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Vínculo de seguridades sob ameaça

Os abundantes recursos naturais da Amazônia 
sustentam a seguridade hídrica, energética, alimentar 
e de saúde para as populações e economias da região 
e de outros lugares. No cerne dessa relação entre 
seguridades, está a água. Este recurso tão abundante 
na região se encontra, hoje em dia, sob crescente 
ameaça à medida que a poluição industrial e agrícola 
aumenta, e as secas extremas revelam uma outrora 
impensável vulnerabilidade hídrica.

Enorme riqueza continua a ser gerada pelos vastos 
recursos naturais da Amazônia, mas com altos custos 
ambientais e sociais. E, mesmo quando muitas de suas 
nações buscam produzir mais energia, minerais, metais 
e produtos agrícolas a partir da região para atender 
crescentes demandas nacionais e global, os próprios 
cidadãos da Amazônia não compartilham igualmente 
dos benefícios gerados pela região.

Este desenvolvimento em larga escala tem sempre 
implicado em desmatamento. Mas, ao comprometer os 
ecossistemas da Amazônia, o desmatamento está agora 
ameaçando não somente o bem estar e os direitos das 
pessoas da região, mas também a sustentabilidade 
econômica das próprias indústrias que tem viabilizado.  

Mudança Climática como um multiplicador
de ameaças

A mudança climática multiplicará essas ameaças à 
medida que temperaturas crescentes, padrões alterados 
e mais frequentes de precipitação pluvial e eventos 
extremos intensos impactem ainda mais a seguridade 
hídrica, energética, alimentar e de saúde.

As secas, inundações e queimadas das últimas décadas 
poderiam indicar os desafios e oportunidades que se 
colocam adiante.

Uma nova agenda de seguridade

Isto clama por uma nova agenda de seguridade para a 
Amazônia. Não focada apenas na seguridade nacional 
no sentido tradicional, mas que, preferivelmente, atue 

para fortalecer as bases fundamentais de uma sociedade 
próspera – focada no acesso sustentável à agua, energia, 
alimentos e boa saúde para todos. Essas ‘seguridades’1 
estão sob crescente ameaça tanto isoladamente quanto 
combinadas, gerando riscos significativos para a 
população, os governos e a indústria.

Em outras partes do mundo, os impactos da degradação 
ambiental já estão comprometendo a seguridade 
humana e econômica em grande escala. Como um 
continente, a América do Sul tem sido o menos afetado 
por essa dinâmica – mas em grande parte devido à sua 
dependência de uma Amazônia saudável.

A oportunidade para tomadores de decisão

Os países da Amazônia podem ter visões diferentes 
para a região, mas conjuntamente dependem dos seus 
recursos naturais e expõem-se aos riscos em escala 
regional. Para os seus líderes, a oportunidade está 
clara: trabalhar juntos para mitigar as ameaças à água 
e outras seguridades e incentivar a transição para uma 
economia mais sustentável e equitativa que prosperará 
numa Amazônia em mudança.

Devido às sobreposições com os processos e prioridades 
regionais existentes, são muitas as dificuldades 
políticas e logísticas. Há necessidade de uma nova 
perspectiva para o problema – uma que reconheça que 
as questões fundamentais de prosperidade nacional e 
seguridade regional estão em risco – que proporcione 
uma nova plataforma para ação.

As recomendações iniciais de políticas são, portanto, 
apresentadas na seção 6 abaixo para servirem de  
base para discussões com foco nacional planejadas  
para acontecerem – na Bolívia, Brasil, Colômbia, 
Equador e Peru.

1.  Uma nova agenda de     
 seguridade para a Amazônia
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2.  Amazônia Abundante

Amazônia Maior

A Amazônia é um mosaico heterogêneo de  
ecossistemas e populações sem fronteiras geográficas 
claras. As definições variam enormemente entre  
países e contextos2 e têm-se baseado, dentre outras 
coisas, em critérios ecológicos, altitude, bacia 
hidrográfica e fronteiras político-administrativas.  
Este estudo segue a definição de “Amazônia Maior”  
do OTCA-PNUMA, resultante da inclusão do máximo  
de área possível pelos critérios hidrográfico, ecológico  
e político-administrativo3.

ÁREA KM2 PoRcEntAgEM 
dA AMAzôniA (%)

PoRcEntAgEM do 
PAís nA AMAzôniA (%)

BolíviA 724,000 9.8 65.9

BRAsil 5,034,740 67.9 59.1

colôMBiA 477,274 6.4 41.8

EquAdoR 115,613 1.6 40.8

PERu 651,440 8.8 50.7

Baseado no OTCA-PNUMA (2009). Dados do país não estão 
disponíveis para a região da Amazônia Maior e, portanto, são 
apresentados usando a definição político-administrativa da região.

Os serviços ecossistêmicos sustentam
a seguridade

A floresta úmida é o ecossistema mais extenso  
da Amazônia, mas rios, lagos, várzeas e savanas 
também são significativos4. Juntos, esses ecossistemas, 
com sua rica biodiversidade, proveem uma grande 
variedade de serviços que sustentam a seguridade 
hídrica, energética, alimentar e de saúde da  
população dentro e fora da região.

A seguridade hídrica em particular é dependente da 
reciclagem de precipitação pluvial da floresta e dos 
serviços de regulação hídrica e purificação da água5. 
Outros serviços ecossistêmicos florestais que são vitais 
em escalas diferentes incluem a oferta de alimentos e 
recursos medicinais; reciclagem de nutrientes, controle 
da erosão e moderação de eventos extremos; regulação 
climática e sequestro e armazenamento de carbono6.

