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RESUMO 

 

O Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), também conhecido como Pacto Amazônico, é 

um acordo firmado em 1978 pelo Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, 

Guiana e Suriname sob os princípios da equidade e busca do desenvolvimento harmônico, 

tendo surgido principalmente para reforçar a soberania dos Estados Amazônicos sobre o 

território e os recursos naturais da Panamazônia. O Pacto Amazônico se reconfigurou em 

1998, quando é assinado o Protocolo de Adendo ao TCA, com a criação da Organização do 

Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), dotando-lhe de uma secretaria permanente e 

orçamento próprio. Criada a OTCA, o Pacto Amazônico incorporaria ao seu escopo a busca 

do desenvolvimento sustentável, legitimando a gestão compartilhada da Panamazônia por 

intermédio da concertação internacional de caráter socioambiental. Este trabalho visa fazer 

uma retrospectiva das ações de cooperação levadas a efeito no âmbito do TCA/OTCA, e 

analisar os seus desafios futuros no campo da sustentabilidade, tendo-se em vista a nova 

conjuntura política na região, marcada por uma ascensão de governos identificados a um 

movimento de retrocesso da globalização, realidade esta havida por último no Brasil, com a 

instalação de projetos de governança menos voltados à integração regional e ao tratamento de 

temas universais, como a defesa do meio ambiente e a proteção aos direitos das populações 

indígenas, questões estas afetas ao plexo institucional da OTCA. 

 

 

Palavras-chave: Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). Amazônia. 

Desmatamento. Sustentabilidade. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Amazon Cooperation Treaty (ACT), also known as the Amazon Pact, is an agreement 

signed in 1978 by Brazil, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana and 

Suriname under the principles of equity and the pursuit of harmonious development, having 

emerged mainly to reinforce the sovereignty of the Amazon States over the territory and 

natural resources of Panamazonia. The Amazon Pact was reconfigured in 1998, when the 

ACT Addendum Protocol was signed, with the creation of the Amazon Cooperation Treaty 

Organization (ACTO), providing it with a permanent secretariat and its own budget. Created 

the ACTO, the Amazon Pact would incorporate the search for sustainable development into 

its scope, legitimizing the shared management of Panamazônia through international social 

and environmental consultation. This work aims to make a retrospective of the cooperation 

actions carried out in the scope of the ACT/ACTO, and to analyze its future challenges in the 

field of sustainability, in view of the new political conjuncture in the region, marked by the 

rise of identified governments a move backwards from globalization, a reality that has 

occurred last in Brazil, with the installation of governance projects less focused on regional 

integration and on the treatment of universal themes, such as the defense of the environment 

and the protection of the rights of indigenous populations, issues related to ACTO's 

institutional plexus. 

 

 

Keywords: Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO). Amazon. Deforestation. 

Sustainability. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A Introdução contempla a contextualização, problemática e subquestões, objetivo 

geral e específicos, justificativa, e, finalmente, a apresentação da estrutura dessa Tese. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMÁTICA 

 

A Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), também conhecida 

como Pacto Amazônico, é uma aliança interestatal regional destinada à realização de ações 

cooperativas nas mais diferentes áreas da qual fazem parte os seguintes países sul-americanos: 

Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. A OTCA 

completou no ano de 2018 os seus 40 (quarenta) anos de existência, justamente num tempo 

em que a Amazônia Continental, também conhecida como Panamazônia, um bioma que 

ultrapassa as fronteiras nacionais desses países, pressupondo a coexistência de regimes 

internacionais, passa a evidenciar um aumento preocupante em suas taxas de desmatamento, 

como mais um fator da crise ambiental global. Trata-se o desmatamento amazônico, por sua 

vez, de um forte elemento impactante na emissão de gases de efeito estufa no Planeta Terra, 

com seus importantes reflexos não só no tocante à própria biodiversidade da Região 

Amazônica, mas também em nível regional e global, a partir de seus efeitos sobre o clima e o 

regime de precipitação das chuvas (MAURANO; ESCADA; RENNO, 2019, p. 1764). 

Concomitante a isso, instalou-se na América do Sul um cenário de paulatina 

implementação de mudanças conjunturais na região, marcada pela crescente ascensão de 

governos identificados com um movimento de retrocesso da globalização1, mudanças 

conjunturais estas que iriam reverberar também no Brasil, a partir do resultado da Eleição 

Presidencial de 2018, quando é alçado ao poder, sob a titularidade do Presidente eleito, Jair 

Messias Bolsonaro, um governo identificado com novas tendências de governança que fazem 

 
1 Tais políticas são por vezes ditas “políticas de desglobalização”. A palavra “desglobalização” foi utilizada 

primeiramente em 2002 pelo economista filipino Walden Bello, antes da crise financeira global de 2008 tornar 

perceptível as fraturas criadas pelo processo de globalização financeira e neocapitalista, e procurou mostrar 

como o processo de globalização em curso tinha não só limites, como assimetrias entre os países, geradoras de 

disfunções econômicas e sociais, que podiam ter como resposta o nacionalismo e a xenofobia (CUNHA, 2019, 

p. 43-4). Mais recentemente, no entanto, este ciclo reverso à globalização, fenômeno que alguns têm chamado 

de “re-nacionalismo”, encontra-se representado por diversos fenômenos que defendem a diminuição da 

interdependência e da integração entre as nações ao redor do mundo, com movimentos como o “Ocuppy Wall 

Street”, de 2011, em Nova York, e o “BREXIT”, de 2017, na Inglaterra, que se refere à saída do Reino Unido 

da União Europeia – movimento este que também se faz presente na França, com a Frente Nacional –, 

caracterizando-se também esse fenômeno na eleição de Donald Trump para a Presidência dos Estados Unidos, 

especialmente na sua relação com o México e o Islã (NEDEFF, 2019, p. 104; COSTA et al., 2018, p. 13). 
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questionar o futuro da cooperação regional amazônica voltada à sustentabilidade ambiental. 

Essas novas tendências de governança, já existentes em outras regiões do mundo, voltadas 

para a exacerbação da soberania territorial e autossuficiência nacional, em desvalia a valores 

até então considerados universais, como a cooperação multilateral e a proteção ao meio 

ambiente e aos direitos das minorias, têm sido caracterizadas pela doutrina, em tempos 

recentes, como a ascensão, na política nacional brasileira, de uma “nova direita política” 

(SANTOS; TANSCHEIT, 2019, p. 151), também se tendo dito tratar-se da chegada ao poder 

de um “novo radicalismo de direita” (DIBAI, 2019, p. 45), numa verdadeira “guinada à 

extrema-direita” (GALINARI, 2019, p. 190) em relação aos governos brasileiros anteriores, 

particularmente aqueles titularizados por Luiz Inácio Lula da Silva (gestão 2003-2010) e 

Dilma Vana Rousseff (gestão 2011-2016). 

Resta saber, pois, quais as implicações que resultarão desta mudança conjuntural 

havida no Brasil, enquanto maior País Amazônico e principal financiador da OTCA, nos 

destinos desse Bloco Regional, sendo de se sinalar desde já que a sustentabilidade ambiental e 

a proteção aos direitos das minorias – especialmente os concernentes aos povos indígenas –, 

enquanto temas deixados de fora da pauta de governança prioritária em tempos de retrocesso 

à globalização, são valores historicamente albergados pelo espectro de atuação do Pacto 

Amazônico, consoante se dessume de seu próprio texto normativo (BRASIL, 1980). 

Para adentrar ao tema do presente trabalho, propriamente dito, é de se lembrar que a 

dinâmica de cooperação entre os Estados Nacionais, nos seus diferentes níveis, mostrou-se 

nas últimas décadas um fenômeno bastante comum e até mesmo indispensável ao 

desenvolvimento dos países, tratando-se de um processo planetário que muito se ampliou com 

o advento da globalização, enquanto movimento de integração mais estreita dos povos que 

resultou da “enorme redução dos custos de transporte e de comunicação e a destruição de 

barreiras artificiais à circulação transfronteiriça de mercadorias, serviços, capitais, 

conhecimentos e (em menor escala) pessoas”  (STIGLITZ, 2004, p. 46). 

Este movimento evoluiu positivamente a partir do final do século XX, aproximando os 

Estados Nacionais, numa nova perspectiva em que o próprio conceito de fronteira, enquanto 

marco geográfico delimitador dos países, de forma exclusiva e impenetrável, acabou de 

alguma forma sendo relativizado, e a realidade que se passou a ter em nível global foi a de 

aumento da interdependência entre as nações, decorrente da própria cosmopolitização das 

pessoas. Nesse novo panorama global, as populações nacionais, ao mesmo tempo em que 

continuaram territorialmente delimitadas por instâncias como a estatalidade, mantendo-se 
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fisicamente separadas entre si por meio do traçado formal dos limites fronteiriços entre as 

nações, começaram a estabelecer uma conexão em rede em escala planetária, num processo 

que não pararia de crescer nos anos futuros (SANTOS, 2018, p. 299). 

O processo de globalização apresentou-se, no entanto, desde o seu surgimento, como 

um espaço ambíguo: ao mesmo tempo em que abriu fronteiras e gerou espaços mundiais 

comuns, conservou ou reforçou outros espaços territoriais, restringindo-os ao seu micro-local 

mediante a formatação dos mais diversos arranjos de concertação interestatal, num processo 

mediante o qual os Estados Nacionais implementaram entre si várias ações de cooperação 

buscando incrementar o seu desenvolvimento comum (SANTOS, 2018, p. 303). Assim, ao 

lado de importantes e conhecidas organizações multilaterais, como a Organização das Nações 

Unidas (ONU), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização Mundial do 

Comércio (OMC), que estão crescentemente se fortalecendo e impondo restrições ao poder 

outrora absoluto dos Estados Nacionais, no bojo desse movimento globalizante, já no final do 

século XX, acabaram sendo criados vários blocos regionais, com diferentes graus de 

integração, que iriam, cada vez mais, destacar grupos de nações (FORJAZ, 2000, p. 42). 

No âmbito desse modelo globalizante, obviamente a América Latina não sairia dele 

imune, sendo o período que caracteriza o término do século XX e o início do século XXI 

efetivamente marcado pela introdução de novas iniciativas e paradigmas na região que 

acabariam por redirecionar as bases da cooperação interestatal, num movimento de 

fortalecimento das organizações internacionais já existentes e também com a criação de novas 

instituições de caráter regional dos mais diferentes matizes. Tais organizações passaram a 

desempenhar um papel cada vez mais importante nas relações entre os países latino-

americanos, numa perspectiva tendente não só a aumentar as dimensões das relações políticas 

intrarregionais, mas também favorecendo, ao mesmo tempo, a ampliação da força de sua 

representação associativa, enquanto grupo de nações, no contexto internacional. 

O Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), originário acordo internacional firmado 

pelo Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname, teve o seu 

nascedouro praticamente ao início desse ciclo globalizante, em 1978, tendo sido entabulado 

objetivando alcançar ações de cooperação tendentes à busca do desenvolvimento equitativo 

dos Estados Amazônicos, com a utilização dos recursos naturais da região, firmando-se, ao 

mesmo tempo – e principalmente, refira-se –, como instrumento garantidor da manutenção da 

soberania dos Países Amazônicos sobre os ecossistemas presentes naquela porção setentrional 

da América do Sul (PORTILLO, 1983, p. 111; ROMÁN, 1998, p. 127). 
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Em verdade, diga-se de passagem, o Brasil, enquanto principal idealizador do TCA, 

imaginava uma concertação amazônica em horizontes mais amplos, aí incluída a obrigação, 

pelos Estados-Membros, da realização de obras de infraestrutura que viessem a possibilitar a 

integração física dos territórios dos Países Amazônicos, para que, a partir de então, pudessem 

todos eles alcançar um maior desenvolvimento econômico, mas esse aspecto foi retirado do 

escopo do anteprojeto do Tratado ao longo das negociações diplomáticas que antecederam a 

sua assinatura, diante da resistência dos Parceiros Amazônicos  (RICUPERO, 1978, p. 199; 

COSTA, 1987, p. 28).  O TCA, desta forma, acabou ficando restrito, à época, a um verdadeiro 

“acordo-quadro ou guarda-chuva”, enquanto acerto multilateral definidor de um conjunto de 

princípios jurídicos gerais, deixando, no entanto, aberta para o futuro a possibilidade de 

cooperação regional nas mais diferentes áreas, mediante regulamentação posterior, a ser feita 

noutros tratados ou documentos, buscando a implantação de um regime internacional sobre 

toda a Amazônia (SILVEIRA, 2005, p. 76-77; NUNES, 2016, p. 242-243). O certo, como os 

anos futuros comprovariam, é que a eficácia do Pacto Amazônico no sentido de alcançar-se a 

desejada cooperação, com essa sua formatação inicial, iria ser bastante prejudicada. 

Como dito anteriormente, um dos principais motivos para a criação do Pacto 

Amazônico foi a necessidade de reforçar a soberania dos Estados Amazônicos sobre o 

território e a gestão dos recursos da região, afastando uma suposta pretensão, que já era 

ouvida à época em alguns foros internacionais, de uma internacionalização da Panamazônia. 

Esta preocupação também se explica pelo momento histórico vivido pelo mundo e pela 

América do Sul no período: o mundo ainda convivia com a Guerra Fria, e muitos dos países 

sul-americanos – a começar pelo Brasil –, encontravam-se sob governos militares, sendo 

exatamente nesse contexto, de preocupações exacerbadas com a segurança e o nacionalismo, 

que acabou sendo firmado originariamente o TCA, em 1978 (GUERREIRO, 2006, p. 47). 

O mundo, no entanto, sofreria grandes mudanças posteriormente, e o fenômeno da 

globalização se ampliaria, no curso de um processo histórico marcado pelo fim da Guerra 

Fria, em decorrência do colapso do bloco socialista provocado pela desintegração da então 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas-URSS, nova perspectiva esta sob a qual se 

construiria a hegemonia do ocidente sobre o Planeta, com a imposição de seus modelos 

político (democracia), ideológico (liberalismo) e econômico (livre-comércio) às demais 

nações (SILVEIRA; SILVA, 2018, p. 426-427). Tais mudanças também iriam se fazer 

presentes na América Latina, com a progressiva redemocratização de seus países, num 

panorama em que o Brasil, em especial, finalizaria em 1985 o seu ciclo de Presidentes da 
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República oriundos do Estamento Militar, vindo a se tornar uma democracia plena em 1988, 

com a edição de uma nova Constituição Federal e a convocação de eleições-gerais. 

O final da Guerra Fria, desta forma, muda mais uma vez, mas agora drasticamente, a 

dinâmica das relações internacionais, num novo contexto mundial no qual o incremento da 

globalização acabou por trazer mudanças rápidas e sem precedentes em vários campos, 

ganhando força, nesta realidade fática, as ideias de um Planeta totalmente interligado, com 

bens e informações sendo trocados de forma universal a grande velocidade e de forma 

constante, com o desenvolvimento tecnológico revolucionando a cada dia a vida das pessoas, 

fazendo surgir novos atores políticos transnacionais que passariam a ter atuação nos mais 

diversos temas, alguns alçados à importância universal, como a proteção aos direitos humanos 

e a busca da sustentabilidade ambiental (SANTOS, 2018, p. 312). 

Assim, esse novo momento da humanidade, dito por alguns como de “globalização 

profunda”, também se expressaria  numa maior participação dos Estados Nacionais em 

organizações internacionais, por meio das quais as nações passaram a se comprometer, de 

forma mais intensa, com temas que perpassam as fronteiras de cada país, e, nessa nova 

perspectiva, enquanto a globalização tornava as fronteiras que separam os Estados cada vez 

mais permeáveis, as instituições globais, que unem os povos em torno de objetivos comuns, 

também ampliavam os seus escopos (NEDEFF, 2019, p. 103). 

Foi nesse contexto que em anos mais recentes, sobretudo, o TCA viria a alargar os 

seus objetivos originários, particularmente quando passam a ganhar capilaridade universal os 

preceitos aprovados nas conferências internacionais sobre o meio ambiente realizadas pela 

ONU, em especial a “Conferência Rio-92”, realizada no Brasil. Dita Conferência, tomando 

como marcos principiológicos as conclusões do conclave ambiental anterior, consubstanciado 

na “Conferência de Estocolmo”, de 1972, e também com base nas noções de sustentabilidade  

ambiental sedimentadas no “Relatório Brundtland2”, de 1987, iria inaugurar uma visão crítica 

do modelo de desenvolvimento até então, adotado pelos países, baseado na utilização dos 

recursos naturais sem considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas respectivos, 

apontando para a sua incompatibilidade para o sustento das gerações futuras. 

É neste novo cenário, quando temas como o acesso à água, o aquecimento global, a 

geração de energia e a proteção aos povos indígenas passam a se firmar como pauta 

 
2 Trata-se de um documento elaborado pela CMMAD da ONU, então chefiada pela ex-Primeira-Ministra da 

Noruega, Gro Harlem Brundtland, como preparação à “Rio-92”, que propõe como meta o desenvolvimento 

sustentável, tido como “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem às suas necessidades” (CMMAD,  1988, p. 46). 
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permanente nas prioridades globais, com a Região Amazônica passando cada vez mais a 

despertar a preocupação do mundo, que se dá a reconfiguração do TCA, com a tomada de 

decisão, na 5ª Reunião de Ministros das Relações Exteriores do Bloco – órgão máximo do 

Pacto Amazônico –, realizada em Lima, no Peru, em 1995, de transformá-lo na Organização 

do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), o que seria sedimentado posteriormente, em 

1998, quando os Estados-Membros aprovaram o seu Protocolo de Emenda.   

