, 

climática y ambiental. Una política de seguridad eficaz para la región amazónica 

demanda que sea tratada como prioridad de políticas sustentables, con 

aprovechamiento racional de sus recursos naturales, respetando el saber local y 

las identidades culturales de sus poblaciones, a través de un nuevo modelo de 

desarrollo con base en la conservación de la selva y en los servicios ambientales 

provenientes de la sociobiodiversidad existente.
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A segurança da 

Amazônia no 

século XXI 

A Amazônia tem papel de des-
taque pela importância estratégica 
dos recursos naturais que abriga, 
conformando espaços de sociobio-
diversidade e serviços climáticos 
absolutamente decisivos para a se-
gurança transnacional e global. Con-
flitos ambientais transfronteiriços 
decorrentes do processo combinado 
de crise de escassez e crescente mer-
cantilização da natureza estão hoje 
no centro das políticas de governan-
ça mundial, conformando incertezas 
no curso da nova geopolítica global 
tensa e turbulenta. 

No contexto da sociedade pós-
industrial, mudanças substantivas 
conformam novas percepções e pa-
radigmas num mundo em franca ebu-
lição de idéias, dilemas e projetos 
civilizatórios. Diante das complexas 
dimensões da globalização - econô-
mica, política, social, tecnológica, 
cultural e ambiental - desafios inadi-
áveis e ameaças sistêmicas como a 
pobreza, desigualdade, estagnação 

econômica, corrupção, violência 
e catástrofes climáticas; cresce a 
importância de estudos e pesquisas 
sobre processos contemporâneos na 
formatação de padrões de estabili-
dade, desenvolvimento e paz, como 
condição do progresso e bem estar 
das sociedades humanas.

Com efeito, a agenda da segu-
rança mundial com o término da 
guerra fria e derrocada do socialismo 
histórico tem se alargado de forma 
significativa para incorporar novos 
temas e distintas problemáticas. O 
fim da bipolaridade e as transfor-
mações no leste europeu resultaram 
numa ordem multipolar de interde-
pendências globais e agendas multi-
facetadas que tencionam o conceito 
de segurança para além do enfoque 
tradicional de estudos estratégico-
militares. 

A noção de defesa nacional 
centrada na visão estadocêntrica 
no marco da soberania territorial 
mostra-se insuficiente para garantir 

situações de estabilidade e desen-
volvimento. A globalização está 
erodindo a soberania dos Estados, 
expondo vulnerabilidades num 
contexto da nova arquitetura da 
(in)insegurança mundial. As formas 
clássicas de resolução dos conflitos 
pela via armamentista e intimidação 
bélica já não respondem aos desafios 
e impasses contemporâneos. 

A segurança militar continua 
relevante e decisiva, mas não é 
a única a ser garantida. Emergem 
ameaças e desafios que afetam a 
segurança internacional, mostrando 
que novas configurações planetárias 
- interdependência econômica, velo-
cidade tecnológica e informacional 
e desequilíbrios ecológicos, irão 
conduzir políticas de segurança para 
outras esferas não exclusivamente 
militares.

A segurança tornou-se uma 
questão multifacetada, apresentan-
do-se na Amazônia como grande 
desafio, tornando-se fundamental 

Alberto Teixeira da Silva
Doutor em Ciências Sociais pela Universidade 
Estadual de Campinas. Professor de 
Relações Internacionais do Programa de 
Pós-Graduação em Ciência Política da 
Universidade Federal do Pará, Brasil. 
alberts@superig.com.br
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estabelecer inter-relações entre as 
dimensões energéticas, alimentar, 
hídrica, climática e ambiental. Ris-
cos e efeitos devastadores derivados 
do aquecimento global, perda de di-
versidade biológica, desertificação, 
violência, marginalidade, exclusão 
social, lixo urbano, degradação dos 
recursos hídricos, enfim, um conjun-
to de situações caóticas expõe uma 
crise mundial sistêmica e projeta 
desequilíbrios perturbadores que 
já ameaçam a paz no contexto das 
relações internacionais. 

A Amazônia está no epicentro 
das grandes preocupações regionais, 
nacionais e transnacionais. Não por 
acaso, suscita questionamentos e 
disputas calorosas, reacendendo 
debates controversos sobre sobe-
rania, defesa, territórios, presença 
incontrolada de múltiplos atores e 
desafios crescentes de compatibili-
zar proteção dos recursos naturais, 
crescimento econômico, justiça 
social e gestão democrática, enfim, 
a quadradura do círculo do desen-
volvimento sustentável.