A Amazônia não só sustenta a economia e o bem estar 
humano dentro da própria região como também daqueles 
muito além de suas fronteiras. A Amazônia libera 8 
trilhões de toneladas de vapor d’água na atmosfera 

FIGURA 1: A AMAZÔNIA SUSTENTA A SEGURIDADE HÍDRICA REGIONAL

Fonte: Baseado em Marengo, J.A. et al 2004

A FLORESTA AMAZÔNICA RECICLA 25–50%
DA pRECIpITAçãO pLUvIOMéTRICA qUE RECEbE 
(ESpA, GALbRAITH 2011)

19% DA pLUvIOSIDADE ANUAL DA bACIA 
DO LA pLATA ORIGINA-SE NA AMAZÔNIA  
(SUDRADjAT, 2002)
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a cada ano7, reciclando água do Atlântico para 
dentro da floresta e transportando-a por milhares de 
quilômetros8. Cerca de um quinto da chuva que cai na 
Bacia do La Plata, uma região que gera 70% do PIB de 
cinco países que a compartilham9, vem da Amazônia10. 
Em outras palavras, os serviços ecossistêmicos da 
Amazônia são a base para a seguridade hídrica muito 
além das fronteiras da floresta, assim como para a 
agricultura e a energia hidroelétrica, provendo água 
para a indústria e a população. O valor estimado 
de todos estes serviços está na ordem de dezenas de 
bilhões de dólares anuais11.

Interdependência

As seguridades hídrica, energética, alimentar e de 
saúde são interdependentes na Amazônia e, em última 
análise, todas dependem dos seus ecossistemas. 

A seguridade hídrica é o vínculo central. É essencial 
para a geração de energia hidroelétrica e o transporte 
de combustíveis por via fluvial para comunidades 
(sustentando a seguridade energética); para produção 
agrícola e produtividade pesqueira (sustentando a 

seguridade alimentar regional e local); para a provisão 
de água potável limpa, a mitigação das secas e 
enchentes, e a regulação da disseminação de doenças 
transmitidas pela água (sustentando a seguridade 
de saúde). Por sua vez, tanto a agricultura de larga 
escala quanto a geração de energia na região impactam 
negativamente a seguridade hídrica através da poluição 
e da ruptura do fluxo dos rios, afetando as seguridades 
alimentar e de saúde das populações locais.

Hoje, essa interdependência entre seguridades 
multiplica as ameaças. Se fosse melhor entendida  
e contabilizada, poderia informar e fortalecer a  
tomada de decisão estratégica nos níveis regional, 
nacional e subnacional.

FIGURA 2: AS SEGURIDADES HÍDRICA, ENERGéTICA, ALIMENTAR E DE SAÚDE NA AMAZÔNIA SãO INTERDEpENDENTES

INTERAçõES DA SEGURIDADE HÍDRICA:
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pRODUTIvIDADE pESqUEIRA
GERAçãO DE ENERGIA HIDROELéTRICA
DISpONIbILIDADE DE áGUA pOTávEL LIMpA-SAÚDE pÚbLICA

INTERAçõES DA SEGURIDADE ENERGéTICA:
AGRICULTURA MECANIZADA
COMpETIçãO DE CULTIvOS AGRÍCOLAS pOR TERRA E áGUA 
pOLUIçãO pOR INDÚSTRIAS ExTRATIvISTAS
FORNECIMENTO DE SERvIçOS DE SAÚDE

INTERAçõES DA SEGURIDADE ALIMENTAR:
COMpETIçãO DE bIOCOMbUSTÍvEIS pOR TERRA E áGUA
pOLUIçãO ATRAvéS DO USO DE AGROqUÍMICOS
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3.1  Muita riqueza está sendo gerada para os   
 países da Amazônia

A escala da atividade econômica atual na Amazônia é 
frequentemente subestimada. A abundância natural da 
região em recursos está sendo capitalizada numa escala 
industrial. Seu valor financeiro direto está na ordem de 
várias dezenas de bilhões de dólares por ano. Alguns 
pontos chave:

• Petróleo e gás natural são os esteios das 
economias da Bolívia (45% do total das exportações 
nacionais12), Equador (55%13) e Peru (11%14). No 
Equador, 99% do petróleo do país, que viabilizam 
US$ 8,9 bilhões de petróleo bruto para exportação16, 
vêm da Amazônia. Na Colômbia, 23% do petróleo  
do país vêm da Amazônia17.

• Energia Hidroelétrica da Amazônia supre uma 
alta porcentagem das demandas de energia elétrica 
nacionais: 39% no Equador, 35% na Bolívia, 22%  
no Peru e 11% no Brasil18.

• Produção amazônica alimenta a região: 37% do 
rebanho bovino do Brasil se encontra na Amazônia 
Legal19 (83,5% de toda carne bovina brasileira 
são consumidos internamente20), 24% do pescado 
de água doce da Colômbia é proveniente da 
Amazônia21, assim como 22% do arroz da Bolívia22.

• Produtos agrícolas amazônicos são exportados 
em escala. Soja e carne bovina da Amazônia Legal 
brasileira geraram US$ 7 bilhões e US$ 1,6 bilhões 
respectivamente em receita de exportação em 201223.