É que, afinal de contas, o antigo TCA, em se tratando de um mero acordo 

internacional, não tinha qualquer estrutura fixa, funcionando mediante uma Presidência e 

Secretaria “pro tempore” de forma rotativa entre os seus Estados-Membros, o que, por si só, 

acabou se revelando ao longo dos anos como um entrave para o atingimento de seus 

objetivos, pois que, sempre que a coordenação dos trabalhos de cooperação regional mudava 

de país, o processo de retomada dos aspectos burocráticos se tornava moroso, perdendo-se 

muito da experiência adquirida, decidindo-se, então, pela reestruturação da engenharia do 

Pacto Amazônico, no que se inspirou, neste particular aspecto, noutras organizações 

internacionais de caráter regional, como o próprio Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), 

que tem sede em Montevidéu, no Uruguai.  

O Protocolo de Emenda ao TCA, assinado em 1998, que entraria em vigor em 2002, 

quando de sua última ratificação pelos Estados-Membros, acabou por elevar a OTCA a um 

novo patamar, emprestando-lhe capacidade jurídica internacional própria para celebrar 

acordos e tratados com Estados e organismos intergovernamentais, substituindo a antiga 

Secretaria “pro tempore” por uma repartição de caráter permanente, a qual assumiria este 

específico mister. A partir de 2002, portanto, com a agregação de uma repartição 

administrativa disposta de forma permanente em sua estrutura institucional, dotando-lhe de 

um corpo funcional também permanente, cujas instalações inclusive iriam ficar sediadas em 

Brasília, no Brasil, de onde passariam a ser dirigidas as ações de diálogo e aproximação entre 

os Países Amazônicos, “A cooperação amazônica passava a ter personalidade jurídica própria, 

por meio da OTCA e de sua Secretaria Permanente, dirigida por um Secretário-Geral, com 

plano de trabalho e orçamentos próprios” (GADELHA, 2009, p. 88). 

Essa modificação da engenharia institucional do Pacto Amazônico, conquanto tenha 

representado uma evolução na sua estrutura de funcionamento, não pode ser interpretada, 

contudo, sem que se tenha em mente, também, a evolução normativa do Direito Ambiental 

Internacional nesse mesmo período, marcada principalmente pela realização da “Conferência 

Rio-92”, antes mencionada, e com os acordos ambientais que lhe são consequentes, como o 
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próprio “Protocolo de Quioto”, de 1997, o qual, como é cediço, teve em mira a assunção de 

compromissos mais rígidos para a redução da emissão dos gases que agravam o efeito estufa, 

considerados, de acordo com a maioria das investigações científicas, como a maior causa 

antropogênica do aquecimento global. De fato, verifica-se facilmente que a inclusão da pauta 

ambiental na agenda dos países e o aprimoramento permanente das normas internacionais 

respectivas em temas como mudança climática, defesa da biodiversidade e proteção das 

florestas, dentre outros, certamente exerceu grande influência na criação da OTCA (NUNES, 

2016, p. 237). Assim, ao mesmo tempo em que a capital brasileira começou a sediar o 

primeiro organismo internacional de caráter regional no qual tem participação, a 

institucionalização da OTCA passou a tentar representar uma ferramenta mais efetiva de 

cooperação sul-sul, firmada para a união dos povos amazônicos na busca do desenvolvimento 

equilibrado da região, mas agora com a observância dos preceitos da sustentabilidade, por 

meio da utilização racional dos bens da natureza, preservando-os às próximas gerações, numa 

noção de solidariedade intergeracional (CMMAD,  1988, p. 46). 

Tendo por objetivo a busca da cooperação interestatal nas mais diferentes áreas, a 

OTCA passou a se projetar na Panamazônia, portanto, a par de manter as suas atribuições 

originárias de servir como mecanismo de fortalecimento da soberania dos Estados 

Amazônicos na região, garantindo-lhes a exclusividade na gestão de seus recursos naturais, 

também como uma instituição supranacional a contribuir para o uso sustentável dos bens da 

natureza presentes no Bioma Amazônico, o qual, insista-se, ultrapassando as fronteiras 

nacionais dos Estados Amazônicos, pressupõe a coexistência de regimes internacionais 

(BRASIL, 2005). Imaginava-se, desta forma, que a reestruturação do Pacto Amazônico, 

mediante essa reconfiguração institucional, viesse a contribuir com a manutenção da 

sustentabilidade ambiental do Bioma Amazônico, enquanto patrimônio comum dos Estados-

Membros, passando a ter um importante papel de articulação junto às estruturas nacionais de 

cada governo na contenção do processo de degradação da região, a qual, por natureza, 

constitui-se num verdadeiro “condomínio internacional” (PADILHA, 2015, p. 109). 

O fato, no entanto, é que, com pequenas variações, nesses 40 anos de existência da 

OTCA, a degradação da Amazônia Continental aumentou consideravelmente, num processo 

crescente que alcança importantes perdas acumuladas de sua cobertura florestal originária, 

degradação esta que tem seu maior reflexo nos índices preocupantes de desmatamento em 
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alguns países da região3, cujos efeitos obviamente não se restringem aos contornos de suas 

fronteiras físicas (NASCIMENTO et al., 2019, p. 33-159; FEARNSIDE, 2019, p. 38).  

Estes resultados comprovam o constante desequilíbrio no controle do desmatamento 

da Floresta Amazônica, que resultam na perda de milhares de quilômetros quadrados de 

vegetação a cada ano, sendo fato que a perda dessa cobertura vegetal de forma desmedida é 

uma ameaça coletiva imediata, já que o Bioma Amazônico se caracteriza como um importante 

componente na regulação do clima global no mundo, devido à sua vasta dimensão e 

localização próxima ao Equador, tratando-se aquela vegetação de uma relevante fonte de 

vapor d’água para todo o sistema climático regional, ou seja, o descontrole do desmatamento 

afeta diretamente os níveis de evapotranspiração da Floresta Amazônica como um todo, com 

a potencialidade de poder influenciar não só no clima, mas também nos índices 

pluviométricos de outras regiões geográficas (AMORIM; SENNA; CATALDI, 2019, p. 152). 

Desta forma, é a ampliação do escopo originário do Pacto Amazônico, com a sua 

transformação na OTCA, que acabou por legitimar, num tempo em que a utilização 

sustentável dos bens da natureza se tornou uma questão de interesse de toda a humanidade, a 

gestão compartilhada daquela porção territorial com a manutenção da OTCA enquanto bloco 

de países alinhados em ações de caráter socioambiental, ações concertadas estas que por 

muitos anos se desejou fossem bastante frutíferas entre os seus Estados-Membros.  

Certo é, no entanto, que no curso de um processo de cooperação entre os Países 

Amazônicos, com tantas assimetrias entre si, a construção efetiva de uma interação 

transnacional, ainda que se tomando em conta um tema específico – gestão do meio ambiente 

–, não é algo tão simples de se implementar, e nem os seus resultados práticos são tão 

evidentes de se produzir, sendo exatamente em face dessas dificuldades e circunstâncias que a 

efetividade da OTCA, no âmbito da cooperação regional, particularmente no campo da 

sustentabilidade ambiental, está a merecer análise.  

Como já dito, a OTCA se tornou quadragenária no ano de 2018, desde que firmado o 

originário TCA. Esse marco temporal, ao mesmo tempo que significativo cronologicamente, 

inspira a um momento de reflexão e à realização de estudos sobre a efetividade pragmática da 

própria existência da OTCA como plataforma de diálogo político e técnico para o 

fortalecimento dos vínculos de cooperação ambiental entre os Estados Amazônicos. 

 
3 Há estimativas segundo as quais o Brasil teria perdido aproximadamente 20% de sua cobertura florestal 

originária até o ano de 2017, tendo a Bolívia, Peru, Equador e Colômbia, no mesmo período, perdido em torno 

de 10% de suas Matas Amazônicas (Fonte: INPE, 2019; CUÉLLAR et al., 2015, p. 06; e RAISG, 2019, s/p). 
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Torna-se também oportuno o momento para tecer considerações acerca das 

perspectivas da OTCA para os próximos anos, consubstanciados em um contexto mundial 

divergente daquele dentro do qual o Pacto Amazônico fora embrionariamente planejado. De 

fato, se inicialmente, sobretudo com o fim da Guerra Fria, a humanidade depositava na 

mundialização a promessa de políticas amistosas entre os países com a garantia da 

solidariedade e cooperação positivadas em acordos multilaterais, atualmente há claros sinais 

de retrocesso neste aspecto, com a construção de um novo cenário de individualização e 

isolamento das nações, em que se intensificam o nacionalismo e as animosidades nas disputas 

econômicas, políticas e religiosas, e o ideário de cooperação parece evanescer atrás do 

reerguimento de muros fronteiriços, que voltam a se tornar referenciais rígidos na manutenção 

da soberania territorial (NEDEFF, 2019, p. 104; COSTA et al., 2018, p. 13). 

Tal estudo se torna de rigor num momento em que também no Continente Americano 

iria se instalar um movimento, que não se pode dizer incipiente, de retrocesso da globalização, 

decorrente de uma sucessiva ascensão de governos conservadores de centro-direita na região, 

num processo que seria agudizado mais recentemente, em 2017, com a eleição de Donald 

John Trump para a Presidência dos Estados Unidos, o qual seria replicado no Brasil, em 2018, 

com a eleição de Jair Messias Bolsonaro para a Presidência do país, vitória eleitoral esta que 

terminaria por implementar, em nível interno, uma política de “re-nacionalização” que 

evidentemente teria posteriores reflexos nos processos de cooperação multilateral mantidos 

pelo país com suas nações vizinhas  (SALAMA, 2019, p. 177-203). 

É que o Presidente eleito no Brasil, a exemplo do que havia ocorrido nas eleições 

americanas de 2017, acabou chegando ao poder no bojo de uma eleição democrática em que 

as próprias tradicionais formações partidárias acabaram por colapsar, representando a sua 

vitória eleitoral não só uma “guinada à direita” na política brasileira – se comparada com os 

anteriores 16 (dezesseis) anos de Presidência da República titularizados pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT) –, mas também a ascensão ao poder de uma “nova direita política 

radical”, num processo de mudança governamental que iria impactar a posição do Brasil 

frente ao mundo (GALINARI, 2019, p. 190; SANTOS; TANSCHEIT, 2019, p. 153).  

Com efeito, Jair Bolsonaro, um Capitão reformado do Exército Brasileiro e ex-

Deputado Federal4, acabou sendo eleito ao cargo máximo da República Brasileira assumindo 

 
4 Jair Bolsonaro, antes de ser eleito à Presidência, foi Deputado Federal por sete mandatos, entre 1991 e 2018, 

sendo eleito por diferentes partidos ao longo de sua carreira. Três de seus filhos também são políticos: Flávio 

Bolsonaro (Senador Fluminense pelo PSL), Eduardo Bolsonaro (Deputado Federal por São Paulo, também 

pelo PSL) e Carlos Bolsonaro (Vereador do Rio de Janeiro pelo Partido Social Cristão-PSC) (Nota do Autor). 
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bandeiras notadamente conservadoras, por meio de uma coalizão partidária comandada pelo 

então Partido Social-Liberal (PSL)5 – apoiada, na dicção de Stefanoni (2018, p. 04), pelas 

“Bancadas da Bíblia, do Boi e da Bala” –, sendo que, empossado, o novo Governo assumiria 

uma posição dita como “anti-globalista”, passando a demonstrar posturas que indicariam uma 

forte mudança de rumos da diplomacia brasileira frente a uma série de questões 

internacionais, sinalizando para o enfraquecimento dos arranjos de concertação multilaterais 

implementados com os Estados vizinhos – como o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), a 

União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) e a própria OTCA –, com a priorização de 

relações com os países centrais, como os Estados Unidos e as nações da Europa.  

Mais que isso, o novo Governo também logo cedo colocaria as garantias 

constitucionais à prova, denotando o desprezo a valores até então alçados à importância 

universal – como a defesa dos direitos humanos e ao meio ambiente –, passando a flertar com 

a defesa de políticas abertamente populistas, como a de liberação das armas e o 

endurecimento da política criminal, propugnando, ademais disso, no tocante à utilização do 

recursos naturais, especificamente, a ideia de exploração econômica da Amazônia, inclusive 

com a implementação de atividades de mineração em áreas indígenas, a par de também 

defender o enfraquecimento dos órgãos e estruturas de fiscalização ambiental no Brasil, em 

especial aqueles destinados à preservação ambiental da Floresta Amazônica (GALINARI, 

2019, p. 194; TOURNEAU, 2019, p. 10). Tais promessas, como se poderia constatar mais 

tarde, viriam colocar em risco a própria integridade da Floresta Amazônica Brasileira, 

quando, ao final de 2018, houve o aumento das queimadas e do desmatamento na região.  

Frente a esse contexto, emerge como problema de pesquisa, o seguinte: qual o papel 

que a OTCA, enquanto foro permanente de cooperação entre os Estados Amazônicos, 

tem exercido na contenção da degradação do Bioma Amazônico, particularmente em 

relação ao desflorestamento ilegal da Panamazônia? 

Ressalta-se que, além do problema de pesquisa, fio condutor central dessa Tese, duas 

subquestões o complementam: 

SQ1: A OTCA, enquanto foro permanente de cooperação entre os Estados 

Amazônicos, gera iniciativas e ações de contenção do desflorestamento da Panamazônia? 

SQ2: Qual a perspectiva futura de atuação da OTCA ao considerar que o Brasil, 

enquanto o maior de seus Estados-Membros, seu principal financiador e maior detentor de 

 
5 Nas Eleições Parlamentares de 2018 o PSL elegeria a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados, 

perdendo apenas para o Partido dos Trabalhadores, elegendo ainda 4 Senadores, inclusive o filho de Jair 

Messias Bolsonaro, Flávio Nantes Bolsonaro (Nota do Autor). 
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domínio público do território amazônico, tem-se alinhado a posicionamentos políticos 

condizentes a um movimento internacional de retrocesso da globalização? 

Com isso, passa-se a apresentação dos objetivos. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Tendo em vista que os objetivos representam o que se busca alcançar com a presente 

pesquisa, construiu-se o objetivo geral e os objetivos específicos.  

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral dessa Tese é: Analisar qual o papel que a OTCA, enquanto foro 

permanente de cooperação entre os Estados Amazônicos, tem exercido para a contenção 

da degradação do Bioma Amazônico, particularmente em relação ao desflorestamento 

ilegal da Panamazônia. 

Para que se consiga atingir o objetivo geral, foram definidos os objetivos específicos.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

São os seguintes os objetivos específicos da presente Tese: 

a) caracterizar a formatação das fronteiras e as dificuldades de integração social e 

econômica da região aos Estados Amazônicos, culminando, a partir da cooperação 

ambiental regional, com a construção dialética do próprio Direito Ambiental 

Internacional, com os seus reflexos na ideia de relativização do conceito de 

soberania estatal no tocante à utilização dos bens da natureza e nos recorrentes 

debates sobre a “internacionalização da Amazônia”; 

b) descrever o papel dos tratados internacionais e da própria ONU na paulatina 

construção de uma ordem ambiental internacional rumo à sustentabilidade, com 

seus reflexos em outras repartições onusianas, como as instâncias decisionais da 

OMC; 

c) descrever a trajetória de cooperação entre os Estados Amazônicos iniciada com o 

TCA e aperfeiçoada com a sua transformação na OTCA, evidenciando as 

dificuldades da gestão compartilhada sobre os recursos amazônicos; 
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d) identificar ações de cooperação dos Estados Amazônicos no âmbito da OTCA no 

período da pesquisa. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

As atenções mundiais têm-se direcionado, nas últimas décadas, pela intensificação do 

debate concernente à utilização racional e sustentável dos recursos naturais, vindo esta 

temática, de maneira crescente, a inserir-se na agenda prioritária dos países, o mesmo 

acontecendo no tocante às organizações internacionais, sendo importante, pois, compreender a 

amplitude que vem sendo dada à questão da sustentabilidade ambiental no seio da Amazônia 

Continental ou Panamazônia. Tal porção geográfica sul-americana se constitui numa região 

estratégica para o Brasil e para os países que a compõem, porquanto por ela se estende o 

Bioma Amazônico, ecossistema este que, sendo internacional por excelência, ultrapassando as 

fronteiras dos Estados Amazônicos, pressupõe a coexistência de regimes internacionais, sendo 

conhecida a importância de sua preservação não só para a manutenção de sua biodiversidade, 

mas também na formatação do clima e precipitação das chuvas em nível global (PENNA 

FILHO, 2013, p. 94; MAURANO; ESCADA; RENNO, 2019, p. 1764). 

O estudo da criação de blocos regionais de países, por sua vez, mediante os quais os 

Estados Nacionais resolvem conjugar os seus interesses para a busca de finalidades comuns, 

assume relevância fundamental para o entendimento das estratégias de inserção internacional 

das nações no mundo contemporâneo, ao reconhecer a ampliação da força de sua atuação 

conjunta no contexto internacional enquanto representadas de forma associativa, como grupo 

de países. Tal importância é agudizada na América do Sul quando se toma em conta o 

surgimento, nos primeiros tempos da globalização, ainda em 1978, quando este movimento 

planetário ainda dava os seus primeiros passos rumo ao estabelecimento de uma conexão em 

rede, de um bloco de cooperação entre os Estados Amazônicos, países pobres e assimétricos 

entre si, cuja existência de idiossincrasias próprias e divergências pontuais não se firmou 

como impedimento à elaboração de um mecanismo voltado para a busca do desenvolvimento 

comum e o assecuramento de suas soberanias sobre a região, a fim de afastar as pretensões de 

internacionalização da Panamazônia, surgidas já nos anos 1970.  