A ampla variedade de temas sus-
citados pelo problema da segurança 
numa região de fronteira do capita-
lismo global, marcada por profundas 
assimetrias e conflitos, projeta aná-
lises e configurações significativas 
sobre o subcontinente amazônico 
no cenário das transformações e po-
líticas de integração forjadas pelos 
blocos e arranjos de governanças na 
América do Sul.

Uma observação atenta da mol-
dura das relações internacionais 
contemporâneas, não pode ignorar 
que o sistema internacional funda-
do a partir do Tratado de Westfalen 
(1648), que consagrou o papel 
fundamental dos Estados, está hoje 
abalado pelas mudanças rápidas de-

correntes da emergência de fluxos de 
poder, finanças, acordos comerciais, 
tecnologias, migrações, agendas 
e novos atores, que influenciam e 
tencionam os parâmetros políticos 
clássicos. O sistema interestatal 
monopolizado pelas relações entre 
Estados Nacionais e as estratégias 
de poder pelo uso da força militar e 
preocupações geopolíticas centra-
das na segurança nacional já estão 
sendo corroídas pelo novo mapa 
de segurança e defesa moldada em 
políticas públicas e inserção efetiva 
dos movimentos sociais.

 O cenário mundial configura a 
passagem do sistema internacional 
para um sistema global. A seguran-
ça contemporânea deixou de ser 
compreendida na ótica restrita do 
realismo radical, que preconiza o 

uso da força militar e poder entre 
os Estados para a resolução dos 
grandes conflitos contemporâneos. 
As prioridades de segurança humana 
e coletiva norteiam-se pelo conceito 
mais amplo de segurança multidi-
mensional numa teia de ameaças 
conectadas: conflitos entre países, 
guerras civis, tráfico de drogas, 
atentados terroristas, pobreza, 
calamidades sociais e degradação 
ambiental.

No contexto dessa agenda mul-
tifacetada, a Amazônia tem pa-
pel de destaque pela importância 
estratégica dos recursos naturais 
que abriga, conformando espaços 
de sociobiodiversidade e serviços 
climáticos absolutamente decisivos 
para a segurança transnacional e 
global. Conflitos ambientais trans-
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fronteiriços decorrentes do processo 
combinado de crise de escassez 
e crescente mercantilização da 
natureza estão hoje no centro das 
políticas de governança mundial, 
conformando incertezas no curso 
da nova geopolítica global tensa 
e turbulenta. Em conseqüência da 
concentração da riqueza, aumento 
da miséria e degradação da natureza, 
abissais desigualdades se alargam 
em escala mundial. 

Dentro do cenário mais abran-
gente de segurança global mul-
tidimensional, a Amazônia tem 
papel de destaque pela importância 
crucial dos recursos naturais que 
abriga, conformando territórios 
de sociobiodiversidade, serviços 
ambientais e climáticos absoluta-
mente decisivos para a segurança 

dimensional e emergência de arenas 
multifacetadas como meio ambien-
te, migrações, direitos humanos, 
criminalidade; potencializada pela 
velocidade das inovações tecnológi-
cas, formação de redes (networks), 
surgem novos desafios cognitivos e 
busca de referenciais que reorien-
tem perspectivas interpretativas na 
apreensão dos fenômenos contem-
porâneos.

O cenário atual das relações in-
ternacionais molda-se nos arranjos 
sistêmicos da política para além da 
clássica abordagem interestatal. 
Agora se inicia uma era pós-políti-
ca internacional, na qual os atores 
estatais são obrigados a partilhar o 
cenário e o poder global com orga-
nizações internacionais, companhias 
transnacionais, além de movimentos 
políticos e sociais de escopo trans-
nacional/global. Isso não quer dizer 
que o Estado deixou de ser o ator 
mais importante e influente, mas 
agora não são os únicos no palco 
das decisões mundiais.

A segurança ambiental adquire 
importância, pois implica na segu-
rança vital da biosfera, na perspec-
tiva de regulação sustentável dos 
recursos naturais, cooperação entre 
Estados e mobilização de populações 
em torno dos objetivos de proteção. 
Vai perdendo sentido a diferenciação 
entre high politics (agenda estraté-
gico-militar) e low politics (agenda 
econômica, social e ecológica), con-
siderando que a interdependência 
crescente no contexto da sociedade 
global vai minando as fronteiras 
nas agendas de governo, fazendo 
com que os objetivos de uma ampla 
segurança humana se entrelacem

Uma política de segurança eficaz 
para a Amazônia seria através de 
uma posição corajosa e determinada 

transnacional. Uma contribuição 
estratégica do Brasil no contexto 
da segurança humana consiste no 
aproveitamento de suas vantagens 
comparativas (recursos hídricos, 
biodiversidade, multiculturalismo, 
energias renováveis, etc.), subordi-
nando o crescimento da economia 
ao modelo de sociedade igualitária, 
onde sejam forjados novos padrões 
de sociabilidade humana pautada 
na democratização dos espaços pú-
blicos e satisfação das necessidades 
básicas da população. 