• Metais da Amazônia geram grandes receitas: o 
estado brasileiro do Pará sozinho produz minério de 
ferro no valor de US$ 8,8 bilhões anualmente, 28% 
do total do país24. A região de Madre de Deus no Peru 
produz 14% do ouro do país25, um produto de exportação 
chave no valor total de US$ 9,5 bilhões em 201226.

A demanda por esses produtos segue crescendo 
à medida que as populações globais e nacionais 
tornam-se maiores e mais ricas. A demanda chinesa 
em particular tem direcionado a expansão de soja 
amazônica nos anos recentes27, totalizando cerca de 
70% das exportações de soja do Brasil em 2012, um 
aumento de quase dez vezes comparado ao ano 200028.

Concomitantemente, os planos nacionais apontam para 
um desenvolvimento acelerado da região. Por exemplo:

• 30 novas barragens estão planejadas para a 
Amazônia brasileira por volta de 202029, e 59 por 
toda a Amazônia andina30. O potencial para novas 
hidroelétricas na região é gigantesco (na Amazônia 
peruana, que já supre 22% da eletricidade do país, 
menos de 1% do potencial técnico foi explorado31).

• Acordos bilaterais para atender às necessidades 
energéticas crescentes do Brasil têm sido  
propostos ou acordados com outras nações 
amazônicas (Bolívia para gás, e Bolívia e Peru 
para energia hidroelétrica32). Estes acordos têm 
despertado polêmica.

• Brasil planeja aumentar as exportações nacionais 
de soja em torno de 39% e de carne bovina em torno 
de 29% por volta de 202133.

• 21% da Amazônia estão sob alguma forma de 
exploração ou concessão  de minérios, e 14% sob 
alguma forma de exploração ou concessão de 
petróleo ou gás34.

• A Amazônia está sendo integrada às redes de 
transporte internacional e nacional. Isso inclui 57 
projetos de transporte apoiados pela iniciativa da 
IIRSA avaliados em mais de US$ 6 bilhões35.

Essa economia de exportação é dependente da 
seguridade hídrica e energética da Amazônia.  
A geração de energia hidroelétrica e a produção 
agrícola dependem diretamente da abundante 
precipitação pluviométrica da região. Da mesma forma, 
a mineração, a extração de petróleo e a geração de 
energia térmica requerem água limpa e abundante.

A economia amazônica industrializada de hoje também 
depende do suprimento de energia em escala. A 
agricultura mecanizada, a extração de petróleo e gás 
assim como a mineração, todas têm alta demanda 
energética. A provisão de energia para a indústria 
na região está, com frequência, intimamente ligada 
à energia hidroelétrica (e, consequentemente, à 
seguridade hídrica). A barragem de Tucuruí, por 
exemplo, foi em grande parte construída para atender 
às indústrias metalúrgica e mineradora de alto 
consumo energético da região36.

3.  O panorama econômico e  
 humano na Amazônia
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FIGURA 3: ECONOMIA DE ExpORTAçãO DA AMAZÔNIA

BRAsil

BolíviA

PERu

EquAdoR

colôMBiA

EquAdoR
contRiBuição dA AMAzôniA à PRodução nAcionAl 

35% ElEtRicidAdE A PARtiR dE hidRElétRicA

99% PEtRólEo

REcEitAs dE ExPoRtAção intERnAcionAl dA AMAzôniA

us$8.9 BilhõEs PEtRólEo, 2010 (vAloR dE 
PRodução dE PEtRólEo BRuto E gÁs nAtuRAl dE 
us$3.8 BilhõEs)

BolíviA
contRiBuição dA AMAzôniA à PRodução nAcionAl
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41% REBAnho Bovino (dEPARtAMEntos dE BEni 
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24% gÁs nAtuRAl ( dEPARtAMEntos dE 
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REcEitAs dE ExPoRtAção intERnAcionAl quE dEPEndEM  
dA AMAzôniA

us$940 MilhõEs sojA, 2012

us$3.8 BilhõEs gÁs nAtuRAl, 2011

BRAsil
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us$196 MilhõEs cAfé (REgiõEs dE 
AMAzonAs E sAn MARtin) 2011
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3.2  Panorama humano: insegurança na terra  
 da abundância

As seguridades hídricas, energética, alimentar e  
de saúde também são fundamentais aos direitos das 
pessoas a uma boa qualidade de vida.

Embora tenha havido progresso nos anos recentes  
para melhorar o padrão de vida na região, de acordo 
com vários indicadores, os cidadãos da Amazônia 
continuam sem segurança. A riqueza criada dentro  
da Amazônia tem enriquecido poucos amazônidas.  
A população local tem arcado com os custos da 
atividade industrial como a poluição e a maior 
competição por água e energia, ambas em áreas  
rurais remotas e nas cidades amazônicas em 
crescimento acelerado. Isso levanta questões de  
direitos e equidade que têm afligido a região por  
muito tempo.

A provisão de água limpa, alimento, matérias primas e 
recursos medicinais é especialmente importante para 
o bem estar de populações indígenas e comunidades 
rurais tradicionais da Amazônia. Dentre outras 
populações, e especialmente para os 65% que vivem 
em centros urbanos37, renda, e, portanto, poder de 
compra, é chave para determinar o bem estar. E, a 
despeito do recente progresso em atacar a pobreza, esse 
flagelo segue arraigado à região e constitui obstáculo 
fundamental para a seguridade. Estima-se que ao redor 
de 60% das pessoas na Amazônia boliviana, 37% no 
Equador, 23% no Peru, e 17% no Brasil estejam abaixo 
da linha de pobreza38.