Esta iniciativa de concertação regional, surgida em 1978 com a criação do Tratado de 

Cooperação Amazônia (TCA), reunindo Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, 

Venezuela, Guiana e Suriname, tendo-se dado com base na crença da escolha da cooperação 
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internacional como ferramenta para aumentar o grau de coordenação política entre os Estados 

Amazônicos na busca do desenvolvimento equânime e garantidor do uso exclusivo dos 

recursos naturais da região, completou em 2018 os seus 40 (quarenta) anos de existência, o 

que, por si só, já seria justificador de um estudo a respeito, por tratar-se de um dos mais 

antigos e importantes arranjos de integração sul-americanos. No curso de sua existência, o 

TCA seria posteriormente reconfigurado, mediante decisão tomada na 5ª Reunião de 

Ministros das Relações Exteriores do Bloco – órgão máximo do Pacto Amazônico –, realizada 

em Lima, no Peru, em 1995, com a sua transformação na Organização do Tratado de 

Cooperação Amazônica (OTCA), o que seria sedimentado em 1998, quando os Estados-

Membros firmaram o seu Protocolo de Emenda, perfectibilizando-se, no entanto, em 2002, 

quando do depósito do último instrumento de ratificação do Protocolo de Adendo. 

A importância do Pacto Amazônico ressalta da sua caraterização como progressiva 

dinâmica de integração havida entre os Estados Amazônicos, reunindo oito dos doze países 

sul-americanos, pretendendo se constituir como instrumento de compatibilização das políticas 

nacionais dos territórios soberanos sobre os quais se estende o Bioma Amazônico (BRASIL, 

2005). Tal importância se dessume, também, pela amplitude de seus objetivos iniciais, tendo-

se firmado inicialmente como um “tratado-quadro ou guarda-chuva”6, enquanto acordo 

multilateral que, definindo um conjunto de princípios jurídicos gerais, deixou em aberta para 

o futuro a possibilidade de cooperação regional nas mais diferentes áreas, por meio de 

regulamentação posterior, a ser feita noutros tratados ou documentos, buscando a implantação 

de um regime internacional sobre toda a Amazônia (SILVEIRA, 2005, p. 76-77).  

O certo, no entanto, é que a partir de sua reformatação estrutural, a partir da criação da 

OTCA, quando o seu funcionamento passaria a se dar como instituição com personalidade 

jurídica internacional própria, passando a deter uma relativa autonomia na realização de seus 

projetos e ações e a depender em menor grau da iniciativa dos Governos Amazônicos, ficando 

menos vulnerável, desta forma, às suas variações conjunturais, o Pacto Amazônico ampliaria 

o seu escopo, passando também a ter como missão servir como ferramenta a garantir a 

sustentabilidade amazônica.  

Justifica-se o presente trabalho, assim, também com o fito de evidenciar a relevância 

do papel da OTCA na articulação de políticas regionais tendentes a refrear a destruição da 

Floresta Amazônica, particularmente nos tempos atuais, quando se passa a evidenciar um 

 
6 O “tratado-quadro” ou “guarda-chuva” é um instrumento cuja eficácia, por sua amplitude e generalidade, 

depende da celebração de acordos futuros (SILVEIRA, 2005, p. 76-77). 
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aumento preocupante em suas taxas de desmatamento, como mais um fator da crise ambiental 

global, com seus importantes reflexos na biodiversidade da Região Amazônica e para o resto 

do mundo, porção geográfica esta na qual, afinal de contas, consistindo também um espaço de 

vivência de povos tradicionais – indígenas, principalmente –, a exploração racional dos seus 

recursos naturais se firma a cada dia como um imperativo de ordem civilizatória e pragmática 

(NASCIMENTO et al., 2019, p. 33.159; FEARNSIDE, 2019, p. 38).  

Inserida nesse contexto, a presente pesquisa complementa outras já realizadas sobre a 

questão da sustentabilidade ambiental e a temática das organizações internacionais, buscando 

contribuir ainda, especificamente, para o fito de se fazer uma retrospectiva das ações de 

cooperação levadas a efeito em prol dos Estados Amazônicos no âmbito da OTCA.  

Da mesma forma, o presente trabalho favorece a construção de um cenário das 

perspectivas e desafios futuros da OTCA como ferramenta de integração regional para a 

manutenção da sustentabilidade amazônica, o que é de particular importância no momento 

atual, no qual, em alguns países da América do Sul, e particularmente no Brasil, enquanto 

maior país do Bloco e seu principal agente financiador, sinaliza-se para o enfraquecimento 

dos mecanismos multilaterais de cooperação, na mesma medida em que se acirram o 

nacionalismo e práticas protecionistas, noticiando-se, ainda, que temas que antes eram 

reconhecidos pelo Estado Brasileiro como de importância universal, como a proteção ao meio 

ambiente e aos direitos das minorias – assuntos estes afetos ao plexo institucional da OTCA – 

não constarão como pauta prioritária em suas ações de governança nos próximos anos 

(GALINARI, 2019, p. 194; TOURNEAU, 2019, p. 10). 

Passa-se, a seguir, à exposição da estrutura de apresentação da Tese. 

 

1.4 ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO DA TESE 

  

Para tentar alcançar os objetivos propostos, esta obra apresenta em sete capítulos 

distintos, mas confluentes entre si.  

O capítulo primeiro apresenta a introdução do trabalho, dividida em sua 

contextualização e problemática, e os seus objetivos, gerais e específicos, assim como a sua 

justificativa, e a própria estrutura de apresentação da Tese, apresentando-se, finalmente, o 

desenho de pesquisa da presente Tese, abordando a sua operacionalização. 

No segundo capítulo apresenta-se a “Amazônia-Continente”, em suas múltiplas 

dimensões, fazendo-se inicialmente uma breve incursão no tocante à questão da progressiva 



34 

 

destruição da Floresta Amazônica pela ação antrópica, passando em seguida à descrição da 

Panamazônia, das peculiaridades que a tornam única, dos critérios de sua delimitação e dos 

recursos estratégicos ali presentes, dissertando-se, ainda, sobre a diversidade amazônica mais 

importante e o principal destinatário da sustentabilidade ambiental na região, qual seja, o 

componente humano, com especial destaque às populações indígenas. Em seguida, adentra-se 

nos percalços havidos na formação de suas fronteiras e nas dificuldades de integração da 

região aos Estados Amazônicos, finalizando o capítulo abordando-se os novos tempos de 

globalização e a reflexão disso na construção de um cenário dialético de internacionalização 

do Direito Ambiental e na própria relativização do conceito de soberania estatal, assim como 

nas discussões sobre a “internacionalização da Amazônia”. 

No capítulo terceiro cita-se a questão ambiental nos primeiros tratados internacionais, 

incursionando-se, a seguir, no protagonismo da ONU na seara do meio ambiente, e na 

paulatina construção de uma ordem ambiental internacional rumo à sustentabilidade, 

passando-se, ao depois, a analisar a evolução do pensamento econômico sobre a utilização dos 

recursos naturais, dando-se um especial destaque, no tocante, ao papel do Acordo-Geral sobre 

Tarifas e Comércio – “General Agreement on Tariffs and Trade” (GATT) – e da Organização 

Mundial de Comércio (OMC), enquanto organizações onusianas vinculadas à regulação do 

comércio internacional, no tocante à temática do meio ambiente.  

No quarto capítulo, por sua vez, serão abordados as primeiras instituições 

supranacionais e arranjos de integração regional da América Latina, tendo início pela 

exploração da doutrina cepalina e a criação da Associação Latino-Americana de Livre-

Comércio (ALALC), posteriormente convertida na Associação Latino-Americana de 

Integração (ALADI). Abordar-se-á nesse capítulo, também, outras modalidades 

integracionistas levadas a efeito na América Latina, como a Comunidade Andina de Nações 

(CAN), o Mercado Comum Centro-Americano (MCCA), o Mercado Comum do Caribe 

(CARICOM), o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), a Aliança Bolivariana para os 

Povos da Nossa América-Tratado de Comércio dos Povos (ALBA-TCP), a iniciativa para a 

Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) e a União de Nações Sul-

Americanas (UNASUL), apontando-se, sempre que cabível, considerações sobre a presença 

do componente ambiental nos textos dos diplomas normativos respectivos.  

O capítulo cinco cuida especificamente da trajetória de cooperação entre os países 

condôminos da Amazônia Internacional com a assinatura do Tratado de Cooperação 

Amazônica (TCA), posteriormente convertido numa instituição de caráter permanente, com a 
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sua transformação na OTCA. Neste capítulo, compila-se o histórico do originário Pacto 

Amazônico, iniciando-se pela explanação de seus antecedentes, partindo-se então para a 

exposição de seus elementos caracterizadores e estruturantes de sua engenharia institucional, 

para, ao depois, tratar de sua evolução  normativa, culminando com a transformação do TCA 

em OTCA, destacando-se ainda o seu papel nos tempos atuais, em que algumas dificuldades 

ao implemento de uma maior cooperação entre os Estados Amazônicos ainda remanescem.  

No sexto capítulo, por seu turno, são abordadas ações concretas do Pacto Amazônico 

no tocante à sustentabilidade amazônica, particularmente no que diz com ações de controle do 

desmatamento da Panamazônia, em especial após a transformação do TCA em OTCA. Após, 

são colacionados vários dados estatísticos que bem evidenciam a grave crise ambiental por 

que passa a Panamazônia na atualidade, o que se fará tomando-se em conta os índices de 

perda da cobertura florestal em vários recortes temporais alusivos à Amazônia Nacional de 

cada país, levantamentos estes que ratificam a dimensão do problema em todo o Bioma 

Amazônico. Por final, são analisadas as possibilidades futuras da OTCA enquanto mecanismo 

de interlocução multilateral entre os Estados Amazônicos, levando-se em consideração, 

especialmente, a implementação, na América do Sul, de políticas de retrocesso à globalização 

que eventualmente possam levar ao enfraquecimento dos ideais de cooperação regional no 

tocante à questão ambiental, fazendo-se ponderações a respeito do tema, especialmente com a 

vitória eleitoral que garantiu a Jair Messias Bolsonaro a titularidade da Presidência da 

República no Brasil, o qual tem sido o replicador,  na América do Sul, desse movimento. 

No capítulo sete são apresentadas as principais considerações finais que, não 

pretendendo sintetizar todo o estudo realizado, assimilam pontos importantes que ele permitiu 

determinar, daí sobressaindo, peculiarmente, a necessidade de maiores e melhores reflexões 

sobre o tema, com o acompanhamento das ações futuras da OTCA no tocante à 

sustentabilidade amazônica.  

Esse último capítulo é seguido das referências que serviram de apoio à realização do 

presente trabalho, igualmente como os documentos mais significativos sobre a temática aqui 

tratada, os quais poderão servir de elucidação a assuntos correlatos, sempre que necessário.  

Ainda, objetivando, essencialmente, facilitar o entendimento do tema aqui abordado, 

foram apresentadas de forma transcrita, como anexo, o texto completo do TCA, em sua versão 

original, entronizada no sistema jurídico brasileiro mediante o Decreto nº 85.050/1980, 

fazendo-se o mesmo em relação ao Protocolo de Emenda ao TCA, criando a OTCA, 

modificação estrutural esta que foi internalizada no Brasil com o Decreto nº 4.387/2002, 
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documentos que se constituem na linha mestra de todo esse trabalho. Também foi anexado à 

presente pesquisa o conjunto de Atas que documentaram as Reuniões dos Ministros das 

Relações Exteriores do Pacto Amazônico, enquanto instância máxima do Bloco, juntando-se 

ainda, finalmente, as Declaração dos Presidentes dos Estados Amazônicos, oriundas de suas 

três Cúpulas, realizadas em Manaus, no Brasil, em 1989, 1992 e 2009. 

Apresenta-se, na sequência, a fim de facilitar o entendimento da presente Tese, um 

desenho de pesquisa. 

 

1.5 DESENHO DE PESQUISA 

 

Ao analisar qual o papel que a OTCA, enquanto foro permanente de cooperação entre 

os Estados Amazônicos, tem exercido como ferramenta da sustentabilidade na contenção da 

degradação do Bioma Amazônico, particularmente em relação ao desflorestamento ilegal da 

Panamazônia, busca-se, em verdade, a compreensão do fenômeno por meio de todas as suas 

dimensões, internas e externas, passadas e presentes, conforme sinalizam Sampieri, Collado e 

Lucio (2013, p. 377).  

Neste sentido, a abordagem adotada no estudo é qualitativa.  

Creswell (2010) cita algumas características de pesquisas qualitativas que podem ser 

destacadas aqui, tais como a vivência pelo pesquisador no ambiente natural ou no contexto 

selecionado, e a análise de dados indutiva, de forma que, com a pesquisa, cria os seus próprios 

padrões emergentes do processo. Assim, a pesquisa qualitativa é uma forma de investigação 

em que o pesquisador realiza uma interpretação do que enxerga, ouve e entende, sem poder se 

separar de suas origens, histórias, contextos e entendimentos anteriores (CRESWELL, 2010, 

p.80). Todavia, cabe lembrar que, embora a pesquisa qualitativa considere concepções 

interpretativas, o rigor na sua veiculação permanece, e, segundo Ollaik e Ziller (2012, p.229), 

os dados respectivos podem ser apresentados em três grandes blocos:  

a) concepções relacionadas à fase de formulação da pesquisa (validade prévia) – 

a vivência pelo pesquisador no ambiente natural ou contexto selecionado, 

juntamente com a realização de pesquisas exploratórias prévias; 

b) concepções relacionadas à fase de desenvolvimento da pesquisa (validade 

interna): 

 –  questão-problema e subquestões respondidas por teoria e  dados secundários 

que, encadeados, levam às conclusões, 
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- transparência, responsabilidade e ética nos procedimentos metodológicos; c) 

interação entre teoria e prática a partir do confronto teórico-empírico nas 

análises realizadas;  

c) concepções relacionadas à fase de resultados da pesquisa (validade externa) – 

replicação da pesquisa a partir da codificação dos dados e extrapolação dos 

resultados em uma lógica de generalização naturalística. 

Em complemento, ressalta-se que autores com visão conceitual qualitativa dão maior 

ênfase ao desenvolvimento da pesquisa, sem desconsiderar, porém, preocupações com a 

formulação e com os seus resultados.  

Quanto às estratégias utilizadas, optou-se pela bibliográfica e de estudo de caso.  

A estratégia bibliográfica esteve presente durante toda a Tese, uma vez que se 

trabalhou apenas com materiais já publicados e acessíveis ao público em geral, na linha do 

que menciona Vergara (2005). Já a estratégia de estudo de caso considera a complexidade e a 

natureza particular de um caso em questão, e a preocupação em evidenciar características 

únicas deste caso (STAKE, 1994). Além disso, buscou-se o que Stake (1983) chama de 

“generalização naturalística”, isto é, uma generalização que depende da análise de cada 

indivíduo sobre os resultados do caso, e suas impressões, sensações, intuições, bem como 

conhecimentos prévios utilizados para fazer novas conjecturas e compreensões, na medida em 

que encontram contextos similares ao estudado.  

Desde modo, para responder o problema de pesquisa e às subquestões apresentadas, 

fez-se necessária a escolha de um contexto para a realização do estudo, pois que, segundo 

Creswell (2010, p.80), isso auxilia a situar tempo e lugar. O contexto ou o ambiente natural 

escolhido foi o da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), formada 

pelos seguintes países sul-americanos: Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, 

Guiana e Suriname. A escolha deste contexto é facilitada na medida em que se considera a 

acessibilidade, a compreensão do fenômeno e a sua natureza para a coleta de dados. Assim, a 

escolha pela OTCA para ser objeto do presente estudo ocorreu de forma intencional, 

particularmente por se tratar de um dos arranjos de integração mais importantes de que faz 

parte o Estado Brasileiro, mediante o qual oito dos doze países sul-americanos buscam firmar 

ações de cooperação quanto aos temas amazônicos, fazendo-o desde a sua concertação 

originária, em 1978. Este Bloco, a partir da virada do milênio, acabou por ampliar o seu 

escopo, incorporando os ditames da sustentabilidade na sua missão institucional, 

particularmente por ocasião de sua transformação do originário TCA na atual OTCA, quando 
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passou a funcionar como uma repartição internacional de caráter permanente, com 

personalidade jurídica internacional própria. Ademais disso, a OTCA completou seus 40 

(quarenta) anos de existência recentemente, em 2018, tratando-se de um dos mais antigos 

arranjos de integração regional latino-americano, circunstâncias estas todas que, somadas, 

justificam o contexto escolhido para a realização da presente pesquisa. 

Em continuidade, os dados coletados na pesquisa são de origem secundária, 

destacando Saunders, Lewis e Thornhill (2016, 319), no tocante, que os mesmos são 

compreendidos como dados que permanecem fisicamente/digitalmente como evidência, 

podendo ser textuais (livros, artigos, periódicos, relatórios, etc.) ou não textuais (vídeos, 

fotografias, gravações de voz, etc.). No presente caso, são exemplos de dados secundários 

utilizados, especialmente nos Resultados, documentos como os Relatórios do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), assim como estudos já publicados acerca da questão 

do desmatamento nos Estados Amazônicos, como os de CUÉLLAR et al. (2015) e da Rede 

Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada (RAISG, 2019).  

Com isso, a presente pesquisa é classificada como longitudinal, tendo a escolha do 

período de análise se devido exatamente em função da pronta disponibilidade dos dados 

acerca do desmatamento dos Estados-Membros da OTCA nesses repositórios. 