O paradigma da política interna-
cional fundado no domínio exclusivo 
dos Estados está sendo tencionado 
por novas configurações de políti-
cas de governança baseadas numa 
multiplicidade de agendas e atores. 
No contexto da globalização multi-

Uma política de segurança 
eficaz para a Amazônia seria 
através de uma posição 
corajosa e determinada do 
governo brasileiro no sentido 
de planejar um padrão de 
ocupação seguindo as 
orientações do zoneamento 
ecológico-econômico, de 
tal modo que a região fosse 
tratada como prioridade 
na efetivação de políticas 
sustentáveis.
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do governo brasileiro no sentido de 
planejar um padrão de ocupação 
seguindo as orientações do zonea-
mento ecológico-econômico, de tal 
modo que a região fosse tratada 
como prioridade na efetivação de 
políticas sustentáveis, no aproveita-
mento racional de seus recursos na-
turais, respeitando o saber local e as 
identidades culturais das populações 
que nela habitam e forjado um novo 
modelo de desenvolvimento, basea-
do na conservação da floresta e nos 
serviços ambientais provenientes da 
sociobiodiversidade existente.

A segurança e soberania da Ama-
zônia envolve uma gama de variáveis 
e percepções da realidade. Somente 
uma cultura de defesa e segurança 
regional fundada sob o primado do 
conhecimento tradicional, ciência, 
tecnologia, inovação e educação, 
pode promover um desenvolvimento 
sustentável endógeno e valoração de 
riquezas para as populações amazô-
nidas atuais e futuras.  

Fonte: http://revistaautor.com/index.
php?option=com_content&task=view&id=309&It
emid=38

Uruguay es un pequeño país de 
clima templado situado al oriente 
del río homónimo que lo limita con 
la República Argentina. Descansa 
sobre las hermosas playas del Río 
de la Plata y del Océano Atlántico 
extendiéndose desde los 30 a los 35º 
de latitud Sur. Su clima es benigno y 
especialmente apto para la produc-
ción agropecuaria. 
 
El invierno generalmente presenta 
pocas noches con temperaturas 
debajo de 0ºC y los veranos no son 
demasiado calurosos; en esta esta-
ción las temperaturas del día suelen 
estar en el entorno de los 25 a 30ºC.  
Su régimen pluviométrico, aunque 
bastante irregularmente distribuido, 
se sitúa en promedio en los 1.100 
milímetros anuales. Las lluvias se 
reparten, así, generosamente en las 
cuatro estaciones del año.

Estas características, sumadas a una 
orografía suavemente ondulada en 
la mayor parte de su territorio, le 
confieren una rica hidrografía bien 
distribuida a lo largo y ancho del 
mismo. De la superficie total de 17,3 
millones de hectáreas, casi 16 millo-
nes se consideran aprovechables para 
la producción agropecuaria.

Sobre sus suelos relativamente férti-
les, se desarrollan naturalmente pra-
deras naturales compuestas por gran 
variedad de especies de gramíneas y 
leguminosas de bajo porte, especial-

mente aptas para la alimentación del 
ganado vacuno, ovino y equino.

La población humana es de 3,3 millo-
nes de habitantes y, aunque la superfi-
cie promedio por habitante daría algo 
más de 5 hectáreas, el campo está 
muy poco poblado, pues aproximada-
mente la mitad de su gente reside en 
la ciudad capital, Montevideo, situada 
en el sur del país. 

Desde que Hernandarias en los tiempos 
de la colonia introdujo la ganadería 
en su territorio, denominado origi-
nalmente la Banda Oriental debido a 
su situación geográfica, Uruguay se 
caracterizó por la excelente calidad 
de sus carnes vacunas y ovinas, de 
sus cueros y de sus lanas, de su leche 
y de sus caballos, producción que 
fue extraída casi sin inversiones de 
sus praderas naturales a lo largo de 
estos siglos. De hecho, la producción 
agropecuaria sigue siendo la principal 
fuente de recursos de Uruguay hasta 
nuestros días.