• Seguridade hídrica: Os serviços ecossistêmicos 
de purificação da água são importantes para 
a provisão de água potável limpa. Contudo, o 
acesso limitado à infraestrutura adequada de 
fornecimento e tratamento de água assim como de 
serviços sanitários básicos em toda a Amazônia39, 
particularmente em áreas rurais, torna a 
seguridade hídrica das populações amazônicas 
extremamente vulnerável à contaminação (seção 
4). Isto tem repercutido na seguridade alimentar 
(pescado) e na seguridade de saúde. No Equador, 
30.000 cidadãos amazônicos estão buscando 
compensação na escala de bilhão de dólares através 

da justiça sobre danos de contaminação causados 
por empresas petrolíferas na região40. 

• Seguridade energética: entre as populações 
rurais, existe uma alta dependência de importações 
custosas de combustível líquido e provisão de 
energia elétrica de baixa qualidade41, embora 
tenha havido progresso através de programas de 
eletrificação rural42. Lenha ainda é uma importante 
fonte de energia em áreas rurais. Particularmente 
na Amazônia peruana43. 

• Seguridade alimentar: Apesar dos solos pobres44, 
a Amazônia suporta uma extensa variedade de 
cultivos, frutas e outras fontes de alimento45. 
Pesca e pecuária de grandes e pequenos animais 
são fontes chave de proteína animal tanto para 
populações urbanas quanto rurais na Amazônia6. 
Onde não estão disponíveis, a carne de caça é 
frequentemente um elemento importante da dieta 
de populações rurais e indígenas47. Inseguridade 
alimentar é um grande problema na região 
que afeta um terço dos cidadãos amazônicos48. 
Considera-se que 20% das crianças na Amazônia 
equatoriana e peruana são malnutridas49. 

• Seguridade em saúde: Mesmo considerando 
as melhoras recentes, os indicadores de saúde na 
Amazônia são ainda precários, e os serviços de 
saúde são frequentemente básicos50,51. A floresta 
desempenha uma função importante no controle da 
malária, leishmaniose e outras doenças infecciosas 
que prevalecem na região52. Os recursos medicinais 
naturais são importantes não só para comunidades 
tradicionais rurais e indígenas, mas são também 
largamente usados em áreas urbanas como 
tratamento de saúde acessível53.
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A relação das seguridades hídrica, energética, 
alimentar e de saúde, de que dependem tanto pessoas 
quanto economias na região, está sob crescente pressão 
de ameaças novas e em evolução.

Desmatamento

 Vetores do desmatamento

Historicamente, as taxas de desmatamento têm 
sido altas no Brasil, embora os padrões de mudança 
associados ao melhor monitoramento e governança 
mostraram uma diminuição significativa em relação  
ao pico de 2004. Contudo, um aumento súbito  
recente levantou questões sobre a permanência  
desta tendência. Em contraste, um aumento 
significativo do desmatamento tem sido visto nos  
países andinos, particularmente na Bolívia, durante  
a década passada54.

Embora os vetores de desmatamento variem entre 
e dentro dos diferentes países, os vetores chave na 
Amazônia hoje são a conversão da terra para o cultivo 
mecanizado de monoculturas em larga escala e a 
pecuária; mineração e exploração de petróleo e gás; 
culturas ilícitas; projetos de infraestrutura como 
barragens hidroelétricas ou estradas; e agricultura 
familiar por emigrantes55. O desenvolvimento de 
infraestrutura de transporte pode facilitar mais 
desmatamento pelo aumento do acesso à terra e aos 
recursos a não ser que se implementem controles estritos56.

No futuro, espera-se que as mudanças climáticas sejam 
também um vetor do desmatamento. Condiçoes mais 
secas e maior fragmentação das florestas aumentarão a 
vulnerabilidade levando a novas perdas de florestas57. 
Durante a seca extrema de setembro de 2010, houve 
um maior número de incêndios florestais, cerca de 
200% superior em comparação a setembro de 2009.

 Perda dos serviços ecossistêmicos

A perda de serviços ecossistêmicos através do 
desmatamento mina as seguridades e, particularmente 
a seguridade hídrica que é tão essencial. A floresta 
recicla de 20-25% da precipitação pluvial que recebe58, 
e o deslocamento de ar sobre a extensa cobertura 
florestal pode gerar duas vezes mais chuva do que sobre 
áreas desmatadas59. Está previsto que o desmatamento 

em grande escala reduzirá a precipitação pluvial em 
até 21% por volta de 205060, embora a ciência ainda 
seja incerta Além disso, é possível que o desmatamento 
afete a qualidade da água através do aumento da 
erosão do solo e da lixiviação de nutrientes e metais 
pesados, inclusive do mercúrio61.

Um estudo recente sugere que a controversa barragem 
de Belo Monte na Amazônia brasileira, cuja previsão 
é de suprir 40% das necessidades adicionais de 
eletricidade do Brasil em torno de 2019, terá uma 
potência significativamente menor do que a esperada 
devido ao desmatamento regional – até 13% menor 
do que sob um cenário de total cobertura florestal, e 
até 36% menor por volta de 2050 se as atuais taxas de 
desmatamento continuarem62.