Salienta-se que, além do caráter bibliográfico de análise utilizado, agregou-se também 

ao presente trabalho a utilização da técnica de análise de cenários, o que se fez, 

particularmente, para a construção de ponderações acerca das possibilidades futuras da 

OTCA, enquanto mecanismo de interlocução multilateral entre os Estados Amazônicos, para 

a manutenção da sustentabilidade ambiental da região. No atinente ao tema, Wright e Spers 

(2006), destacam: 

 

[...] elaborar cenários não é um exercício de predição, mas sim um esforço de fazer 

descrições plausíveis e consistentes de situações futuras possíveis, apresentando as 

condicionantes do caminho entre a situação atual e cada cenário futuro, destacando 

os fatores relevantes às decisões que precisam ser tomadas. Assim, mesmo sendo 

uma representação parcial e imperfeita do futuro, o cenário, entendido como 

instrumento de apoio à decisão, precisa abranger as principais dimensões relevantes 

do problema, e seus autores devem livrar-se das amarras e dos preconceitos do 

passado, ao mesmo tempo que devem se manter dentro dos limites do conhecimento 

científico e propor transformações viáveis no horizonte de tempo considerado. 

Ademais, imaginar cenários desejáveis para um país exige estruturar otimística e 

realisticamente visões de um futuro mais humano e mais justo, envolvendo 

necessariamente um juízo de valores na sua análise (WRIGHT; SPERS, 2006, p. 

13). 
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Acredita-se, assim, que as teorias e métodos utilizados na presente pesquisa trilham o 

caminho para a análise dos dados atuais expondo, ainda que de forma parcial e imperfeita, 

algumas importantes considerações sobre as possibilidades futuras da OTCA, com a intenção 

de prover a leitor uma visão realística sobre o assunto. Nesse caminho, seguindo a sugestão de 

Wright, Kroll e Parnell (2000), utilizou-se a análise por séries temporais, num esforço em 

examinar os efeitos de tendências selecionadas, e a previsão por julgamento, diante do fato de 

que a OTCA também utiliza fontes de informação qualitativa para guiar suas tendências 

futuras.  

Posto isso, com a finalidade de apresentar o caminho lógico e alinhamento entre os 

anseios a serem respondidos nessa Tese, apresenta-se o Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Caminho Lógico da Pesquisa: Panorama Geral 
 

PROBLEMA CENTRAL DE PESQUISA: Qual o papel que a OTCA, enquanto foro permanente de cooperação 

entre os Estados Amazônicos, tem exercido na contenção da degradação do Bioma Amazônico, particularmente em 

relação ao desflorestamento ilegal da Panamazônia? 

OBJETIVO GERAL: Analisar qual o papel que a OTCA, enquanto foro permanente de cooperação entre os Estados 

Amazônicos, tem exercido para a contenção da degradação do Bioma Amazônico, particularmente em relação ao 
desflorestamento ilegal da Panamazônia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUESTÕES ESPECÍFICAS 

a) caracterizar a formatação das fronteiras e as dificuldades de 

integração social e econômica da região aos Estados Amazônicos, 
culminando, a partir da cooperação ambiental regional, com a 

construção dialética do próprio Direito Ambiental Internacional, com 

os seus reflexos na ideia de relativização do conceito de soberania 

estatal no tocante à utilização dos bens da natureza e nos recorrentes 
debates sobre a “internacionalização da Amazônia”; 

 

 

SQ1: A OTCA, enquanto foro permanente 

de cooperação entre os Estados 

Amazônicos, gera iniciativas e ações de 

contenção do desflorestamento da 
Panamazônia? 

 

SQ2: Qual a perspectiva futura de atuação 

da OTCA ao considerar que o Brasil, 
enquanto o maior de seus Estados-

Membros, seu principal financiador e maior 

detentor de domínio público do território 

amazônico, tem-se alinhado a 
posicionamentos políticos condizentes a um 

movimento internacional de retrocesso da 

globalização? 

b) descrever o papel dos tratados internacionais e da própria ONU na 
paulatina construção de uma ordem ambiental internacional rumo à 

sustentabilidade, com seus reflexos em outras repartições onusianas, 

como as instâncias decisionais da OMC; 

c) descrever a trajetória de cooperação entre os Estados Amazônicos 

iniciada com o TCA e aperfeiçoada com a sua transformação na 

OTCA, evidenciando as dificuldades da gestão compartilhada sobre os 
recursos amazônicos; 

d) identificar ações de cooperação dos Estados Amazônicos no âmbito 
da OTCA no período da pesquisa. 

COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Dados Secundários / Bibliográfica  

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Uma vez alinhadas todas essas questões, passa-se ao capítulo três, abordando-se a 

Amazônia-Continente ou Panamazônia, e as suas muitas vicissitudes.  
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2 AMAZÔNIA-CONTINENTE: A IMPORTÂNCIA PARA O MUNDO DE UMA 

REGIÃO QUE REÚNE UM CONGLOMERADO DE NAÇÕES, POVOS, BIOMAS 

E DIVERSIDADES 

 

Existem muitas razões para se acreditar que a porção continental da América do Sul 

sobre a qual se estende a Floresta Amazônica terá no futuro um papel ainda mais importante 

do que já tem nos dias atuais, estando exatamente por isso destinada a possuir uma função de 

especial relevância, não somente na região, como no mundo inteiro, particularmente em 

tempos de uma interconexão permanente entre os países e suas populações, enquanto 

característica do movimento da globalização. 

Num mundo globalizado, por sua vez, quando as fronteiras se tornaram mais porosas e 

foram abertos novos espaços mundiais comuns, parecem ter sido permanentemente 

incorporados à agenda global da humanidade temas universais como a proteção aos direitos 

humanos e a sustentabilidade ambiental, cuja atenção, nesses últimos meses, em todos os 

cantos do Planeta, voltou seus olhos exatamente para a Região Amazônica Sul-Americana, 

um “condomínio internacional” por natureza, por onde perpassa o território de pelo menos 

oito países soberanos – Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e 

Suriname –, e ainda uma colônia europeia encrustada na América do Sul – a Guiana Francesa. 

Amazônia Sul-Americana, Amazônia Continental ou Panamazônia são termos 

mediante os quais é mundialmente conhecida “a grande floresta mundial”, por vezes referida 

como “pulmão do mundo”, existente na porção setentrional do Subcontinente, tratando-se de 

um bioma que não se resume à sua densa cobertura florestal: abundante em recursos naturais 

de todo o tipo, abriga também o Rio Amazonas, que vem a ser a corrente de água doce mais 

extensa, larga e profunda do mundo, apresentando uma descarga de água (210.000 m³ por 

segundo)  maior do que a soma das descargas dos outros nove maiores rios do Planeta, um 

total de 20% de toda a água doce disponível superficialmente, alimentando, com seus mais de 

mil afluentes, um importante ciclo hidrológico que se protrai por vários países e que tem a sua 

íntima relação com a formatação do clima e das chuvas na região (BARROS, 2018, p. 119). 

Perpassando por vários territórios soberanos sul-americanos, a biodiversidade 

privilegiada da Panamazônia se exterioriza, num primeiro momento, pela sua cobertura 

vegetal e hidrológica, mas também é rica em vultosos depósitos de recursos minerais 
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(CORDANI, 2019, p. 95), contando ainda com uma gama de povos tradicionais, característica 

esta que compreende, inclusive, o seu aspecto de biodiversidade mais importante1. 

A Panamazônia, é de se dizer desde já, torna-se uma região complexa de ser 

administrada do ponto de vista ambiental exatamente pela sua condição geopolítica, pois que, 

tratando-se de um bioma internacional, ultrapassando as fronteiras nacionais dos Estados 

Amazônicos, pressupõe a coexistência de regimes internacionais, numa realidade em que cada 

Nação Amazônica tem as suas idiossincrasias próprias, tratando diferentemente a gestão dos 

recursos naturais existentes no interior de seus territórios, sendo sabido que as práticas 

deletérias aos recursos naturais havidas numa nação soberana podem facilmente repercutir em 

outras, pois que não adstritas às fronteiras políticas formalmente traçadas entre os países. 

Diante disso, observemos o motivo de uma região tão distante das grandes metrópoles 

ter acabado por se tornar o centro dos debates em todo o mundo bem recentemente.  

 

2.1 A AMAZÔNIA E A SUA PROGRESSIVA DESTRUIÇÃO FLORESTAL PELA 

AÇÃO ANTRÓPICA 

 

Mesmo que seja bastante difícil analisar-se com precisão o ritmo atual de 

desaparecimento das florestas no Planeta, existe atualmente um consenso mundial no sentido 

de que a perda de cobertura vegetal ultrapassou em muito as evoluções naturais dos últimos 

milênios, havendo estimativas que entre 100.000 e 170.000 de km² de mata seriam perdidos a 

cada ano, sendo que em 2010 a cobertura florestal global não passaria de 60% de sua 

superfície se comparado ao ano de 1990. Esta situação é deveras mais preocupante, neste 

particular aspecto, exatamente nas florestas tropicais, o que representa um desafio permanente 

à comunidade internacional e aos países sobre os quais se estende o ecossistema 

panamazônico (PASQUIS; BOUAMRANE; 2002, p. 279-280). 

Diga-se, desde já, que o desmatamento pode ser entendido como um corte raso da 

floresta, diferentemente do desflorestamento, que pode envolver realidades diversas, levando 

em conta desde o desaparecimento total da cobertura vegetal de modo linear e em grandes 

superfícies até a fragmentação (desaparecimento da floresta em pequenas áreas) e a 

degradação (mudanças no âmbito de uma categoria de floresta), práticas estas que, no 

conjunto, têm levado à perda de serviços ambientais valiosos tanto para os próprios 

 
1 Encontram-se atualmente na Panamazônia pelo menos 316 diferentes etnias indígenas, vários deles em 

isolamento voluntário, cada qual com sua língua e costumes próprio (UNICEF, 2009, p. 55). 
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ecossistemas como para a sociedade, incluindo a manutenção da biodiversidade, da ciclagem 

da água e dos estoques de carbono (PASQUIS; BOUAMRANE, 2002, p. 279-280). 

 As florestas tropicais, especificamente, ocupam 7% da superfície terrestre e abrigam 

mais de 50% das espécies vegetais globais, concentrando a Amazônia Brasileira, em 

particular, a maior parte dessa cobertura vegetal, sendo exatamente nesse contexto que deve 

ser analisada a importância do manejo sustentável dos bens da natureza presentes nesta porção 

geográfica transnacional, dada a potencial capacidade de a degradação desse ecossistema 

acabar por influenciar o clima e os índices de precipitação pluviométrica globais, com 

consequentes prejuízos para as populações (GAZONI; MOTA, 2002, p. 282-283). 

No Brasil, a Amazônia Legal Brasileira2 de fato compreende 60% da floresta 

amazônica continental, sendo que, apesar da grande importância dessa cobertura vegetal na 

regulação do clima, na manutenção da biodiversidade e na provisão de serviços ambientais, o 

processo de sua ocupação nas últimas décadas não primou pela sua conservação. No caso, em 

que pese a destruição da Amazônia Brasileira tenha sido pouco relevante até a década de 

1950-1960, quando foi iniciada a construção dos primeiros eixos rodoviários para conectar 

essa região com o restante do país, após os anos 1970 suas políticas de ocupação combinaram 

empreendimentos de exploração econômica com estratégias geopolíticas, como a construção 

de uma rede de estradas, de hidroelétricas e de telecomunicações, juntamente com o incentivo 

às atividades de agropecuária, mineração e madeireira, ocasião em que aquela porção 

geográfica deixou de ser apenas uma fronteira de expansão agropecuária. A partir de então, 

essa região se constituiu como um território que passou a apresentar estruturas produtivas 

próprias e projetos variados, que envolvem atualmente a ação de diferentes atores, tornando 

até mesmo difícil identificar as causas mais importante para o seu desflorestamento, 

incidindo, na verdade, neste particular aspecto, uma série de concausas que levam à 

diminuição de sua cobertura vegetal (MAURANO; ESCADA; RENNO, 2019, p. 1764). 

O fato é que a Amazônia Continental e a Amazônia Brasileira, em especial – país que 

ocupa parte significativa desse importante bioma, agora com um novo Governo, eleito ao final 

de 2018 com um discurso anti-ambientalista – queimou nesses últimos meses.   

E queimou em patamares sem precedentes, deixando um rastro de destruição de 

imensas porções de Mata Amazônica como nunca se havia visto, fazendo surgir ao mundo o 

receio de que os Países Amazônicos como um todo – mas em especial o Brasil, por ser o 

 
2 A Amazônia Legal Brasileira, consoante o artigo 2º da Lei Complementar nº 124/2007, “[...] abrange os Esta-

dos do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins, Pará e do Maranhão na sua 

porção a oeste do Meridiano 44º” (Nota do Autor). 
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maior “condômino internacional” da Amazônia –, com suas práticas de degradação, possam 

contribuir para colocar em risco a própria sobrevivência global em sua falta de cuidado com 

aquele ecossistema, destruição esta que, após ter-se tornado pública, ainda passou a alimentar 

um raro e desnecessário debate sobre a soberania e posse da Amazônia Continental, a qual, 

partindo de importantes mandatários europeus, acabou alcançando foros internacionais. 

Tais preocupações de fato se justificam, tendo em vista as previsíveis e conhecidas 

consequências na temperatura global e no índice de precipitação das chuvas se aquele 

patrimônio em biodiversidade se encaminhar inevitavelmente para a destruição, a partir de um 

ponto de “não retorno”. Realmente, tamanha foi a destruição evidenciada que se passou a 

construir um cenário hipotético de um mundo sem a Amazônia, sendo certo, no entanto, que 

não há futuro algum para a humanidade numa perspectiva em que a proteção ao meio 

ambiente amazônico seja tratada como “estorvo”, ou, dito noutras palavras,  

 

Se o aquecimento seguir a tendência atual – sem uma ação para conter o 

desmatamento, as queimadas e a degradação –, a situação da Amazônia tende a se 

agravar a níveis críticos até o fim deste século.  

"A previsão dos modelos climáticos para a Amazônia apresentados pelo IPCC 

apontam para um aumento na temperatura média do ar projetado até o final do 

século 21 bem acima de 4º C e redução nas chuvas de até em 40%.  

Essa mudança na temperatura do ar tem potencial para gerar grandes desequilíbrios 

em ecossistemas vitais para a sobrevivência da humanidade", afirma José Marengo. 

José Marengo faz um alerta preocupante caso a temperatura tenha essa alta.  

"Acima dos 4º C, segundo os modelos que temos, a floresta pode colapsar. 

Significaria que o volume de CO2 que a floresta absorve hoje seria liberado para o 

ar. Basicamente, chegaríamos a um ponto de não-retorno, e não só a floresta, mas 

outros sistemas poderiam colapsar. Haveria alterações no ciclo hidrológico global e 

haveria a possibilidade de extinção das espécies", diz.  

"Seria um caos, um mundo diferente, com todo o sistema muito afetado. Os recursos 

naturais também estariam bem comprometidos. Teríamos doenças, queda na 

qualidade da água, dos alimentos", explica (MADEIRO, 2019). 

 

Por tudo isso, a crise ambiental havida recentemente na Amazônia acabou sendo 

elevada a mais uma emergência ambiental que está a merecer a atenção do mundo, acabando 

por se firmar no centro de discussões dos órgãos de governança ambiental do Planeta, como 

na própria Organização das Nações Unidas (ONU), tendo reflexo, ademais disso, noutras 

organizações internacionais de caráter regional, no bojo das quais tem especial destaque 

exatamente a OTCA – reunindo o Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, 

Guiana e Suriname –, sobre a qual se falará incessantemente ao longo do presente trabalho. 

Com efeito, como se já não bastasse a multiplicação de catástrofes meteorológicas 

decorrentes do aumento do efeito devastador da atividade antrópica sobre o Planeta, em 2019 

o mundo se escandalizou com a notícia de destruição de grandes porções da Região 
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Amazônica, principalmente em território brasileiro, com a detecção antecipada, por satélites 

do chamado sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (DETER), vinculado ao 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)3, da ocorrência de queimadas em imensas 

áreas de mata tropical, indicativas da aceleração desse processo de degradação ambiental.   

Realmente, tamanha foi a degradação ambiental da Floresta Amazônica detectada pelo 

INPE, e tão grande foi a repercussão do fato, que este tema acabou até sendo objeto de pauta 

da 45ª Reunião de Cúpula do “Grupo dos 7” (G-7)4, realizada entre os dias 24 a 26 de agosto 

deste ano, na Cidade de Biarritz, na França, quando, como é do domínio público, a partir de 

provocação do Presidente Francês, Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, houve a 

cobrança pública aos governos dos países pelos quais se estende a Amazônia Continental para 

reprimir as queimadas e o avanço do desmatamento amazônico, cobrança esta que foi 

direcionada principalmente ao Brasil, na pessoa do já empossado Presidente Jair Messias 

Bolsonaro, que havia sido eleito com um discurso anti-ambientalista.  

Esse chamamento à pauta da temática ambiental amazônica na Reunião do G7 chegou 

até a ocasionar, por parte do Governo Brasileiro recém-instalado, a demissão do então 

Presidente do INPE, por entender que os dados veiculados não estariam corretos, chegando o 

Presidente Brasileiro ao ponto de sugerir que o órgão poderia estar a serviço de ONGs 

internacionais.  Ademais disso, o Governo Brasileiro protagonizaria ao depois, e mesmo junto 

à ONU, uma forte reação contra o Governo Francês, mediante a qual reafirmou a soberania 

dos Países Amazônicos na região – um tema bastante caro à diplomacia brasileira –, 

imputando a intervenção francesa no curso da Reunião do G7 como uma interferência 

estrangeira na Panamazônia, numa das tantas pretensas tentativas de sua internacionalização. 