Sin embargo, la Ley Nº 15.939 deno-
minada comúnmente “Ley Forestal”, 
que fue aprobada por unanimidad del 
parlamento uruguayo en diciembre 
de 1987 y los decretos reglamenta-
rios que la siguieron, producirían un 
cambio cualitativo en la producción 
agropecuaria uruguaya. Dicha ley se 
basó en dos pilares fundamentales: a) 
protección del bosque nativo y b) pro-
moción de plantaciones de árboles.

Miguel Bergeret*

�2
N

U
EV

A
M

ER
IC

A
, n

º 
�2

�,
 m

ar
ço

, 2
00

9

Nova121b.indd   72 06.04.09   12:11:16



idéias e
m rede

idéias e
m

rede
ideas e

n red
ideas e

n red
idéias e

m rede
idéias e

m

rede
ideas e

n red
ideas e

n red

El bosque implantado que se preten-
dió impulsar al promover las nuevas 
plantaciones sería con especies 
introducidas de Pinos y Eucaliptos es-
pecialmente aptas para la elaboración 
de celulosa y papel y otros productos 
de la industrialización de la madera. 
Las condiciones para la promoción de 
las plantaciones fueron claramente 
definidas en la Ley: suelos, especies, 
densidades, retiros, sanidad, incen-
dios, etc...  Los suelos que, de acuerdo 
a sus características, fueron definidos 
como de “Prioridad Forestal”, y que 
por lo tanto fueron promovidos para 
ser forestados, fueron mapeados en 
todo el territorio sumando aproxima-
damente 3,5 MM de Hás. La prioridad 
forestal fue definida en función de las 
características de cada suelo: accesi-
bilidad, disponibilidad de agua y oxí-
geno, condiciones de enraizamiento, 
de resistencia a la erosión, etc.

Hoy, 20 años después de la creación 
de dicha ley, existe un consenso gene-
ralizado de los excelentes resultados 
que la misma ha generado para el 
Uruguay y su gente. En el cuadro final 
resumimos algunas de esas cifras. 
Aunque el desarrollo generado se ha 
realizado en una forma altamente 
planificada y tecnificada, existen sec-
tores que se muestran desconformes 
haciendo hincapié en los probables 
o reales inconvenientes que general-
mente todo desarrollo también trae 
consigo: críticas al uso de determina-
dos plaguicidas, a la distorsión en la 

dinámica del agua en el suelo que la 
forestación produce, a las agresiones 
a la biodiversidad, a los eventuales 
incendios, y muchas otras, que pue-
den ser leídas en diversos trabajos en 
la red de redes por quienes deseen 
profundizar en este tema. 

Numerosos desafíos se presentan en 
un sector que ha mostrado su dina-
mismo y su excelente gestión a lo 
largo de estos 20 años. Los mismos 
apuntan a cómo ir más lejos y no 
cómo retroceder: cómo mejorar en 
capacitación humana, en seguridad, 
en complementación productiva, en 
diversificación industrial, en trans-
porte y logística, cómo transformar 
eficientemente la biomasa en energía, 
etc. Esas son las preocupaciones de 
los que hoy están trabajando intensa 

 1988 2003 2007 2010 
(estimado)

Área plantada (Hás.) 26.000 645.000 800.000 840.000

Exportaciones (M U$S) 13:191 108:110 357:174 720:000

Balanza Comercial (M U$S) 10:182 63:654 195:863 620:000

Inversiones (M U$S) 34:181 553:308 +2.000:000 2.434:308

Inversiones en %:
Plantación-Manejo
Industria
Equipamiento

56%
S/D
44%

70%
19%
11%

25 a 27%
65 a 67%

> 6%

21%
73%
6%

Empleo: Puestos permanente 4.128 10.110 >11.000 19.019

Hás. forestadas/trabajador 
permanente

64 < 70 44

ForestACIÓN de lA PrAderA eN uruGuAY

y responsablemente para generar la 
riqueza que el país necesita y generar 
a la vez ocupación de calidad para 
su gente. Felizmente han encontrado 
hasta ahora el apoyo muy fuerte de 
todos los gobiernos de turno.

*Ingeniero Agronómo Miguel J. Bergeret
Carlos Berg 2431 Of. 402
11300 - Montevideo - Uruguay
Teléfono: 598 2 710-6171  
Fax: 598 2 622-1305   Cel.: 598 99 192-664
E-mail: miguel.bergeret@gmail.com

Graduado de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de la República, Uruguay, como 
Ingeniero Agrónomo.
Desde esa fecha ha trabajado 
ininterrumpidamente como consultor 
técnico en empresas privadas dedicadas a la 
Protección de Cultivos contra enfermedades 
y plagas que los afectan y ha desempeñado 
funciones tanto en Uruguay como en los 
otros países del cono sur de América. 