O desmatamento e a degradação florestal reduzem a 
resiliência a eventos extremos63, tais como os incêndios, 
inundações e deslizamentos de terra com maiores 
impactos para todas as seguridades (seção 5).

	 Desigualdade	e	conflito

Acesso desigual aos recursos, assim como grandes 
discrepâncias socioeconômicas entre os pobres da 
Amazônia, ricos latifundiários rurais e empresas 
multinacionais e nacionais, está sendo exacerbado pelo 
modelo dominante de desenvolvimento e desmatamento 
existente hoje na região.

A mineração, os grandes projetos de infraestrutura 
e a expansão agrícola, que ameaçam os territórios 
indígenas, pequenos agricultores e comunidades  
rurais, têm levado a mais incidentes de conflito 
violento. Em 2009 protestos de povos indígenas por 
terra e direitos aos recursos em Bagua, Peru escalou 
à violência descontrolada deixando pelo menos 30 
pessoas mortas64.

Possivelmente os conflitos vão aumentar à medida 
que se intensifica a competição pela terra e recursos. 
11% dos blocos petrolíferos sobrepõem-se às Terras 
Indígenas oficialmente reconhecidas, com 33% já em 
processo de exploração e 1% em produção. 18% das 
concessões de minério também sobrepõem-se às  
Terras Indígenas oficialmente reconhecidas65.

4.  Ameaças crescentes  
 ao nexo da seguridade
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FIGURA 4: sEcA ExtREMA nA AMAzôniA
PREVISÕES INDICAM UM AUMENTO EM FREQUÊNCIA E INTENSIDADE DE SECAS DIANTE 
DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, MAS QUANDO E ONDE OCORRERÃO É INCERTO

sEcA dE 2005 

1,9 MilhõEs dE KM2
IMPACTADOS (VEjA O MAPA) 

us$139 MilhõEs
CUSTO DE PERDAS DE CULTURAS AgRíCOLAS NO  
AMAzôNICA bRASILEIRA 

18,5%
AUMENTO DOS CUSTOS DE INTERNAÇÕES EM
hOSPITAIS POR DOENÇAS RESPIRATóRIAS NO ACRE

us$100 MilhõEs
VALOR DAS PERDAS SOCIAIS, ECONôMICAS E AMbIENTAIS
NO ACRE, bRASIL.

fEchAMEnto dE AERoPoRto, EscolAs E nEgócios
DEVIDO AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NO ACRE, bRASIL

sEcA dE 2010

3 MilhõEs dE KM2
DE ÁREA IMPACTADA (VEjA O MAPA)

600 ton dE AliMEnto
DOADAS AO ESTADO DO AMAzONAS, bRASIL

20% dA cAPAcidAdE
PARA ESCOAMENTO FLUVIAL DE SOjA, FORÇANDO A CARgILL
AO DESVIO DAS ExPORTAÇÕES POR 2000 kM DE ESTRADA

62.000 AfEtAdo
NO ESTADO DO AMAzONAS, bRASIL.

200%
AUMENTO DE INCÊNDIOS EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR.

Mapas de LEWIS, S. et al. (2011) 
mostrando anomalias padronizadas 
derivadas de imagens por satélite para 
precipitações da estação seca para as 
secas de 2005 e 2010 na Amazônia. 

AnoMAliA EM PREciPitAçõEs

< -2

-2 to -1

-1 to 0

0 to 1

1 to 2
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Poluição

A poluição, decorrente particularmente da mineração, 
escoamento superficial da atividade agrícola, extração 
de petróleo e esgoto, está impactando a seguridade 
hídrica de forma crescente por toda a Amazônia66.  
Isto é exacerbado pelo tratamento de água e 
infraestrutura sanitária limitados por toda a região, 
especialmente em áreas rurais. Por exemplo, somente 
55% dos peruanos, 49% dos bolivianos e 29% dos 
equatorianos na região têm acesso a suprimento de 
água tratada67. Esta perda de qualidade de água tem 
impactos nos estoques pesqueiros locais, na água 
potável e, certamente, na saúde humana dentre outros. 
Na região de Madre de Deus, Peru, onde grandes 
quantidades de mercúrio têm sido usadas na mineração 
artesanal de ouro, 78% dos adultos na capital regional 
acusaram níveis de mercúrio acima dos limites de 
segurança internacionais68.

Embora a poluição impacte principalmente as 
populações residentes próximas às fontes de emissão, 
ela pode também gerar impactos regionais de grande 
escala. Um recente derramamento de petróleo no Rio 
Napo na Amazônia Equatoriana não só contaminou o 
suprimento de água potável das cidades e comunidades 
locais na região, requerendo a importação de água 
potável, mas também contaminou áreas rio abaixo na 
região de Loreto no Peru69.

Ameaças indiretas

Há também muitas ameaças indiretas à seguridade 
da Amazônia e, embora elas não sejam o foco principal 
desta análise, é importante reconhecer o seu papel. 
Essas ameaças indiretas incluem um esquema débil 
de governança e aplicação da lei, questões de posse da 
terra, urbanização desordenada e falta de coordenação 
no planejamento nacional.