O fato é que em data posterior, mais recentemente, também a partir de estudos 

levantados pelo INPE, mas agora mediante um levantamento satelital mais preciso, que é 

realizado ano-a-ano mediante o sistema PRODES (Programa de Cálculo do Desflorestamento 

da Amazônia), o qual oferece um dado já consolidado de desmatamento que tem um nível de 

confiança superior a 95%, ficou comprovado que aquelas preocupações mundiais com as 

queimadas na Região Amazônica não eram em vão: segundo o INPE, efetivamente em 2019 

houve um aumento do desmatamento na Amazônia de 29,5% em comparação com o ano 

 
3 O DETER é um levantamento rápido de alertas de evidências de alteração da cobertura florestal na Amazônia, 

feito pelo INPE, tendo sido desenvolvido como um sistema de alerta para dar suporte à fiscalização e controle 

de desmatamento e da degradação florestal realizadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis-IBAMA e demais órgãos ligados a esta temática (Nota do Autor). 
4 Grupo composto por EUA, Canadá, França, Alemanha, Itália, RU e Japão (Nota do Autor). 
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anterior, tendo sido destruídos quase 10 mil km2 de área florestal, tendo o Brasil neste ano 

batido o recorde do desmatamento em toda a década (MOREIRA; WATANABE, 2019). 

O sistema PRODES realiza o monitoramento por satélites do desmatamento por corte 

raso em toda a Amazônia Brasileira, e produz, desde 1988, as taxas anuais de desmatamento 

na região, que são estimadas a partir do incremento da perda de cobertura vegetal identificada 

em cada imagem de satélite que cobre a Amazônia, sendo os respectivos dados apresentados 

ao final de cada ano, os quais são utilizados pelo Governo Brasileiro para o estabelecimento 

de políticas públicas de fiscalização e combate ao desmatamento. As taxas de desmatamento 

geradas pelo PRODES constituem informação importante para a formulação de políticas 

governamentais voltadas à gestão do uso da terra na Região Amazônica, bem como um 

instrumento de avaliação da eficácia nas suas implementações, sendo tais dados também 

utilizados em acordos voluntários de monitoramento com outros países da Amazônia 

Continental ou Panamazônia, como veio a ser feito posteriormente no curso da cooperação 

encetada no âmbito da OTCA (MAURANO; ESCADA; RENNO, 2019, p. 1765).  

Essa elevação nos índices do desmatamento na Amazônia Brasileira já era aventada de 

há muito por pesquisadores na área, pois que, desde a campanha para as Eleições 

Presidenciais, já se temia que os discursos do então candidato Jair Bolsonaro, criticando por 

repetidas vezes a fiscalização ambiental e afirmando que o Brasil tinha unidades de 

conservação e terras indígenas em demasia, pudessem servir de combustível para o aumento 

do desmate na região, sendo fato que durante o período eleitoral, de agosto a outubro de 2018, 

a destruição da Floresta Amazônica Brasileira cresceu 48,8% em comparação com o mesmo 

período do ano anterior, sendo certo também que, no tocante ao desmatamento da Amazônia,  

 
O aumento percentual deste ano é o terceiro maior da história. Aumentos tão 

acentuados só foram vistos nos anos de 1995 e 1998. No primeiro, o crescimento foi 

de 95% e a taxa alcançou o pico histórico: 29.100 km2 de área devastada. Já em 

1998 o aumento do desmate foi de 31% (MOREIRA; WATANABE, 2019). 

 

Não faltam razões econômicas, sociais e até éticas para cuidarmos bem da Floresta 

Amazônica e impedirmos a sua destruição. Contudo, como dizem os cientistas Ricardo 

Abramovay et al., por ocasião do lançamento de um documento formulado em setembro de 

2019, tendo por objetivo contribuir para as discussões do Sínodo dos Bispos para a Amazônia  

– que aconteceu em Roma, de 06 a 27 de outubro de 2019 –, para os países sobre os quais se 

estende esse gigantesco patrimônio da humanidade no qual se encontra um complexo e 

delicado sistema ecológico que abriga a mais rica biodiversidade do Planeta, há que se 
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reconhecer cientificamente naquela região algo essencial à vida e valioso demais para ser 

negligenciado, e também necessário à própria manutenção da economia sul-americana, que 

ainda depende do agronegócio, que é a importância da integridade da vegetação amazônica 

para a manutenção dos ciclos hidrológicos globais (ABRAMOVAY et al., 2019).  

Segundo aqueles cientistas, diariamente a evapotranspiração transfere 22 bilhões de 

toneladas de água dos solos da Amazônia para a atmosfera, sendo que em torno de 50% das 

chuvas têm origem exatamente na evapotranspiração da própria Floresta Amazônica – o que 

poderíamos chamar de um “processo de reciclagem da chuva” –, tratando-se este serviço 

ecológico de um insumo essencial para a segurança alimentar global, pois que, afinal de 

contas, “cerca de 70% do PIB (Produto Interno Bruto) da América do Sul deriva da zona de 

influência da chuva produzida pela Amazônia”  (ABRAMOVAY et al., 2019).  

A integridade da Amazônia ou mesmo o uso sustentável dos bens da natureza ali 

existentes não depende só do Brasil, envolvendo uma ação concertada dos países sobre os 

quais se estende esse imenso bioma, de enorme diversidade natural e cultural, abrigando não 

só um décimo de todas as espécies da Terra, mas também povos tradicionais que ali tem a sua 

morada há milhares de anos, perpassando pelo território de pelo menos oito países – Brasil, 

Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname –, e um território europeu 

encrustado na América do Sul – a Guiana Francesa. Trata-se de uma região que detêm 

singulares peculiaridades que a tornam única, as quais contribuíram para os percalços na 

própria formação das fronteiras amazônicas, assim como nas dificuldades de sua integração 

social, econômica e até ambiental, ali se destacando ainda o seu componente indígena, como a 

diversidade mais importante, e, como não poderia deixar de ser, a discussão sobre a 

relativização do conceito de soberania estatal e de “Internacionalização da Amazônia”. 

 

2.2 A PANAMAZÔNIA: AS PECULIARIDADES QUE A TORNAM ÚNICA, OS 

CRITÉRIOS DE SUA DELIMITAÇÃO E OS RECURSOS ESTRATÉGICOS QUE A 

REGIÃO ESCONDE 

 

Destacando-se pelos números que naturalmente impressionam – maior floresta tropical 

do Planeta; maior bacia hidrográfica da Terra e maior reserva de biodiversidade global –, e 

ainda com um singular potencial de recursos naturais estratégicos em seu subsolo, num tempo 

em que o clima, a água e a geração de energia e alimentos firmam-se como pauta permanente 
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nas prioridades dos investimentos globais, a Região Amazônica vem cada vez mais 

despertando a atenção e preocupação do mundo (PASQUIS; BOUAMRANE, 2002, p. 282). 

 No ponto, diga-se de antemão que os termos “Amazônia Sul-Americana”, “Amazônia 

Continental” ou “Panamazônia” são aqueles que podem ser utilizadas para se referir à 

Amazônia como um todo, e diferenciá-la da Amazônia Nacional de cada país que compartilha 

a região, indo nessa linha, por exemplo, os ensinamentos de Rey, Muñoz e Cardona (2004): 

 

As expressões Amazônia, Panamazônia, Amazônia Sul-Americana, Região 

Amazônica ou Grande Amazônia, compreendem diferentes enfoques, 

discernimentos e representações espaciais. Em geral, esses termos referem-se à 

maior selva tropical úmida do Planeta, localizada ao norte da América do Sul, à 

bacia hidrográfica do rio Amazonas, às nações que têm territórios nessas áreas, aos 

estados que promovem, através de ações conjuntas, o planejamento do 

desenvolvimento sustentável da Amazônia para preservar o meio ambiente e o uso 

racional dos recursos naturais, aos limites artificiais de conveniência político-

administrativa para a aplicação de incentivos fiscais em territórios determinados, aos 

povos que a habitam, e a sua fauna terrestre e aquática. Esses conceitos têm a 

dificuldade de que não se podem traduzir facilmente numa cartografia única, porque 

se referem a espaços diferentes cujos limites não necessariamente coincidem (REY; 

MUÑOZ; CARDONA, 2004, p. 16-17). 

  

Diga-se desde já, também, tratar-se a Amazônia Continental ou Panamazônia de um 

ecossistema que conta com aproximadamente 7.000.000 km² de território5, vinculados à 

soberania de pelo oito países, estendendo-se por uma porção geográfica compartilhada por 

Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname, e ainda pela Guiana 

Francesa, que vem a ser uma colônia da França (PENNA FILHO, 2013, p. 94).  

Observe-se a Figura 1: 

 

 
5 A área total da Panamazônia, ou mesmo da Amazônia Nacional vinculada a cada Estado Amazônico, varia de 

acordo com a fonte e de acordo com o critério adotado, como será exposto ao longo do trabalho (Nota do 

Autor). 
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Figura 1 - Panamazônia ou Amazônia Continental 

 
Fonte: OTCA (2018b, p. 13). 

 

Os autores, de um modo geral – por todos, mencione-se Aragón (2018, p. 17) –, 

utilizam-se de pelo menos três critérios para delimitar a Panamazônia: o critério hidrográfico, 

o critério ecológico e o critério político-administrativo.  

O critério hidrográfico, como não poderia deixar de ser, tem específica relação com o 

Rio Amazonas e os territórios por ele inundados, tratando-se de um singular critério de 

identificação da região, já que o ecossistema amazônico é caracterizado principalmente pela 

existência da Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas – este, por si só, o mais extenso do 

mundo, com quase 7.000 km de extensão –, sendo formada, ainda, por mais 17 (dezessete) 

afluentes, comportando, no total, pelo menos a quinta parte das disponibilidades mundiais de 

água doce do Planeta, distribuídas, desse montante, em mais de 60% no território brasileiro 

(PIRES-O’BRIEN; O’BRIEN, 1995, p. 260).  

Este critério de identificação da Panamazônia, que deixa de fora o Suriname e a 

Guiana Francesa – cujos rios deságuam diretamente no Oceano Atlântico – é particularmente 

importante, porque evidencia se encontrar nesta região uma importante reserva planetária de 

água doce, importância esta que se agudiza num mundo que já convive com a escassez desse 

produto em alguns países, tudo estando a indicar que passará a representar, muito 

proximamente, um inestimável recurso global, como diz Aragón (2018): 

 
A demanda por água tende a aumentar no mundo por diversas razões. Além do 

próprio crescimento da população, especialmente em áreas urbanas, acirra-se a 

disputa entre os diversos usos da água na medida em que aumenta a industrialização, 

a mecanização da agricultura, a irrigação, a expansão da pecuária e outros. Todos 

esses fatores, agregando-se a má distribuição, tornaram a água mais valorizada 

economicamente. As Nações Unidas estimam que se medidas urgentes não forem 

tomadas, 2,7 bilhões de pessoas enfrentarão escassez de água em 2025 (UN, 2003), 
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e outras estimativas calculam que 1,5 bilhões de pessoas já não têm acesso à água 

(ARAGÓN, 2018, p. 25). 

 

Ora, num pico populacional estimado em 11 bilhões de pessoas que se projeta para o 

ano de 2100, vislumbrando-se a escassez desse produto para os anos futuros em várias 

porções do Planeta, é neste aspecto, especificamente, que a Panamazônia se torna importante 

aos olhos do mundo, sendo digna de nota, com relação ao tema, a lição de Jerson Kelman, ex-

Presidente da Agência Nacional das Águas (ANA) do Brasil, avaliando ele que a água 

despejada pelo Rio Amazonas no Atlântico poderia suprir com folga o consumo de toda a 

população mundial, circunstância que faz desse recurso natural presente na Panamazônia, em 

si, um produto de altíssima importância geoestratégica, senão vejamos:  

 
Se, por hipótese, todos os seis bilhões de seres humanos que habitam o Planeta 

fossem convencidos a beber apenas água engarrafada do rio Amazonas, seria 

necessário utilizar o volume médio por ele despejado no mar durante apenas 1,5 

minutos para atender toda a demanda diária mundial. Entretanto, como a maior parte 

da humanidade não consome água engarrafada, o volume despejado em menos de 

dois segundos seria suficiente (KELMAN, 2004, p. 01). 

 

O critério ecológico, por outro lado, se refere à caracterização como Panamazônia de 

toda porção setentrional da América do Sul com a presença de sua densa cobertura florestal. 

Este também se trata de um critério igualmente importante para a identificação da região, 

sendo, na verdade, a sua característica mais marcante, motivo pelo qual será ele adotado 

preferencialmente, ao longo do presente trabalho, na delimitação de todos os aspectos 

atinentes à Panamazônia ou Amazônia Continental. No tocante, aliás, é de se dizer que se 

estima na Panamazônia a existência de pelo menos 5.000 (cinco mil) espécimes de árvores, 

sendo de se apontar desde já, no entanto, que o espaço amazônico não é tão uniforme como se 

possa pensar, pois que na região, a par de realmente predominar a floresta tropical úmida, 

também existem zonas de agricultura e outras paisagens (EVA; HUBER, 2005, p. 14).  

Por fim, tendo-se incursionado nos critérios hidrográfico e ecológico para a 

delimitação da região compreendida pela Panamazônia, há ainda o critério político-

administrativo, atendendo às leis ou às divisões administrativas de cada país  – como se dá no 

Brasil em relação ao conceito de “Amazônia Legal”, delimitação político-administrativa esta 

que, na soma dos Países Amazônicos, chega a quase 8.000.000 km² de superfície. 

A Tabela 1 delimita a superfície da Panamazônia segundo cada um desses três 

critérios mencionados, como se evidencia a seguir: 
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Tabela 1 - A superfície da Amazônia Continental e Nacional segundo diferentes critérios, por país 
 

 

 

 

PAÍS 

 

Área 

do 

país 

(km²) 

 

Critério 

Hidrográ-

fico 

(km²) 

 

Critério 

Ecológico 

(km²) 

 

Critério 

Político-

Administrativo 

(km²) 

Percentual 

da Amazô- 

nia no país 
(Critério 

Ecológico) 

Percentual da 

Amazônia 

Nacional na  

Panamazônia 
(Critério Ecológico) 

BRASIL 8.514.876 3.869.953 4.196.943 5.034.740 49,3% 60,7% 

BOLÍVIA 1.098.581 724.000 567.303 724.000 51,6% 8,2% 

PERU 1.285.216 967.176 782.786 651.440 60,9% 11,3% 

EQUADOR 283.561 146.688 76.761 115.613 27,1% 1,1% 

COLÔMBIA 1.141.748 345.293 452.572 477.274 39,6% 6,6% 

VENEZUELA 916.445 53.000 391.296 53.000 42,7% 5,7% 

GUIANA 214.960 12.224 214.960 214.960 100% 3,1% 

SURINAME 142.800 - 142.800 142.800 100% 2,1% 

GUIANA FR. 84.000 - 84.000 84.000 100% 1,2% 

TOTAL 13.598.187 6.118.334 6.909.421 7.497.827 100 100% 

Fonte: Adaptado a partir dos dados do PNUMA (2008, p. 41). 

 

Pode-se dizer, portanto, chamando a lume os dados colacionados na Tabela 1, que a 

Panamazônia, em sua totalidade, com base no critério ecológico – que passa a ser tomado 

como preferencial no curso do presente trabalho –, ocupa a parte setentrional da América do 

Sul, estendendo-se por vários países, cujos condôminos internacionais são os seguintes: 

a)  o Brasil, ocupando 4.196.943 km² de seu território, quase 50% de seu território 

nacional, estendendo-se por aproximadamente 61% de toda a Região Amazônica; 

b) a Bolívia, com 567.303 km², ocupando também algo em torno de 50% de seu 

território nacional, ou aproximadamente 8% de toda a Região Amazônica; 

c) o Peru, com 782.786 km², ocupando aproximadamente 60% de seu território 

nacional, ou aproximadamente 11% de toda a Região Amazônica; 

d) o Equador, com 76.761 km², ocupando algo em torno de 27% do território nacional, 

estendendo-se por praticamente 1% de toda a Região Amazônica; 

e) a Colômbia, com 452.572 km², ocupando aproximadamente 40% de seu território 

nacional, estendendo-se por quase 7% de toda a Região Amazônica; 

f) a Venezuela, com 391.296 km², ocupando algo em torno de 42% de seu território 

nacional, estendendo-se por quase 6% de toda a Região Amazônica; 

g) a República Cooperativista da Guiana (antiga Guiana Inglesa), com 214.960 km², 

com 100% de seu território nacional inserido na Região Amazônica, o equivalente a 

3,1% de toda a Panamazônia; 

h) o Suriname (antiga Guiana Holandesa), com 142.800 km², também com 100% de 

seu território nacional inserido na Região Amazônica, o equivalente a 2,1% de todo 

bioma regional; 
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i) a Guiana Francesa, por sua vez, vinculada ao Estado Francês, como antes dito, com 

seu território de 84.000 km², também com 100% dele inserido na Região 

Amazônica, ocupa o equivalente a 1,2% de toda a Panamazônia. 

Face a isso, apresenta-se o Gráfico 1.  

 

Gráfico 1 - A Panamazônia ou Amazônia Continental, com divisão por países, em percentuais 
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Fonte: Elaborado a partir dos dados do PNUMA (2008, p. 41).   

Conforme se dessume do Gráfico 1, o Bioma Amazônico, tratando-se de um 

ecossistema internacional por excelência, ultrapassando as fronteiras dos Estados 

Amazônicos, pressupõe a coexistência de regimes internacionais. Mais que isso, sendo um 

ecossitema compatilhado por diferentes nações, a otimização na utilização e fiscalização de 

seus recursos bem poderia envolver uma gestão compartilhada institucionalemnte.  