PRODUCCIóN AgROPECUARIA URUgUAYA/1988-2007 E 2010 (estimativa)
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Estudio reciente revela que la selva amazónica sufrirá daños 

irreparables hasta el final del siglo XXI a raíz del 

calentamiento global, fenómeno que también afectará los 

océanos. La denominada inercia de la selva hace que los 

impactos no se sientan inmediatamente en el ecosistema, 

escondiendo violentos síntomas.
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Destino traçado: um estudo revela 
que a Floresta Amazônia sofrerá 
danos inevitáveis até 2100, mesmo 
que as emissões de carbono sejam 
controladas.

Mesmo que o melhor dos cenários 
sobre as mudanças climáticas se 
concretize, ou seja, o mundo consiga 
reduzir substancialmente as suas 
emissões de carbono nas próximas 
décadas e o governo brasileiro con-
trole o desmatamento - o destino da 
Floresta Amazônica parece já estar 
traçado: ela pode sofrer perdas de 
até 40% de sua área até 2100. Num 
cenário mais extremo, no entanto, 
a destruição pode chegar a 85%. É 
o que revela um estudo bombástico 

Notícia publicada no jornal  
“O Globo”, no dia 12 de março  
de 2009. Rio de Janeiro, Brasil.

apresentado ontem, durante uma 
conferência sobre o clima, em Co-
penhague, na Dinamarca. 

O trabalho, conduzido por pesqui-
sadores do britânico Hadley Centre, 
um dos mais respeitados centros de 
pesquisas climáticas do planeta, é o 
primeiro a mostrar que a floresta vai 
sofrer danos inevitáveis, ainda que 
as autoridades consigam limitar o 
aumento das temperaturas globais 
em torno de 2 graus Celsius, teto 
para todas as atuais negociações 
sobre o clima. 

Com isso, além da perda de biodi-
versidade, a Amazônia teria reduzida 
a sua capacidade de absorver C02, 
agravando ainda mais o aquecimento 

Aquecimento pode 

fazer a Amazônia 

perder até  

85% da área
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global. A descoberta, dizem os pes-
quisadores, mostra que os impactos 
das mudanças climáticas na Amazô-
nia podem ser bem maiores do que 
o imaginado. 

“Os impactos do aquecimento 
global na Floresta Amazônica são 
bem piores do que pensávamos”, 
assegura Vlcky Pope, do Hadley Cen-
tre. À medida que as temperaturas 
continuarem subindo ao longo deste 
século, os estragos vão se acumu-
lando, não sendo sentidos de forma 
óbvia agora, mas se apresentando 
no futuro. 

A razão disso, explicam os cien-
tistas, é a chamada inércia da 
floresta, um fenômeno que faz com 
que impactos demorem muito tempo 
para atingir todo o seu potencial 
dentro do ecossistema. 

“Por causa disso, a Floresta Ama-
zônica vai sofrer perdas inevitáveis, 
entre 20% e 40%, mesmo que as 
emissões de C02 sejam estabiliza-
das”, explica o pesquisador Chris 
Jones, do Hadley Centre, que liderou 
o estudo. Isso acontecerá antes mes-
mo que esses impactos se tornem 
visíveis em outros lugares. 

MAiOReS eXtReMOS 
cLiMáticOS

Segundo Jones, o mesmo fenômeno 
se aplica aos oceanos, o que expli-
caria previsões de que o nível do mar 
continuará a subir por alguns anos, 
mesmo que as emissões de C02 sejam 
controladas. 

Com a ajuda de modelos cli-
máticos feitos em computadores, 
descobrimos que esses ecossistemas 
estão comprometidos com as mudan-
ças no clima, fazendo com que suas 
consequências sejam sentidas por 
mais tempo. 

O estudo do Hadley Centre indi-
ca que essa inércia do ecossistema 
amazônico se iniciaria a partir de um 
aumento de cerca de 1 grau Celsius 
nas temperaturas globais em relação 
aos niveis pré-industriais. 