A governança hídrica, por exemplo, tem sido recária em 
toda a região, em parte devido a pressupostos históricos 
da abundância de água. A primeira autoridade hídrica 
nacional na região só foi estabelecida em 2000, e até 
2005 nenhum dos estados da Amazônia brasileira tinha 
um plano de manejo dos recursos hídricos70.
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Olhando para o futuro, é possível que todas essas 
ameaças à prosperidade da Amazônia sejam 
multiplicadas pela mudança climática antropogênica, 
exacerbando seus custos socioeconômicos e ambientais.

Os impactos óbvios das inundações e secas sem 
precedentes que atingiram a região na década  
passada oferecem uma visão útil, embora ainda  
parcial, do desafio climático futuro.

Eventos extremos na Amazônia

Esses eventos extremos têm apresentado grande 
diversidade de impactos que ressaltam obviamente a 
interdependência das seguridades: apagões, lavouras 
destruídas, deslocamento massivo de pessoas e surtos 
de doenças respiratórias e transmitidas pela água71. 
O comércio tem sido igualmente prejudicado por estes 
eventos. Em agosto de 2010, o transporte fluvial da 
gigante Cargill estava operando a 20% de sua capacidade 
normal devido aos baixos níveis das águas no rio Madeira, 
forçando um desvio de 2.000km para os portos ao sul72.

Eventos extremos podem ter sérias implicações para a 
seguridade energética das indústrias locais, cidades e 
centros urbanos fora da região. A geração de energia 
hidroelétrica está em risco decorrente da seca, e 
oleodutos e cabos vulneravelmente instalados cruzando 
vastas distâncias estão suscetíveis a deslizamentos 
de terra e inundações. As chuvas severas de 2004 
causaram um vazamento no oleoduto da usina de gás 
de Camisea, Peru73, e um incêndio numa subestação na 
Amazônia brasileira deixou 53 milhões de pessoas por 
todo nordeste do Brasil sem energia por vários dias74.

Projeções de mudanças climáticas

Os modelos climáticos para a região, embora incertos, 
convergem para algumas projeções gerais:

• Crescente frequência e intensidade de eventos 
extremos75,76. A Amazônia pode sofrer seca em anos 
alternados por volta de 202577. 
 

5.  Mudanças Climáticas: um multiplicador  
 de ameaça na Amazônia

o índicE dE MudAnçA cliMÁticA REgionAl coMBinA MudAnçAs 
dE tEMPERAtuRA E PREciPitAção PARA idEntificAR ‘focos dE 
MudAnçA cliMÁticA’.

figuRA 5: focos dE MudAnçAs cliMÁticAs nA AMAzôniA
O SUL E SUDESTE DA AMAzôNIA, UMA ÁREA DE ALTO DESMATAMENTO, INCÊNDIOS, E SECAS, TEM SIDO RESSALTADA COMO PARTICULARMENTE 
VULNERÁVEL àS MUDANÇAS CLIMÁTICAS. ISTO PODERIA AMEAÇAR A PRODUÇÃO DE SOjA, PREDOMINANTE NA REgIÃO.

ARco do dEsMAtAMEnto

PRinciPAis ÁREAs dE cultivo dE sojA

dEnsidAdE PoPulAcionAl

índicE dE MudAnçA cliMÁticA REgionAl

21
18

13
12 9 6 3
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• Todos os padrões de precipitação pluvial estão 
mudando e, embora incertos, podemos esperar uma 
Amazônia mais úmida ao oeste e mais seca ao leste 
por volta de 205078,79. 

• Temperaturas crescentes, potencialmente 
superiores a 3,5°C em média por volta de 205080.

Tais mudanças afetariam muito todas as seguridades, 
aumentando a vulnerabilidade e o risco para a 
população da região e as economias nacionais em 
crescimento. Todos estes efeitos combinados – como 
experimentado numa escala relativamente pequena 
durante as secas e inundações da última década – 
afetarão perigosamente a capacidade de pessoas, 
governos e indústrias de fazer frente a:

• Temperaturas mais altas na Amazônia, bem como 
condições mais secas em algumas áreas, poderiam 
ter um efeito principalmente sobre a seguridade 
alimentar e, particularmente, sobre as exportações 
agrícolas no Brasil e Bolívia. Soja, arroz, milho e 
muitos outros cultivos de subsistência apresentam 
produtividade significativamente menor quando a 
temperatura média anual eleva-se acima de 30°C, 
e cultivos sensíveis como feijão simplesmente não 
podem vicejar nessas condições81. Um estudo recente 
sugere que o desmatamento contínuo e a mudança 
climática poderiam levar a uma redução em 28% na 
produtividade da soja por volta de 205082 e temperaturas 
ainda mais altas poderiam afetar a produtividade dos 
pastos e a pecuária83. Isto teria implicações diretas 
para as cadeias de suprimento globais. 

• A geração de energia elétrica, especialmente a 
partir de barragens em rios, será mais vulnerável 
na estação seca, desafiando a seguridade energética 
futura por toda a região. Principalmente, tendo em 
vista os planos de investir pesadamente em novas 
hidroelétricas na Amazônia84. 

• Altas taxas de incidência de doenças sensíveis 
ao clima como a malária e a dengue aumentam 
a vulnerabilidade dos cidadãos da Amazônia à 
mudança climática em certas áreas. Isto será 
exacerbado pelos precários indicadores de saúde e 
serviços de saúde limitados85.

• A imprevisibilidade de secas, inundações e 
incêndios aumenta os riscos ao bem estar humano  
e às atividades econômicas como discutido acima. 