Observa-se, no entanto, que a realidade tem apontado, muitas vezes, para a 

implementação de políticas de desenvolvimento na região considerando unicamente os 

interesses internos de cada Estado Amazônico, sem considerar as suas consequências junto 

aos Países Amazônicos vizinhos, sobressaindo daí a própria ressonância internacional da 

Panamazônia (REY; MUÑOZ; CARDONA, 2004, p. 16-17).  Neste quadro, firma-se como 

um desafio permanente a ser superado na Panamazônia, em primeiro lugar, a integração 

efetiva e da forma mais harmoniosa possível da região, problema este que é dificultado 

exatamente pelo fato de se tratar de um espaço geográfico ocupado por vários países, cada 

qual com a sua normatividade própria, mas numa realidade em que, ao fim e ao cabo, ademais 

de todas as dificuldades de integração, as políticas fronteiriças implementadas por cada país 

deveriam levar em conta o fato de grande parte daquela porção territorial envolver área 

protegida, na linha do que é sinalado, aliás, por Santilli (2007): 

 
Dos mais de 1,4 milhão de km² de extensão total da faixa de fronteira, 29,9% estão 

em terras indígenas e 11,3% em unidades de conservação ambiental. Há casos em 

que essas áreas legalmente protegidas são contíguas a outras similares situadas em 
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países vizinhos. Áreas habitadas por povos que foram artificialmente separados por 

essas fronteiras de estados nacionais. Faltam políticas integradas para a gestão 

dessas áreas (SANTILLI, 2007, p. 328). 

 

Trata-se a Panamazônia, portanto, de um verdadeiro “condomínio internacional”, cuja 

biodiversidade, além de ser privilegiada pela sua própria cobertura vegetal e recursos hídricos, 

também é palco de grandes ecossistemas a serem administrados conjuntamente pelos Países 

Amazônicos, mediante o seu aproveitamento racional (COSTA NETO, 2007, p. 182). 

Mas, é no tocante à fauna que a grandeza da biodiversidade presente na Panamazônia 

mais se exterioriza, encontrando-se na região a maior variedade de espécimes animais do 

mundo, por ela circulando pelo menos 324 mamíferos já catalogados – entre os quais 58 

primatas –, além de grandes contingentes de répteis e aves, também ali existindo entre 2.500 a 

3.000 variedades de peixes de água doce (PINTO, 2002, p. 75).  

Neste particular, como traço marcante na região, reitera Lopes (2004): 

 

A região ostenta a maior variedade de aves, primatas, roedores, jacarés, sapos, 

insetos, lagartos e peixes de água doce de todo o Planeta. São 324 espécies de 

mamíferos, como a onça-pintada, a ariranha, a preguiça e o macaco-uacari. Nela 

vivem cerca de 25% da população de primatas do globo e 70 das 334 espécies de 

papagaios existentes. Em seus rios há de 2.500 a 3.000 espécies de peixes. Só no Rio 

Negro podem ser encontradas 450 espécies (na Europa inteira não se contam mais 

de 200) (LOPES, 2004, p. 35). 

 

Há ainda na região outros elementos pelos quais avulta o importante papel que a 

Panamazônia ocupa no cenário internacional em função da sua enorme biodiversidade, 

fazendo com que aquela porção geográfica seja considerada bastante prioritária no tocante à 

temática ambiental, atraindo a preocupação mundial com o uso sustentável dos recursos 

naturais, mas também, em muitos aspectos, despertando igualmente a atenção do mundo 

tendo em vista o enorme patrimônio escondido no subsolo da região. Realmente, no atinente à 

formação geológica do espaço amazônico, existem reservas importantes já estimadas há 

bastante tempo na região com relação ao petróleo e gás, como nos diz Ab’sáber (2004): 

 

Trata-se de mais uma riqueza significativa que estava escondida no subsolo da 

Amazônia. Riquezas que, ao fim do século, despertam cobiças multivariadas por 

parte de empresas e governos de países do primeiro mundo. [...] Agora que o 

território inteiro de nossas bacias sedimentares páleo e mesozóicas ficou bem 

conhecido em relação às suas províncias petrolíferas, têm surgido numerosos arautos 

da privatização, totalmente ignorantes em matéria da problemática do petróleo em 

terras ‘gondwânicas’: gente sem memória e sem conhecimento, destituída de senso 

de previsão de impactos, ao nível de diferentes profundidades do tempo 

(AB’SÁBER, 2004, p. 295). 
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Não o bastasse, a Panamazônia é detentora dos maiores estoques de recursos minerais 

necessários para os avanços tecnológicos do século XXI, tendo o Centro de Tecnologia 

Mineral (CETEM), vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), já em 1991 

editado estudos a respeito dos recursos minerais ali presentes, constatando a existência na 

região de grandes estoques de ferro, bauxita, alumínio, ouro, estanho, manganês, cromo, 

cobre, níquel e diamantes (FERNANDES; PORTELA, 1991, p.8-30). De fato, 

particularmente no que diz com os recursos minerais presentes na região, depósitos de ouro já 

são objeto de exploração há bastante tempo, patrimônio este que também pode ser 

quantificado, chegando alguns autores, como Coutinho (2001, p. 78), a referir que o valor do 

subsolo amazônico possa alcançar o montante de 7,2 trilhões de dólares, em estoques já 

conhecidos. Vai nessa mesma linha Pinto (2002), para quem  

 

As riquezas naturais do solo e subsolo da Amazônia plurinacional, já 

dimensionadas, ultrapassam os US$ 8 trilhões e podem ser exploradas racionalmente 

sem prejuízo para o meio ambiente ou da biodiversidade. 

Somente o Brasil, considerando-se a Amazônia Legal, tem uma reserva entre 65 e 

75% desse quanto (PINTO, 2002, p. 75). 

 

O que se observa atualmente é que o patrimônio florestal da Panamazônia, necessário 

para a manutenção do equilíbrio da temperatura e das chuvas na região, bem assim os seus 

recursos hidrográficos, minerais e de biodiversidade, têm chamado a atenção do mundo a esta 

região, sendo, aliás, bastante antigas as manifestações de interesse por parte de vários atores 

internacionais sobre esta porção geográfica transnacional, seja em nome da necessidade de 

preservação ambiental dos bens da natureza ali presentes – necessidade esta contra a qual não 

se insurge –, seja, por outro lado, em nome de inconfessos interesses materiais relacionados 

ao acesso e controle de seus recursos naturais estratégicos. Disso se percebe que são imensos 

os desafios e as ameaças à Panamazônia, a começar pelo fato de se tratar de uma região pouco 

desenvolvida, na qual os Países Amazônicos têm tido dificuldades em implementar medidas 

de utilização sustentável dos bens da natureza ali presentes, resultando em processos 

localizados de degradação ambiental, tendo em vista a natural complexidade em fiscalizar e 

reprimir a prática de ilícitos ambientais em tão vasto território (REZENDE, 2016, p. 73).  

Aliás, dada a imensidão do território da Panamazônia, há imensas áreas nas quais 

sequer se percebe a presença do Estado, o que, de certa maneira, acaba por alimentar um 

discurso internacional de proteção ambiental à região, não se tratando de uma equação fácil de 

resolver, contudo, a efetiva integração social e econômica das zonas de mata a cada um dos 

Estados Amazônicos, como explica Aragón (2018): 
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Em primeiro lugar porque, historicamente, como observado anteriormente, todos os 

países se projetaram em direções opostas à bacia ou, quando diferente, apenas 

mantiveram uma presença mais restrita na região. Em segundo lugar, há de se 

destacar a dificuldade de implementar projetos de ocupação e desenvolvimento na 

região tendo em vista as características naturais da bacia. É, de fato, uma tarefa 

complexa, com os recursos disponíveis nos países da região, manter uma presença 

estável do Estado que seja capaz de dotar os territórios de infraestrutura condizente 

com as demandas sociais, tanto dos empreendedores quanto da sociedade em geral 

(ARAGÓN, 2018, p. 98). 

 

Sobre o tema, Penna Filho (2013) diz ser compreensível que a busca do 

desenvolvimento da Panamazônia por meio da sua integração aos respectivos Estados 

Amazônicos tenha sido sempre uma meta de longo prazo, dado que, historicamente, tal 

porção geográfica, inclusive por falta de recursos econômicos, sempre tenha ficado à margem 

de maiores iniciativas desenvolvimentistas, aduzindo ainda que,  

 

Enquanto no Brasil os principais núcleos urbanos e planos desenvolvimentistas se 

concentraram na região Sudeste do País e foram projetados em direção ao litoral, 

nos países vizinhos o processo não foi muito diferente. Assim, a Região Amazônica 

foi ficando relativamente relegada para o futuro. Sua ocupação foi, portanto, 

postergada, e só passou a receber mais atenção a partir da década de 1970 e, mesmo 

assim, de forma muito incipiente e desordenada, o que gerou um quadro quase 

caótico de ocupação em várias partes do seu território (PENNA FILHO, 2013, p. 

97). 

 

Há, pois, de se buscar soluções integradas, mediante a ação concertada dos governos 

amazônicos, com a implementação de medidas tendentes a alavancar investimentos de forma 

a retirar a sua população de uma histórica situação de pobreza. Para tal mister, evidente que se 

faz necessária a exploração racional de toda a potencial riqueza armazenada na região, mas, 

mais do que isso, tratando-se de um bioma compartilhado por diferentes soberanias, há de 

fazer-se isso de forma não só sustentável, mas também equânime, diminuindo as próprias 

idiossincrasias entre os países que ali detém território. 

Evidentemente que não se está diante de tarefa fácil, já que um dos grandes problemas 

a serem superados pelos Países Amazônicos é sintonizar a regulamentação protetiva do meio 

ambiente, harmonicamente, sob a perspectiva internacional, respeitadas as soberanias das 

nações sobre as quais se estende esse importante bioma. Mas é preciso lembrar que, tratando-

se a temática ambiental de questão que transcende fronteiras, impossível não conceber a 

proteção jurídica da Panamazônia por meio de uma colaboração entre os Estados Amazônicos 

baseada na interconstitucionalidade, ou transconstitucionalidade, isto é, conforme, Araújo 

(2015), reconhecendo-se, sempre, a necessidade de compatibilizar a  
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[...] existência de ordens jurídicas distintas tratando de uma mesma questão 

constitucional. Nesse contexto, não é possível afirmar qual ordem jurídica deve 

prevalecer, posto que todas têm, ao mesmo tempo, autonomia e validade próprias 

(ARAÚJO, 2015, p. 65). 

 

De qualquer forma, aos Países Amazônicos, sabedores de que a Panamazônia se 

constitui num dos biomas mais ricos do Planeta, resta o caminho para o desenvolvimento 

dessa porção geográfica com a construção de uma ecologia integrada entre as nações que 

compartilham esse território, com a implementação de um modelo desenvolvimentista 

sustentável que seja ao mesmo tempo capaz de melhorar a condição de vida das atuais 

gerações e promover a conservação de seus recursos naturais às futuras.  

Como se falará mais adiante, muito dessa precária coordenação social-econômica 

havida entre os Estados Amazônicos iria acabar por justificar a criação da OTCA. 

 

2.3 A DIVERSIDADE AMAZÔNICA MAIS IMPORTANTE E O PRINCIPAL 

DESTINATÁRIO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA REGIÃO: O 

COMPONENTE HUMANO 

 

No tocante ao componente humano presente na Panamazônia, é também no aspecto da 

sociodiversidade que a região tem um destaque particular, sendo as estimativas diversas 

conforme a fonte e a área delimitada, podendo-se, contudo, a partir da combinação dos dados 

colhidos pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) juntamente 

com a OTCA (2008) e pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL) 

(2015), quantificar a população da Região Amazônica Sul-Americana em 34.605.521 

habitantes, concentrados principalmente junto aos centros urbanos da Amazônia Brasileira 

(73,48%) e Peruana (14,1%), como se vê a seguir: 
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Tabela 2 - A população amazônica 

Países 

da 

Pana-

mazônia 

Área da Amazônia 

pelo 

Critério Ecológico 

 

Censos 

Populacionais 

dos Estados 

Amazônicos 

População 

da 

Amazônia 

 

 

PAÍS 

Área 

do país 

(km²) 

Superfície 

Amazônica 

do país 

(km²) 

% da 

Amazônia 

no  

país 

% da 

Amazônia 

Nacional 

na região 

ANO 

DO 

CENSO 

População 

do 

país 

População 

amazônica 

nacional 

% em 

relação 

ao país 

%  

da 

região 

Brasil 8.514.876 4.196.943 49,3% 60,7% 2010 190.755.799 25.561.277 13,4% 73,5% 

Bolívia 1.098.581 567.303 51,6% 8,2% 2012 10.059.856 985.865 9,8% 2,9% 

Peru 1.285.216 782.786 60,9% 11,3% 2010 29.272.000 4.888.424 16,7% 14,1% 

Equador 283.561 76.761 27,1% 1,1% 2010 14.483.499 738.658 5,1% 2,2% 

Colômbia 1.141.748 452.572 39,6% 6,6% 2010 46.448.000 836.064 1,8% 2,4% 

Venezuela 916.445 391.296 42,7% 5,7% 2011 27.227.930 136.139 0,5% 0,4% 

Guiana 214.960 214.960 100% 3,1% 2012 747.884 747.884 100% 2,19% 

Suriname 142.800 142.800 100% 2,1% 2012 541.638 541.638 100% 1,58% 

Guiana Fr. 84.000 84.000 100% 1,2% 2014 252.338 252.338 100% 0,74% 

Total 13.598.187 6.909.421 50,8% 100% - 319.788.944 34.605.521 10,8% 100% 

Fonte: Adaptado dos dados do PNUMA/OTCA (2008, p. 41) e CEPAL (2015, p. 41). 

 

Esses quase 40 milhões de habitantes da Panamazônia compõem-se de descendentes 

de imigrantes europeus, mestiços e indígenas, tendo por muito tempo essa composição 

populacional se distribuído da seguinte forma: 

 

Na Amazônia prevalecia o elemento indígena, abundavam mamelucos, rareavam os 

mulatos. Na zona pastoril existiam poucos negros e foram assimilados muitos 

índios. À beira-mar e nas comarcas dos metais sobressaía o negro, com todos os 

derivados deste radical. Ao sul dos trópicos elevava-se a porcentagem dos brancos. 

Das três raças irredutíveis, oriunda cada qual de um continente e compelidas à 

convivência forçada, eram os africanos a que maior número de representantes puros 

possuía, em consequência das levas anualmente fornecidas pelo tráfico dos negreiros 

(CAPISTRANO, 1998, p. 200). 

 

Essa população efetivamente se concentra no lado brasileiro da Panamazônia, com 

pouco mais de 25 milhões de habitantes6, concentrando-se a maior parte desse contingente 

junto às maiores cidades da região, bem assim a outras cidades de médio e pequeno porte, 

havendo também a população que vive nas cercanias dos rios – povos ribeirinhos–, áreas estas 

quase que totalmente desprovidas de infraestrutura básica e totalmente dependentes de 

transportes fluviais, com pouca ou nenhuma assistência do Estado, com uma economia 

bastante rudimentar, sendo poucas as perspectivas de um desenvolvimento autônomo e 

rentável, o que torna a vida nessas regiões ainda mais difícil (PENNA FILHO, 2013, p. 96). 

 
6 Segundo dados do Censo de 2010 disponíveis no site do IBGE. Disponível em: 

<https://censo2010.ibge.gov.br/>. Acesso em: 27/05/2019. 
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Há ainda, no tocante ao componente humano, um elemento diferencial na região 

bastante importante: a presença dos povos indígenas, que é bastante significativa na região. 

No ponto, é de Peret (1975, p. 11) a lição segundo a qual a originária presença 

indígena na Panamazônia se explica pelas levas de imigrantes asiáticos, ou seus descendentes, 

para a região, que acabaram chegando ao vale do Rio Amazonas e se fixado às margens das 

várzeas dos rios e igarapés depois de terem cruzado a Floresta Amazônica, há cerca de 15 mil 

anos atrás, dando-se então o início da colonização setentrional da América do Sul. 

Para ser compreendida, a situação atual dos povos indígenas na América Latina – e da 

América do Sul, em particular –, num processo em que paulatinamente foram despojados das 

terras que habitavam, deve ser compreendida como o resultado histórico de uma longa 

dinâmica que teve o seu início com a chegada dos europeus às Américas há mais de cinco 

séculos, cujos detalhes factuais são bem conhecidos: Cristóvão Colombo, ao aportar na 

América, em 1492, imaginava estar chegando às “Índias”, e não num território ainda 

desconhecido. Assim, quando aportou em terras americanas, imputou aos membros de suas 

originárias populações tradicionais o termo “índio”, o que se revelaria mais tarde como fruto 

de um equívoco histórico, termo este que seria, ao depois, tão largamente utilizado para com 

os seus originários habitantes em todas as novas terras descobertas no “Novo Mundo”.  

Tendo o  Colonizador Espanhol concebido como “índios” todos os moradores que aqui 

encontrou quando do descobrimento, tal denominação persistiu mesmo depois de esclarecido 

esse equívoco histórico, pois que, com o tempo, esse “rótulo” viria acabar por legitimar a 

própria ideia de superioridade do colonizador, e até da “raça” branca europeia, dentre todas as 

demais, a justificar a dominação e até a escravização dos povos colonizados.  