Atualmente, as temperaturas 
mundiais estão em torno de 0,75 
grau Celsius mais elevadas. Emissões 
recentes de C02 garantiriam uma 
elevação concreta e inevitável de 
pelo menos 1,3 graus Celsius. “Até 
esse valor, o impacto na floresta não 
seria muito grande, mas a partir de 
dois graus, ele traria perdas de até 
40% da área da floresta, com grande 
mortandade de árvores. Já elevações 
acima dos 3 graus Celsius, trariam 
efeitos catastróficos, com uma área 
perdida em torno de 75%, conta 
Jones, lembrando que, a partir de 4 
graus. a perda poderia chegar a 85%. 
De qualquer forma, sendo pragmá-
ticos, podemos dizer que algumas 
perdas serão irreversíveis.

A Floresta Amazônica vai sofrer 
perdas inevitáveis, entre 20% e 
40%, mesmo que as emissões de 
C02 sejam estabilizadas, explica 
o pesquisador Chris Jones, do 
Hadley Centre, que liderou o 
estudo. Isso acontecerá antes 
mesmo que esses impactos se 
tornem visíveis em outros lugares.
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cONSeQUÊNciAS eM tODO 
O PLANetA

As perdas na Floresta Amazônica 
terão efeitos em todo o planeta, 
como explica Peter Cox, professor da 
Universidade de Exeter e especialista 
em clima: “os trópicos conduzem o 
clima no mundo e grandes perdas na 
Amazônia afetariam todo o planeta, 
conta Cox. Embora não se saiba 
exatamente como isso vá acontecer, 
podemos esperar mais extremos cli-
máticos em todo o mundo.

Além disso, dizem os especia-
listas, a perda de área da Amazônia 
inverteria o seu papel de sumidouro 
de carbono, fazendo com que a flo-
resta passasse a emitir mais C02 na 
atmosfera.

“Destruir a Floresta Amazônica, 
quer dizer também transformá-la de 
sumidouro em emissora de carbono”, 
diz Peter Coxo.

Para os pesquisadores, essas 
perdas de área da floresta seriam 
exemplos do que classificam como 
“feedback positivo” do aquecimento 
global. Nesse processo, o aumento 
das temperaturas mundiais causaria 
maior emissão de C02, que, por 
sua vez, traria mais elevação de 
temperaturas, alimentando constan-
temente esse ciclo. O especialista 
Tim Lenton, da Universidade de East 
Anglia, resumiu o sentimento geral 
após a divulgação do trabalho·dos 
pesquisadores do Hadley Centre.

“Quando eu era mais novo, acre-
ditava que a derrubada de árvores 
iria destruir a floresta. Hoje, vejo 
que o aquecimento global é, sim, 
o maior perigo para esse ecossis-
tema”.  
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MANEjO FLORESTAL NAS 
VáRzEAS: OPORTUNIDADES 
E DESAFIOS
Salomão, R.P.; Terezo, E. F. 
M.; Jardim, M. A. G. (Organi-
zadores). Belém, Pará, Museu 
Paraense Emilio Goeldi - Cole-
ção Adolpho Ducke, 2007, 1ª 
Ed., 208 p.

Apresenta exemplos bem-su-
cedidos de manejo em áreas 
alagáveis da floresta amazô-
nica. Os 20 autores dos três 
capítulos que compõem o livro 
discutem limites técnicos e 
legais do processo de implan-
tação de manejo florestal na 
várzea amazônica. Segundo 

eles, que traçam um panorama da trajetória da atividade na região, 
embora a exploração em larga escala da madeira na Amazônia 
tenha iniciado na década de 50, ela remonta aos tempos do Brasil 
Colônia. A exploração madeireira que ocorre em diferentes graus 
de intensidade se constitui alvo de disputa fundiária, comercial 
e política. 

AgUAS EN MOVIMIENTO. LA RESISTENCIA A LA 
PRIVATIzACIóN DEL AgUA EN URUgUAY
Carlos Santos, Verónica Iglesias y Daniel Renfrew, Sebastián Valdo-
mir. Montevideo, Ediciones de la Canilla, 2006.

El libro -un análisis político, sociológico y antropológico del ple-
biscito del agua- pretende contribuir a la reflexión y acumulación 
de investigación sobre una de las herramientas de la democracia 
directa más utilizadas en Uruguay y sobre el actor político que 
promovió el plebiscito “del agua”: la Comisión Nacional en Defensa 
del Agua y de la Vida. 

INTEgRAçÃO, USINAS HIDRELÉTRICAS E IMPACTOS 
SOCIOAMBIENTAIS
Ricardo Verdum (Org). Brasília, Instituto de Estudos Socioeconô-
micos, 2007, 1ª Ed., 200 p.