• Focos de mudança climática como o sul e  
sudeste da Amazônia, onde condições mais  
secas estão previstas86 e a agricultura em  
grande escala prevalece87, sofrerão maiores 
impactos sobre a seguridade hídrica assim  
como sobre as demais seguridades88. 
 
Conclusões

1. Seguridades hídrica, energética, alimentar e de 
saúde são interdependentes, e a seguridade hídrica 
é chave. Esta é uma relação crítica para tomadores 
de decisão que oferece novas oportunidades de 
gerar impacto.  

2. A manutenção dos ecossistemas da Amazônia em 
equilíbrio com o crescimento econômico sustentável 
é fundamental para a seguridade das pessoas e 
economias em múltiplas escalas por toda a região. 

3. A inequidade espalhada pela Amazônia será 
exacerbada pelas ameaças às seguridades e 
provavelmente ocasionará mais conflitos sociais se 
não for tratada. 

4. A dependência compartilhada sobre os recursos 
naturais da Amazônia e assim como a exposição 
compartilhada ao risco em escala regional clamam 
por maior cooperação regional e por medidas 
decisivas em nível nacional. 

5. As ameaças à seguridade da Amazônia estão 
aumentando e multiplicar-se-ão em decorrência 
das mudanças climáticas que trazem altos custos 
socioeconômicos e ambientais. A inação poderia 
criar desafios sem precedentes para os líderes 
políticos da América do Sul.
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FIGURA 6: AGENDA DE SEGURIDADE DA AMAZÔNIA
A SEgURIDADE híDRICA NA AMAzôNIA SUSTENTA O bEM ESTAR hUMANO E A PRODUÇÃO ECONôMICA DENTRO E ALÉM DA REgIÃO. AMEAÇAS 
CRESCENTES à ÁgUA E A OUTRAS SEgURIDADES PODEM SE MULTIPLICAR DEVIDO àS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

pRODUTIvIDADE DE pASTOS pROjETADA 
pARA DIMINUIR AFETANDO AS 
pRODUTIvIDADES DA pECUáRIA

pRODUTIvIDADE DA SOjA pROjETADA 
pARA DIMINUIR ATé 28% EM 2050

GERAçãO HIDRELéTRICA é vULNERávEL 
À bAIxA vAZãO DOS RIOS NA ESTAçãO 
SECA 

INFRAESTRUTURA ENERGéTICA, 
INCLUSIvE OLEODUTOS DE pETRóLEO 
E GáS, é vULNERávEL A EvENTOS 
ExTREMOS 

EvENTOS ExTREMOS INTERROMpEM O 
TRANSpORTE FLUvIAL, FERROvIáRIO E 
RODOvIáRIO AFETANDO IMpORTAçõES, 
ExpORTAçõES E pESSOAS

REDUZIDA DISpONIbILIDADE DE áGUA 
pOTávEL LIMpA 

DISSEMINAçãO DE DOENçAS 
TRANSMITIDAS pELA áGUA COMO 
DIARREIA, E pOR vETORES COMO 
MALáRIA E DENGUE 

GERAçãO HIDRELéTRICA vULNERávEL 
À bAIxA vAZãO DOS RIOS NA ESTAçãO 
SECA 

REDUçõES DA qUANTIDADE E qUALIDADE 
DE áGUA IMpACTARá A pESCA

pREvê-SE A DIMINUIçãO DA 
pRODUTIvIDADE DE CULTIvOS 
AGRÍCOLAS, INCLUSIvE DE SUbSISTêNCIA 
COMO FEIjãO

pRODUçãO E ExpORTAçãO DE COMMODITIES pRODUçãO E ExpORTAçãO DE COMMODITIES

SEGURIDADE 
DE SAÚDE

SEGURIDADE 
ENERGéTICA

SEGURIDADE 
ALIMENTAR

ECOSSISTEMAS
DA AMAZÔNIA

ECOSSISTEMAS
DA AMAZÔNIA

SEGURIDADE 
HÍDRICA

SEGURIDADE 
HÍDRICA
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ALIMENTAR

SEGURIDADE 
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6.  Oportunidade para
 os decisores

Alcançar um equilíbrio entre o desenvolvimento 
econômico e a proteção dos ecossistemas na Amazônia 
é a chave para um futuro seguro. O vínculo entre 
a seguridade hídrica e os ecossistemas florestais é 
amplamente reconhecido, mas é preciso mais para 
entender a interdependência entre a seguridade 
hídrica, energética, alimentar e de saúde na Amazônia, 
e quantificar os impactos prováveis sobre as economias 
e as pessoas.

Questões fundamentais permanecem sem resposta: 
Como os impactos nos recursos hídricos da Amazônia 
afetam a região como um todo e quais seriam os 
custos? Existem áreas prioritárias para a seguridade 
das comunidades ou indústrias? Quais aspectos do 
desenvolvimento na Amazônia aumentam a seguridade 
e quais geram ameaça?

À medida que a mudança climática na Amazônia 
multiplica as ameaças à seguridade, será cada vez 
mais necessário e urgente encontrar respostas. Ficar 
à margem e não agir agora aos claros sinais de alerta, 
como os impactos recentes de secas extremas na região, 
causaria maiores problemas econômicos e sociais a 
médio prazo e criaria desafios inéditos para à liderança 
política na América do Sul. 