Vai nessa linha o próprio discurso historiográfico de Cristóvão Colombo em seu diário 

de sua primeira viagem à América, no qual observa ele, com relação aos povos tradicionais 

encontrados nas novas terras, que, sem terem eles espadas ou lanças forjadas em metal, tal 

circunstância lhes conferia uma vulnerabilidade tática, tornando-os especialmente sujeitos a 

uma fácil dominação pelo Colonizador Europeu, como se pode conferir a seguir: 

 

Muitos dos homens que já vi têm cicatrizes em seus corpos, e quando eu fazia sinais 

para eles para descobrir como isso aconteceu, eles indicavam que pessoas de outras 

ilhas vizinhas chegavam a San Salvador para capturá-los e eles se defendiam o 

melhor possível. Acredito que as pessoas do continente vêm aqui para tomá-los 

como escravos. Devem servir como ajudantes bons e qualificados, pois eles repetem 

muito rapidamente o que lhes dizemos. Acho que eles podem muito facilmente ser 

cristãos, porque eles parecem não ter nenhuma religião. Se for do agrado de nosso 

Senhor, vou tomar seis deles de Suas Altezas quando eu partir, para que possam 

aprender a nossa língua. [...] 
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Eu poderia conquistar a totalidade deles com 50 homens e governá-los como 

quisesse (SCHNEIDER, 1978, p. 22). 

 

O equívoco histórico que resultou na designação única de “índios” como uma forma 

de dominação sobre as sociedades conquistadas, de forma generalizante, reforçando a ideia da 

superioridade do colonizador e facilitando as teorias de inferioridade indígena, iria mais tarde, 

em 1500, se repetir  com o colonizador português, a exemplo do que havia ocorrido com 

Cristóvão Colombo anos antes, o qual, também não sabendo exatamente onde havia chegado, 

e nem como identificar aquelas populações que o haviam recebido à terra, denominou-as  

desta forma, como se percebe da dicção de Ribeiro (2000): 

 

Ao desembarcarem em Porto Seguro, depararam os marujos de Cabral com homens 

‘pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas’ (Pero Vaz de 

Caminha, Carta a D. Manuel, o Venturoso). Não sabia o Almirante se a nova terra 

descoberta era a costa d’África ou a Índia, se era ilha ou terra firme. Cabral 

consultou os seus homens mais experimentados, veteranos de viagens ao Oriente e 

nada souberam dizer. Evidentemente não eram negros. Indianos também não 

pareciam ser. Ainda assim, ficou-lhes pelos tempos afora o nome de índios 

(RIBEIRO, 2000, p. 19).  

  

Peret (1975) relata minudentemente como se deu esse primeiro contato das populações 

indígenas com o Colonizador Português, quando de sua chegada às terras brasileiras recém-

descobertas, como se vê a seguir: 

 

Nossa História conta que Nicolau Coelho e outro marujo foram os primeiros a entrar 

em contato com nossos silvícolas Tupinikin, ao desembarcarem na costa da Bahia, 

em 22 de abril de 1500. E Afonso Lopes, piloto de uma das caravelas de Cabral, 

teria levado a bordo dois índios que, no dia 25, teriam sido devolvidos à terra com 

roupas e em companhia de Nicolau Coelho, Bartolomeu Dias, Pero Vaz de Caminha 

e Afonso Ribas, os quais fizeram farta distribuição de brindes. Os nativos, 

satisfeitos, em retribuição teriam abastecido suas naus com água fresca, algumas 

frutas e caça. [...] Os nativos foram retratados na pena de Pero Vaz de Caminha, 

como “a bem curados, limpos, gordos, formosos, gentis, de olfato aguçado, sentido 

atento e capazes de perceber os mais leves ruídos e odores”. Naquela época, os 

índios não eram sofridos e, certamente, as coisas que ocorriam estavam além de sua 

compreensão: embarcações que valiam por uma aldeia, e caraíbas de pele clara só 

poderiam ser coisas sobrenaturais, e com poder de provocar trovoada com aqueles 

pequenos aparelhos que portavam (mosquetes e bacamartes), além dos alfanges e 

espadas terrivelmente perigosos; tudo aquilo teria de ser respeitado e até adorado, 

naqueles dias inesquecíveis (PERET, 1975, p. 17). 

 

Foi, portanto, já no início do processo de colonização do Continente Americano que 

começou um processo de “civilização” e “catequização” de seus povos originários, o que 

perpassava pela sua domesticação, aculturação e miscigenação, tudo com o objetivo de 

dominação física, cultural e econômica dessas populações, num processo que evoluiu 

desfavoravelmente a esses povos, no qual comunidades indígenas inteiras acabaram por 
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desaparecer, dizimadas por epidemias de doenças contagiosas ou mesmo por assassinatos em 

massa, significando uma “depopulação” dos índios que só recentemente se começa a 

compreender, com a extinção de vários povos, suas línguas, costumes e culturas.  

No tocante a tema, a precariedade de dados históricos e dificuldades metodológicas 

impossibilitam chegar-se ao exato montante da população indígena no Continente Americano 

à época da chegada dos colonizadores europeus, havendo estimativas que quantificam esse 

contingente entre 8 e 50 milhões de indivíduos (RIBEIRO, 2000, p. 28). Denevan (1976, p. 

99), nessa esteira, avalia que na época dos primeiros contatos com os colonizadores europeus 

viviam em torno de 57 milhões de indígenas em todo o Continente Americano, dos quais 47 

milhões em terras latino-americanas, contingente populacional este que teria diminuído em 

90% desde a chegada dos colonizadores, quase sendo levado ao extermínio.  

Embora continuem inexistindo números exatos sobre a população indígena nas 

Américas atualmente, pode-se citar, nesse particular, a estimativa construída na Tabela 3, 

oriunda da CEPAL (2015), relativa tão somente à América Latina, levando em consideração 

os últimos censos populacionais havidos nos países latino-americanos. Ei-la: 

 

Tabela 3 - População Indígena segundo censos e estimativas, em torno de 2010, em números e percentuais 

PAÍS E ANO DO CENSO 

(OU ESTIMATIVA) 

POPULAÇÃO 

TOTAL 

POPULAÇÃO 

INDÍGENA 

PERCENTAGEM 

DE INDÍGENAS 

Argentina (Censo 2010) 40.117.096 955.032 2,4% 

Brasil (Censo 2010) 190.755.799 896.917 0,5% 

Chile (Censo 2012) 16.341.929 1.805.243 11% 

Costa Rica (Censo 2011) 4.301.712 104.143 2,4% 

Equador (Censo 2010) 14.483.499 1.018.176 7% 

México (Censo 2010) 112.336.538 16.933.283 15,1% 

Panamá (Censo 2010) 3.405.813 417.559 12,3% 

Paraguai (Censo 2012) 6.232.511 112.848 1,8% 

Uruguai (Censo 2011) 3.251.654 76.452 2,4% 

Venezuela (Censo 2011) 27.227.930 724.592 2,7% 

Bolívia (Censo 2012) 10.059.856 6.257.230 62,2% 

Colômbia (Censo 2010) 46.448.000 1.559.852 3,4% 

El Salvador (Censo 2010) 6.218.000 14.408 0,2% 

Guatemala (Censo 2010) 14.334.000 5.881.009 41% 

Honduras (Censo 2010) 7.619.000 536.541 7% 

Nicarágua (Censo 2010) 5.813.000 518.104 8,9% 

Peru (Censo 2010) 29.272.000 7.021.271 24% 

TOTAL 538.153.481 44.791.456 8,3% 

Fonte: Adaptado dos dados da CEPAL (2015, p. 41). 
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Conforme apontado pelo CEPAL, estima-se para a América Latina uma população 

indígena de cerca de 45 milhões de pessoas em 2010, com alta heterogeneidade, em números 

absolutos, de acordo com os países, estando em um extremo México e Peru, por exemplo, 

com quase 17 milhões e 7 milhões de indígenas, respectivamente, e no outro, Costa Rica e 

Paraguai, com pouco mais de 100.000 índios, e ainda o Uruguai, com quase 80.000 silvícolas. 

Observe-se, ainda, entre os Países Amazônicos, a alta composição percentual de indígenas na 

população total da Bolívia (cerca de 60% dos habitantes são indígenas) e do Peru (cerca de 

25% da população peruana é indígena). O aludido estudo empreendido pela CEPAL aponta 

um aumento significativo da população indígena na região latino-americana, levando-se em 

conta que a mesma CEPAL, em estudo anterior, de 2007, havia estimado essa mesma 

população em 30 milhões de indígenas em 2000, comprovando esses últimos resultados um 

aumento de aproximadamente 50% na população indígena latino-americana em 10 anos, o 

que implicaria uma taxa de crescimento médio anual próxima a 4%, o que  

 

trata-se de uma “recuperação demográfica” de magnitude considerável, sobretudo se 

levarmos em conta que no mesmo período a população da América Latina aumentou 

em 13,1%, com um ritmo médio anual de 1,3%. Esta recuperação não obedeceria 

unicamente à dinâmica demográfica dos povos indígenas, esperada à luz dos perfis 

demográficos desses povos, mas também a um aumento na auto-identificação. Com 

exceção do Estado Plurinacional da Bolívia, estes aumentos se verificam em todos 

os países, com magnitudes díspares, sendo o México o caso mais destacado 

(CEPAL, 2015, p. 42). 

 

Atualmente, no âmbito da América Latina, existem 826 povos indígenas, reunidos em 

um panorama bastante heterogêneo, encontrando-se num extremo o Brasil, com 305 povos 

indígenas, seguido pela Colômbia (102), Peru (85) e México (78); e no outro extremo Costa 

Rica e Panamá, com apenas 9 povos indígenas cada um, El Salvador (3) e Uruguai (2) 

(CEPAL, 2015, p. 42). Na Panamazônia, especificamente, é possível apontar a existência de 

pelo menos 385 diferentes etnias índias, falando pelo menos 86 idiomas e 650 dialetos, o que 

está a comprovar que a riqueza da biodiversidade da Panamazônia também é cultural, 

concentrando a grande maioria das línguas indígenas do Planeta (CEPAL, 2015, p. 42) 

Um outro assunto prioritário, trazido pelo estudo da CEPAL e passível de ser 

constatado nos censos dos países latino-americanos é a fragilidade demográfica de muitos 

povos indígenas, os quais ainda estão em risco de desaparecimento físico ou cultural, como se 

pode observar destacadamente no Brasil, Bolívia, Colômbia e Peru, sendo que,  

 

No primeiro caso, constatou-se que 70 povos indígenas (representando 23% dos 

povos indígenas do país) se encontram em situação de extrema fragilidade, com uma 

população inferior a 100 habitantes. No caso do Estado Plurinacional da Bolívia, o 
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Ministério da Justiça reconheceu em 2013 que ao menos 13 dos 39 povos indígenas 

do país estão muito ameaçados em sua sobrevivência física e cultural. Na Colômbia, 

a Corte Constitucional reconheceu a existência de 35 povos indígenas em risco de 

desaparecimento cultural ou físico, como consequência do conflito armado e das 

flagrantes violações aos direitos humanos fundamentais, individuais e coletivos. No 

caso do Peru, o censo de 2007 registrou menos de 50 pessoas indígenas em cada um 

dos povos Kisamberi, Resígaro e Sapitiere (CEPAL, 2015, p. 43). 

 

No ponto em destaque, e especificamente no que se refere a esses quatro países – 

Brasil, Bolívia, Colômbia e Peru –, por compartilharem o importante Bioma Amazônico, se a 

essa fragilidade demográfica somarmos outros fatores de vulnerabilidade socioambiental e 

territorial, como os deslocamentos forçados, a escassez de alimentos, a poluição das águas e a 

degradação dos solos por conta do progressivo desmatamento da Floresta Amazônica, para 

mencionar somente alguns fatores antrópicos de pressão sobre as populações tradicionais 

indígenas, provavelmente a cifra de povos silvícolas em risco de desaparecimento será muito 

superior. O referido estudo da CEPAL estima, ademais disso, existirem em todos os países da 

Panamazônia – Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname –, 

em conjunto com a Guiana Francesa, cerca de 200 povos indígenas em uma situação de 

isolamento voluntário com relação aos povos do entorno, motivados pela pressão antrópica 

externa sobre os recursos naturais de seus territórios ou zonas próximos, encontrando-se tais 

populações em situação de extrema vulnerabilidade, assinalando a CEPAL, neste particular 

aspecto, que as incursões de não-indígenas em territórios habitados por índios ainda provocam 

graves situações de violência contra estes últimos, assim como a transmissão de epidemias, a 

escassez de alimentos e também a perda de sua cultura (CEPAL, 2015, p. 43).  

O mapa apresentado na Figura 2 demonstra a irregular distribuição geográfica das 

terras indígenas na Panamazônia. 
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Figura 2 - Distribuição das Terras Indígenas e Áreas Naturais Protegidas na Panamazônia 

 
Fonte: RAISG (2019). 

 

De tudo, é de se dizer que a luta dos povos indígenas pela defesa e reconhecimento de 

seus direitos tem sido persistente na história, sendo que este prolongado processo de 

reivindicação e reconhecimento plasmou-se nas últimas décadas em um amplo quadro 

normativo de âmbito internacional no bojo do qual se tem objetivado um maior resguardo dos 

direitos e interesses dos índios, iniciativa esta dita por Luz (1995, p. 102) como uma 

verdadeira “espiral dialética da política interétnica contemporânea que vem se desdobrando 

em garantias constitucionais com relação aos direitos indígenas em vários países das 

Américas”. Confira-se, dentre outras, as seguintes reformas legiferantes em questão, que 

vieram a dar maior guarida à proteção dos direitos indígenas na América Latina: 

 

Entre as reformas cabe mencionar a da Argentina (1994), Estado Plurinacional da 

Bolívia (1994, 2004 e 2009), Brasil (1988/2005), Colômbia (1991 e 2003), Costa 

Rica (1999), El Salvador (1983/2000), Equador (1996, 1998 e 2008), Guatemala 

(1985/1998), Honduras (1982/2005), México (1992, 1994/1995 e 2001), Nicarágua 

(1987, 1995 e 2005), Panamá (1972; 1983 e 1994), Peru (1993 e 2005), Paraguai 

(1992) e República Bolivariana da Venezuela (1999) (CEPAL, 2015, p. 17). 

 

Nessa senda, alguns Países Amazônicos, especialmente, têm garantido 

normativamente, em época recente, uma elevada proteção quanto à autonomia de seus grupos 

indígenas, tendo a Bolívia e Equador, por exemplo – que se apresentam oficialmente como 

“Estados Plurinacionais” –, inclusive tomado a iniciativa de atribuir status constitucional a 

princípios e valores imanentes aos seus povos originários.  
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Com efeito, na Bolívia os povos originários foram especialmente incorporados no 

plano político nacional a partir da nova Carta Fundamental Boliviana de 2008, editada quando 

o país se encontraria comandado por Juan Evo Morales Ayma, um descendente de índios da 

etnia “Aimará”, ficando prevista nessa Constituição, dentre outros direitos às populações 

silvícolas, os seguintes:  

 

[...] a equivalência da justiça indígena à justiça institucionalizada; a garantia de 

representação dos povos originários no parlamento; a reorganização territorial do 

país, o que garante autonomia às frações territoriais (departamental, regional, 

municipal e indígena), cada uma delas podendo organizar suas eleições e administrar 

os recursos econômicos; e o reconhecimento dos direitos de família e propriedade de 

cada povo originário, são alguns dos pontos essenciais do novo projeto 

constitucional (RODEGHERI, 2014, p. 214). 

 

No caso do Equador, desde a sua independência política em 1830, o país foi regido por 

18 constituições nacionais, tendo os textos constitucionais espelhado sempre as dinâmicas 

sociais de uma nação dominada por suas oligarquias, em detrimento dos povos e comunidades 

originárias, num processo em que a centralização do Estado, dirigido por um Poder Executivo 

muito forte, sempre foi um denominador comum do período, prevalecendo o embate entre 

conservadores e liberais pelo controle da máquina pública. Este processo só iria começar a ser 

revertido no país nas primeiras Cartas Equatorianas do século XX, num momento em que, já 

no começo desse período, trabalhadores, camponeses e povos originários compuseram forte 

oposição às elites equatorianas, iniciando uma maior participação na vida política, passando a 

disputar eleições, ocupar cargos públicos e lutar por reformas políticas, sociais e econômicas 

(AFONSO; MAGALHÃES, 2011, p. 272). 

No curso desse processo, sendo de grande significância para o projeto plurinacional 

equatoriano, houve o final advento da Constituição do Equador de 2008, cujo texto 

constitucional reconheceu e incorporou em seu texto político as culturas e comunidades 

historicamente excluídas, como as sociedades indígenas, consolidando a instituição de uma 

sociedade multicultural no país (AFONSO; MAGALHÃES, 2011, p. 272). 

A Carta Magna da Colômbia de 1991, por sua vez, reserva aos povos silvícolas um 

número considerável de dispositivos, dedicando grande espaço de previsão de direitos no 

atinente à temática indígena7. 

A Constituição da República Bolivariana da Venezuela de 1999, na mesma linha, 

chama a atenção para o “sacrifício de nuestros antepasados aborígenes” em seu preâmbulo, e, 

 
7 Confira-se, por exemplo, o que estatuem os artigos 171, 246, 286, 329 e 330 da Constituição Colombiana 

(disponível em: <http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf>). 
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a exemplo das Cartas Constitucionais da Bolívia e Equador, traz um conjunto expressivo de 

direitos atribuídos aos povos indígenas8 e coloca em relevo os idiomas dos povos nativos9.  

Nesses quatro países (Bolívia, Equador, Colômbia e Venezuela), como se percebe 

facilmente, houve uma especial preocupação das Assembleias Constituintes aos problemas 

indígenas, sendo de se dizer, ainda, que apesar da existência de vários dispositivos dedicados 

à temática em questão e das particularidades encontradas em cada nação amazônica, 

menciona-se um elemento comum que permite diferenciar o perfil das Cartas Constitucionais 

desses países em relação aos demais Estados da Panamazônia: o reconhecimento da “justiça 

indígena” e das áreas indígenas como unidades político-territoriais, assim como do direito de 

participação política desses povos nas instâncias oficiais de poder (NUNES, 2015a, p. 17). 