A publicação resulta da convergência de interesses e perspectiva 
de ação do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) e de 
um conjunto de pesquisadores e estudiosos que, há mais de 20 
anos, tem se preocupado em analisar processos de planejamento 
e execução de grandes obras de infra-estrutura na região do Cone 
Sul e em denunciar, do ponto de vista do direito e da justiça 
socioambiental, os efeitos perversos desses empreendimentos as 
populações locais. Atende basicamente dois objetivos institucio-
nais do Inesc: promover a democratização do processo decisório 
relativo à integração e ao desenvolvimento econômico atualmente 
em curso no Brasil e no território sul-americano; e a geração e 
divulgação de informações e conhecimentos que auxiliem no 

processo de articulação e incidência política da sociedade civil 
organizada nas instâncias de decisão nacional e internacional. 
Também disponível para download em: http://www.inesc.org.
br/biblioteca/publicacoes/outras-publicacoes/Integr_Usinas 
Hidro_Impactos Socio_INESC

DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL NAS VáRzEAS DOS 
RIOS AMAzONAS E SOLIMõES: PERSPECTIVAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE
Deborah Lima (Org). Manaus, Provarzea/Ibama, 2005, 1ª Ed.

Apresenta o resultado de pesquisa de campo realizada em 20 muni-
cipíos das várzeas do Amazonas e Solimões. As pesquisas abordam 
o modo de vida dos moradores da várzea e incluem um mapeamento 
das instituições que os assistem. O livro relata a percepção local de 
escasseamento da pesca, da caça e da madeira, em comparação a 
um passado recente de fartura, bem como a ocorrência de conflitos 
socioambientais. Os resultados também mostram que o associati-
vismo dos pequenos produtores rurais, as dinâmicas populacionais 
de mobilidade e emigração, a reestruturação do espaço rural (em 
algumas áreas inclui a concentração fundiária e a demanda por 
regularização das posses na várzea), a expansão da pecuária, em 
especial a bubalina no Rio Amazonas, a descentralização da gestão 
do Estado nos municípios, e a forte participação da sociedade na 
gestão ambiental dos recursos naturais da várzea, são os processos 
sociais mais característicos da várzea.
Também disponível em http://www.ibama.gov.br/provarzea/index

CULTURA Y DESARROLLO EN EL MEDIO RURAL
Avelino Hernández. Madrid, Narcea Ediciones, 1989, 152 p.

El libro aborda la cuestión del papel de la cultura en la promoción 
de las comunidades rurales. Analiza las perspectivas para impulsar 
el desarrollo del campo también desde la cultura, estudiando las 
posibilidades, recursos, escollos y propuestas técnicas de este 
ámbito existentes en España y en la Comunidad Europea en los 
años finales del siglo XX. Añade la exposición pormenorizada del 
Programa Culturalcampo que con estos planteamientos técnicos 
realiza su contribución al desarrollo de diversas comarcas de la 
geografía rural de España.

ECOECONOMIA - UMA NOVA ABORDAgEM 
Hugo Penteado. São Paulo, Lazuli Editora, 2003 1ª Edição, ISBN: 
858905215X

Mostra as conexões que ligam os seres humanos aos recursos 
naturais e como a humanidade caminha na direção de um colapso 
sócio-econômico-ambiental, por conta de vários mitos. Não há 
como negar: as tecnologias mais sofisticadas não existiriam caso 
a natureza não fosse utilizada como matéria-prima. Ocorre porém 
que os recursos naturais são finitos. Críticas e propostas são feitas 
desde a década de 1970, mas têm sido teimosamente ignoradas. O 
economista Hugo Penteado mostra que destruir a natureza, além 
de gerar catástrofes graves, pode ser um péssimo negócio a curto 
prazo para toda a humanidade.

Li
vr

os
 

Li
br

os
MOSAICO

��
N

U
EV

A
M

ER
IC

A
, n

º 
�2

�,
 m

ar
ço

, 2
00

9

Nova121b.indd   78 06.04.09   12:11:24



http://www.iiap.org.pe/

El Instituto de Investigaciones 
de la Amazonía Peruana (IIAP) 
es una institución de investi-
gación científica y tecnológica 
para el desarrollo, especiali-
zada en el uso sostenible de 
la Diversidad Biológica en la 
región amazónica. En el año 
2006, el Instituto cumplió 25 
años de trabajo ininterrumpido 
en beneficio de las poblaciones 
amazónicas. El IIAP nace con 
una política de gestión de 
carácter participativo, propi-
ciando la representatividad 
de los diversos actores y los 