Este cenário pode ser evitado através da gestão 
inteligente. As riquezas naturais da Amazônia 
podem fornecer bens materiais tanto como serviços 
ecossistêmicos essenciais. Com o devido planejamento, 
as indústrias, infraestrutura e cidades da Amazônia 
podem evoluir para minimizar seus impactos na 
seguridade da região.

Para conseguirmos isto, são necessárias duas 
mudanças importantes:

i. Mudança de paradigma: o reconhecimento 
por parte dos governos da região amazônica da 
importância dos ecossistemas, não só em relação 
à mudança climática global, mas também para 
manter o bem estar contínuo e a prosperidade das 
pessoas em todo continente. 

ii. Melhor conhecimento dos riscos para 
informar a tomada de decisões: um novo 
conjunto de ferramentas que abrangem indicadores 
de seguridade, monitoramento de ameaças, e uma 
análise de riscos e oportunidades para os governos, 
empresas e lideranças comunitárias. 

 
Dificuldades políticas e logísticas não podem 
ser subestimadas. Esta agenda coincide com os 
processos nacionais complexos já em andamento para 
reduzir o desmatamento, combater a pobreza e de 
adaptação às mudanças climáticas, bem como com os 
imperativos financeiros e comerciais que fomentam o 
desenvolvimento na Amazônia.

A presente análise não pode oferecer soluções 
imediatas para esses desafios. Em vez disso, o objetivo 
é oferecer uma nova perspectiva para o problema – 
uma que reconheça que as questões fundamentais de 
prosperidade nacional e seguridade regional estão em 
risco e que proporcione uma nova plataforma para ação.

As recomendações iniciais de políticas listadas abaixo 
são, portanto, para servir como base para as discussões 
com foco nacional que acontecerão entre as diferentes 
partes interessadas em cada um dos cinco países 
considerados neste relatório:

RECOMENDAçãO 1:
MApEAMENTO E MONITORAMENTO DAS áREAS  
pRIORITáRIAS DE SEGURIDADE  

Identificar as áreas na Amazônia onde a seguridade 
hídrica, energética, alimentar ou de saúde são as 
mais vulneráveis (em separado ou em conjunto), e 
quantificar com maior confiabilidade os custos sociais 
e financeiros dos prováveis impactos dentro e fora 
da floresta. Isso implicaria no seguinte trabalho 
colaborativo em toda a região:

• Definir um conjunto de indicadores sociais, 
ambientais e econômicos que permita um 
melhor acompanhamento, compartilhamento de 
informações e comunicação sobre a seguridade 
hídrica, energética, alimentar ou de saúde em toda 
a Amazônia.
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• Avaliar a vulnerabilidade das populações 
e diferentes setores dentro e fora da região 
Amazônica para quantificar os prováveis impactos 
das mudanças. 

• Mapeamento anual de seguridade usando 
indicadores de seguridade e cenários de 
ameaça para identificar os focos geográficos de 
vulnerabilidade para a água, energia, alimentação 
e saúde. 

• Sistema de alerta precoce utilizando a 
ferramenta de mapeamento para concentrar no 
impacto de eventos climáticos extremos, mudanças 
no uso da terra e surtos de poluição afetando a 
seguridade da Amazônia. O sistema MARN em El 
Salvador é um exemplo disso. 

RECOMENDAçãO 2:
CRIAR “GRUpOS DE NExO” NACIONAIS pARA AjUDAR A 
INFORMAR A TOMADA DE DECISõES EM TODOS OS SETORES 

A nova agenda de seguridade descrita neste relatório 
se sobrepõe a diversas políticas públicas e atividades 
do setor privado, como planos de desenvolvimento 
regionais e nacionais e os planos nacionais de 
adaptação. Esta abordagem pode trazer informação 
essencial para toma de decisões nessas áreas, 
especialmente onde as vulnerabilidades futuras podem 
ter um impacto material.

Atualmente, a cooperação entre os ministérios e setores 
é limitada, não existem informações padronizadas 
prontamente disponíveis e ainda persiste o ponto-
de-vista da Amazônia como uma fonte de recursos 
distantes dos centros de poder político e econômico. 
Embora seja difícil superar estes obstáculos, há uma 
clara necessidade de liderança forte e uma melhor 
coordenação para aproveitar os benefícios de uma 
abordagem integrada e sistemática dos riscos à 
seguridade regional.

Este relatório recomenda que sejam estabelecidos 
“grupos de nexo” compostos por especialistas de 
alto nível de diferentes ministérios e setores com 
mandato para compartilhar informação, definir 
prioridades, identificar lacunas nas políticas e destacar 

oportunidades e obstáculos para alcançar a seguridade 
hídrica, energética, alimentar e de saúde em toda a 
Amazônia e outros lugares. Estes grupos poderiam 
seguir os modelos de “Forças-Tarefa Presidenciais” 
adotadas em muitos países (a UKP4 da Indonésia, 
Unidade de Trabalho Presidencial, é um exemplo de 
sucesso) para tratar dos desafios de políticas públicas 
intersetoriais. 

Para serem eficazes, esses grupos de nexo necessitarão 
de capacidade técnica para ajudar a encontrar o 
difícil equilíbrio entre o desenvolvimento econômico 
e a proteção dos ecossistemas vitais, e ter poderes 
políticos para facilitar a colaboração intersetorial no 
planejamento e na tomada de decisões. Compromissos 
serão inevitáveis para assegurar que os riscos de 
seguridade sejam tratados antes de se tornarem uma 
questão crítica social, econômica e política.
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