intereses de los pobladores de la Amazonía, a través de su Con-
sejo Superior, conformado por representantes de 21 instituciones 
públicas y privadas, comprometidas con la investigación y el 
desarrollo amazónico. Actúa focalizadamente sobre problemas y 
localidades estratégicamente seleccionadas por su potencial de 
impacto y establece convenios, contratos y alianzas estratégicas 
para ampliar y proyectar su acción en todo el ámbito amazónico 
nacional y vinculándose a procesos mundiales. Su misión es con-
tribuir a mejorar la calidad de vida de los pueblos amazónicos a 
través de la investigación dirigida al desarrollo sostenible y la 
conservación de los recursos naturales de la región amazónica. 
En el sitio se encuentran resultados de investigación, proyectos, 
publicaciones para download e informaciones sobre el tema.

http://www.recipam.org
A Rede de Cidades da Pan-Amazônia foi criada por um grupo de 
pesquisadores e de instituições interessadas em discutir problemas 
relacionados à urbanização nas regiões amazônicas dos oito países 
que formam a Pan-Amazônia. Numa perspectiva interdisciplinar 

esta rede reúne pesquisadores de vários campos, como universitá-
rio, governamental, organizações não-governamentais e lideranças 
de movimentos sociais urbanos. A Rede pretende fomentar o enten-
dimento sobre  diversidade, as particularidades e as semelhanças 
das cidades e de sua relação com as dinâmicas regionais, numa 
perspectiva que rompa com a dicotomia urbano rural. A RECIPAN 
e instituições universitárias integram como parceiro o Observa-
tório de Políticas Públicas Conhecimento e Movimento Social na 
Amazônia (COMOVA) do qual fazem parte a Universidade Federal 
do Pará (UFPA) e a Federação de Órgãos para a Assistência Social e 
Educacional (FASE). Sob a coordenação de Edna Ramos de Castro, 
Professora do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos/NAEA/UFPA e 
Pesquisadora I-C/CNPq.

http://www.imacmexico.org
Iniciativa Mexicana de Aprendizaje para la Conservación. Tiene 
como  misión vincular y fortalecer organizaciones civiles para 
que sean más capaces de conservar la gran riqueza biológica 
de México, a través del compromiso y aprendizaje inter e intra 
organizacional. Busca vincular y fortalecer organizaciones civiles 
para que sean más capaces de conservar la gran riqueza biológica 
de México, a través del compromiso y aprendizaje inter e intra or-
ganizacional. El portal tiene la intención de propiciar un espacio de 
encuentro e interacción para todas las personas e instituciones que 
trabajan por un México sustentable y que con ello garantizan que 
el uso de los recursos naturales mexicanos sea fuente de mejores 
oportunidades de vida para todos.  Se puede encontrar informa-
ciones, experiencias, manuales, artículos, documentos y contactos 
que ayudan en el trabajo como conservacionista, ambientalista o 
ciudadano preocupado por el buen uso de los recursos naturales.

http://www.amazonia.bo
Institución cuyo objetivo es promocionar la Amazonía de Bolivia 
en sus aspectos culturales, ecológicos, económicos, informativos 
y turísticos. El sitio divulga noticias, opiniones, informaciones 
sobre los pueblos indígenas, sobre áreas protegidas, turismo, 
cultura y reportajes. 
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Guión y dirección: Rafa Lara 
Drama. Colombia, México. 
2008, 106min.

Eduardo es un joven 
colombiano de clase alta que 
es secuestrado por un grupo 
guerrillero y queda atrapado 
en medio de la lucha entre 
militares, paramilitares y 
la guerrilla. Su punto de 
vista de la vida y su propio 
país, cambiarán después de 
la traumática experiencia 
que vive durante varios 
meses: traslados a diferentes 

campamentos, enfrentamientos armados y el aislamiento 
extremo que lo ponen al borde de la locura.

LA BUENA VIDA 
Dirección: Andrés Wood
Guión: Mamoun Hassan 
Idea y guión original: Rodrigo Bazaes
Drama. Chile, Argentina, España, Francia, Reino Unido. 2008, 
106min.

Teresa (45), Edmundo (40), Mario (25) y Patricia son cuatro 
habitantes de la ciudad, cuyas vidas se entrecruzan en medio de 
bocinazos, frenadas y alarmas de autos, pero que difícilmente 
llegan a tocarse. Sumidos en la vorágine urbana, cada uno 
anhela algo que pareciera ser asequible. Ninguno lo logra. Lo 
que obtendrán será inesperado.
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Capas: tratamento gráfi co s/foto de Rodolpho Oliva
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