No Peru, por sua vez, os direitos dos povos indígenas também ganharam status de 

matéria constitucional, embora a Constituição Peruana de 1993 seja sucinta em relação ao 

tema, apresentando apenas um artigo específico sobre o assunto10.  

As Constituições da República Cooperativista da Guiana (antiga Guiana Inglesa) e do 

Suriname, de outro lado, não dispõem de regras claras sobre o tema. Não obstante, na Guiana 

há um Ministério para Assuntos Indígenas e um marco normativo bem avançado em relação 

ao tema, em consonância com os principais instrumentos internacionais, tratando-se do 

“Amerindian Act”, de 2005 (NUNES, 2015a, p. 17). 

Como se evidencia, há um diferente grau de importância atribuído à questão indígena 

pelos Estados Amazônicos: na Bolívia e no Equador, por exemplo, a política indigenista não é 

somente um problema relativo às minorias étnicas, visto que parte significativa da população 

descende diretamente dos povos originários. Aliás, na Bolívia, o fato de Juan Evo Morales 

Ayma, de origem “aymará”, ter sido eleito, por mandatos sucessivos, para ocupar a 

Presidência da Bolívia, é um reflexo da força da representação indígena nesse país. No 

entanto, o Peru, que tem pelo menos um quarto de sua população composta por índios, trata 

desses povos tradicionais de forma quase superficial em sua Carta Constitucional.  

De forma geral, os sistemas normativos dos Países Amazônicos asseguram o direito de 

propriedade ou posse dos povos nativos sobre as suas terras. As Constituições da Bolívia (art. 

 
8 Confira-se a dicção integral dos artigos 119-126 da Constituição da Venezuela (disponível em: 

<http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2011/04/CONSTITUCION.pdf>). 
9 Na Venezuela, conquanto o castellano seja o idioma oficial, o art. 9º da Constituição Venezuelana reconhece 

que os idiomas indígenas “son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el 

territorio de la República, por constituir patrimonio cultural de la Nación y de la humanidad” (Ver nota 

anterior). 
10 Confira-se a dicção integral do artigo 89 da Constituição do Peru (disponível em: 

<http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf>).  
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394), Equador (art. 57), Peru (art. 89) e Venezuela (art. 119), por exemplo, prescrevem serem 

as populações indígenas as legítimas proprietárias de suas terras, não obstante esse direito não 

seja absoluto, pois que são consideradas indivisíveis e inalienáveis. Na Guiana, o 

“Amerindian Act” também reconhece o direito de propriedade dos povos indígenas sobre suas 

terras, com a ressalva de que são inalienáveis. A Carta Magna Colombiana, por sua vez, prevê 

a existência de “tierras comunales de grupos étnicos” e confere a essas áreas o status de 

entidades territoriais, assim como os departamentos, os distritos e os municípios (art. 286).  

Já no que se refere ao direito de propriedade sobre os recursos naturais existentes nas 

terras indígenas, os Países Amazônicos adotam, tradicionalmente, o regime de concessões, 

ficando sempre previsto o direito à consulta prévia a essas populações para a realização de 

empreendimentos econômicos, como faz a Constituição Brasileira de 1988, ao incluir as terras 

indígenas dentre os bens pertencentes à União (art. 20, XI), mas reconhecendo aos nativos o 

direito à posse e ao usufruto de seus recursos naturais (art. 231), estabelecendo ainda a Carta 

Constitucional do Brasil que o aproveitamento dos recursos hídricos e a exploração mineral 

em áreas indígenas são condicionados à  autorização do Congresso Nacional. 

No tocante à Constituição Brasileira, aliás, dedica ela um capítulo inteiro ao 

tratamento dos seus povos indígenas, representando um marco mediante o qual teve avanço 

considerável a defesa dos direitos dos índios e de suas comunidades, consagrando, com 

bastante ênfase, o direito dessas populações à identidade cultural, ficando explicitada, desta 

forma, a multiculturalidade brasileira, abandonando-se uma política indigenista de perspectiva 

assimilacionista, que entendia os índios como uma categoria social transitória, fadada ao 

desaparecimento. A edição dessa nova dicção normativa em relação às populações indígenas 

brasileiras teve em mira refrear o processo de desaparecimento desse componente étnico da 

população nacional, o que vinha sendo a regra nos anos anteriores à edição da Constituição 

Federal de 1988, sendo de Cardoso (2001, p. 13) a estimativa segundo a qual quando aportou 

Pedro Álvares Cabral em terras brasileiras, em 1500, aqui existiam 1 a 10 milhões de índios, 

tendo efetivamente restado um contingente bastante reduzido de seus remanescentes, se 

comparados com aquela população originária. 

Pode-se dizer que a atual população indígena brasileira é de 896.917 membros – 57% 

vivendo em terras indígenas oficialmente reconhecidas –, podendo-se referir, ademais, que as 

populações índias estão presentes nas cinco regiões do Brasil, sendo que a Região Amazônica 

é aquela que concentra o maior número de silvícolas – 305.873 mil, aproximadamente 34% 

do total –, ali se concentrando também a grande maioria dos 274 dialetos falados pelas 305 
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diferentes etnias indígenas presentes no Brasil, os quais representam cerca de metade de todos 

os empregados pelos indígenas das Américas (LEITE, 2001, p. 30). 

De se dizer, por fim, que muitos dos conflitos ecológicos havidos na Amazônia 

Brasileira acabaram se confundindo, em certa medida, com os conflitos étnicos entre índios e 

não-índios, sendo aqueles decorrentes dos impactos ambientais havidos na região a partir dos 

final dos anos 1980, quando ali houve a implementação de diversas políticas governamentais 

que agravaram um quadro de desmatamento, a partir da concessão de incentivos fiscais e 

créditos subsidiados para investimentos (especialmente agropecuários) e da criação de 

programas de desenvolvimento e infraestrutura regionais, com a construção de rodovias, 

hidrelétricas e obras de assentamento, tendo havido ainda, nessa mesma direção, a regulação 

do setor minerador (MELLO, 2002, p. 184-185). 

Na Panamazônia a floresta tropical se espalha sobre países em desenvolvimento de 

diferentes níveis socioeconômicos, sendo que a cooperação internacional – a par de ser 

essencial na transnacional temática do meio ambiente –, também no tocante ao tratamento das 

questões indígenas se faz fundamental para o desenvolvimento de políticas conservacionistas, 

pois que deveras importante pelo seu aspecto humanitário, representando o resgate de uma 

dívida histórica com descendentes dos povos tradicionais pré-colombianos. Portanto, também 

aqui, no tocante às questões indígenas, o sucesso da cooperação amazônica está a depender de 

harmonização legislativa razoável entre os Estados Amazônicos, em especial dentro do papel 

que se pretende para os povos originários no futuro: detentores de conhecimento tradicional 

que pode ser empregado na exploração racional da biodiversidade panamazônica. 

 

2.4 OS PERCALÇOS NA FORMAÇÃO DAS FRONTEIRAS AMAZÔNICAS E AS 

DIFICULDADES DE SUA INTEGRAÇÃO SOCIAL, ECONÔMICA E AMBIENTAL 

 

Durante muito tempo a porção territorial amazônica da América do Sul se tratou de 

um território distante e desconhecido, cuidando-se de terras com imprecisas linhas 

demarcatórias, encravadas numa região que por muito tempo não despertou qualquer interesse 

por parte das potências coloniais na sua ocupação, tratando-se, pois, de uma área geográfica 

imune à presença permanente dos colonizadores, ali prevalecendo por séculos tão somente a 

existência de populações tradicionais, indígenas especialmente. 

No tocante, é de se dizer que durante longo período a própria geografia da Região 

Amazônica – com seus rios de planícies que mudam de leito a cada nova estação das águas, 
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seus terrenos de pouco relevo que determinam a ausência de marcos inconfundíveis e a densa 

floresta que dificulta a visibilidade – conspirou contra a definição de limites fronteiriços entre 

os territórios coloniais, restando eles bastante fluídos por séculos, inclusive após a 

emancipação das colônias de suas metrópoles (ALVES, 2005, p. 143).  

Certo é, no entanto, que o período colonial deixou marcas profundas na Amazônia, 

cuja posse já vinha sendo disputada de longa data por portugueses e espanhóis. No ponto, 

assume singular importância na definição dos limites amazônicos o Tratado de Tordesilhas, 

assinado entre as Coroas Portuguesa e Espanhola, em 1494, mediante o qual se estabeleceu 

uma linha imaginária cortando o território sul-americano e a própria Amazônia Continental, 

reconhecendo-se como portuguesas todas as terras localizadas à oeste da linha, e como 

espanholas as demais (MIRANDA, 2005, p. 25).  Diga-se de passagem, no entanto, se é 

verdade que o território amazônico acabou sendo objeto da conquista portuguesa, foram os 

espanhóis que por primeiro incursionaram na Amazônia, sendo pioneiro na empreitada 

Vicente Yáñez Pinzón, como nos relata Souza (2001): 

 

Em 1499, um capitão espanhol mandou seu galeão rumar ao sul, singrando as águas 

do Caribe, e se deu conta de que estava navegando em água doce. Ele mandou que 

recolhessem amostras da água, provou e ficou surpreso ao saber que navegava num 

mar de água potável. O nome dele era Vicente Yáñez Pinzón e tinha sido 

companheiro de Cristóvão Colombo (SOUZA, 2001, p. 29). 

  

Aliás, é de se dizer desde já que, do lado português, mesmo após a chegada de 

Pedro Álvares Cabral ao Brasil, essa região dominada pela Mata Amazônica continuaria 

inexplorada pelos portugueses, em virtude de todas as dificuldades de ingressar na selva a 

partir do litoral do Oceano Atlântico. A vantagem dos portugueses rumo ao domínio da 

Região Amazônica acabou sendo propiciada, tempos depois, pela União Ibérica, enquanto 

unidade política de Portugal e Espanha havida de 1580 a 1640, como resultado da junção 

dinástica entre as monarquias dos dois países após a crise de sucessão havida em Portugal, 

que levou à unificação das respectivas possessões coloniais ao controle da monarquia 

espanhola. A União Ibérica possibilitou aos lusitanos implantarem fortes militares ao longo 

do Rio Amazonas e seus afluentes, garantindo, de acordo com as estratégias militares da 

época, o domínio fluvial amazônico pela posse da embocadura, o que, do ponto de vista 

geopolítico, incorreu na manutenção do controle absoluto do poder econômico da Amazônia 

Colonial pela Coroa Portuguesa, como nos descreve Ribeiro (2005): 
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Os portugueses possuíam o controle absoluto do poder econômico na Amazônia 

Colonial. Eram proprietários das terras, controlavam o comércio dos produtos 

regionais que também eram por eles explorados e coletados pela prática do 

extrativismo (RIBEIRO, 2005, p. 120). 

 

Nessa época, porém, aquela porção geográfica sul-americana já despertava o interesse 

de outros povos que não haviam sido beneficiados pelo Tratado de Tordesilhas, e assim 

franceses, ingleses e holandeses começaram a visitar a região, culminando por ali instalar 

feitorias11, nas quais inauguraram uma prática de troca com os índios, iniciando com eles 

promissora agricultura de produtos tropicais, o que se fez ao depois também com o auxílio de 

escravos africanos, passando a existir já em 1620 várias povoações europeias na Amazônia 

Oriental, travando-se um longo período de conflitos na região, até que, só por volta de 1697, 

se firmasse a fronteira entre os interesses holandeses, ingleses e franceses de um lado, e os 

lusitanos e espanhóis de outro (SOUZA, 2001, p. 44-45).  

Fato é que a legitimação da soberania portuguesa sobre amplas porções do território 

amazônico acabaria sobrevindo posteriormente, em decorrência da negociação entre os 

portugueses e os espanhóis sobre os limites de seus respectivos reinos além-mar através do 

“Tratado de Madrid”12, de 1750, sendo encetados, a partir de então, trabalhos de demarcação 

que tiveram resultados imprecisos, findando-se o século XVIII ainda sem uma definição clara 

entre os limites dos territórios português e espanhol na Região Amazônica (ANDRADE; 

LIMOEIRO, 2003, p. 95). Posteriormente, no desiderato de se chegar a um acordo sobre os 

limites fronteiriços entre as possessões territoriais, foram editados entre Portugal e Espanha o 

“Tratado de El Pardo”13, de 1761, que anulava o “Tratado de Madrid”, e o “Tratado de Santo 

Ildelfonso”14, de 1777, que repetiu, em linhas gerais, o “Tratado de Madrid”.  

Esta curiosa situação havida na definição de limites entre Portugal e Espanha ensejaria 

na região, no entender de Calixto (2003, p. 89), “uma dramática e trágica dança das linhas 

 
11 “Posto de resgate com os indígenas, sobretudo de pau-brasil, no período colonial” (FERREIRA, 1991, p. 619). 
12 O Tratado de Madrid foi um tratado firmado na capital espanhola entre os Reis João V de Portugal e Fernando 

VI de Espanha, em 1750, para definir os limites entre as respectivas colônias sul-americanas, privilegiando a 

utilização de rios e montanhas para a demarcação dos respectivos limites territoriais, pondo assim às disputas 

territoriais “além-mar” entre os dois países, vindo a substituir o Tratado Tordesilhas, o qual já não era mais 

respeitado na prática (DEL PRIORE; VENÂNCIO, 2001, p. 99). 
13 O Tratado de El Pardo foi assinado em 1778 entre a Rainha Maria I de Portugal e o Rei Carlos III de Espanha, 

mediante o qual a primeira cedeu a Ilha de Formosa para o último, assim como a costa do Golfo da Guiné entre 

a foz do Rio Níger e a do Ogoué, no atual Gabão; em troca desses territórios, Portugal adquiria faixas de 

territórios na América do Sul (grande parte do atual pampa gaúcho) (DEL PRIORE; VENÂNCIO, 2001, p. 

101). 
14  O Tratado de Santo Ildefonso foi um acordo assinado em 1777 com o objetivo de encerrar a disputa entre as 

Coroas Portuguesa e Espanhola pela posse da Colônia Sul-Americana do Sacramento, tendo sido intermediado 

pela Inglaterra e pela França, que tinham interesses na pacificação das relações entre Portugal e Espanha (DEL 

PRIORE; VENÂNCIO, 2001, p. 101). 



69 

 

geodésicas, envolvendo o destino de milhares de pessoas”, cuja negociação teve como 

princípio basilar o “uti possidetis, ita possideatis”15.  O chamado “uti possidetis”, embora não 

esteja entre os princípios mais universalmente aceitos no âmbito do Direito Internacional, 

funcionou bem no Continente Sul-Americano, resolvendo sem grandes traumas os 

potencialmente imensos conflitos fronteiriços havidos na região (GOES FILHO, 2013, p. 32). 

Anos mais tarde, tendo as nações hispano-americanas se libertado dos vínculos que as 

uniam com a Espanha, processo este que teve o seu início em meados do século XVII, passou 

a haver uma imensa dificuldade em identificar qual era, em cada trecho da imensa fronteira 

amazônica, os precisos limites de cada nova república sul-americana, ficando prejudicado por 

longo período o exercício da soberania sobre aquelas terras longínquas, cobertas de 

impenetráveis florestas em sua maior parte. 

Realmente, como se sabe, durante boa parte do período colonial a América do Sul 

Hispânica confundia-se com o Vice-Reinado do Peru, criado em 1542, com capital em Lima, 

subdividido, por sua vez, em várias subunidades territoriais, e com uma unidade separada, a 

Capitania-Geral da Venezuela, subordinada ao Vice-Reinado de Nova Espanha, com sede na 

Cidade do México (GOES FILHO, 2013, p. 25). Em 1717, no entanto, preocupados com a 

expansão portuguesa no Continente Sul-Americano, os espanhóis criam o Vice-Reinado de 

Nova Granada, com sede em Bogotá, compreendendo os territórios atualmente pertencentes à 

Colômbia, Venezuela e Equador, como nos conta Goes Filho (2013),  

 

Para melhor enfrentar a expansão portuguesa em direção ao sul, os espanhóis 

estabeleceram, em 1776, o Vice-Reinado do Rio da Prata, com sede em Buenos 

Aires, incorporando, além do Paraguai, a Audiência de Charcas, também chamada 

Alto Peru (atual Bolívia), e a “Banda Oriental del Uruguay”. A Capitania Geral do 

Chile não foi incluída no Vice-Reinado do Rio da Prata, permanecendo subordinada 

(teoricamente, pois na prática gozava de grande autonomia) ao Peru, embora deste 

separada fisicamente pelo litoral que a Bolívia então tinha no Pacífico (GOES 

FILHO, 2013, p. 25). 

 

Posteriormente, Nova Granada adquiriu a sua independência e passou a chamar-se 

Grã-Colômbia, com o Peru, a Bolívia e o Equador, num primeiro momento, fazendo parte da 

mesma unidade federativa, mas já em 1830 os três países se encontravam separados 

territorialmente, e manteriam divergências de limites que persistem até os tempos  presentes 

(GOES FILHO, 2013, p. 25). 

 
15 O princípio em questão provém do Direito Privado Romano, determinando, em casos de dúvida sobre a 

propriedade de um bem, que quem tivesse a sua posse ficaria com ele até a decisão final: uti possidetis, ita 

possideatis (“como possuis, assim possuas”), era a fórmula utilizada, levando em conta a posse pacífica do 

território, o que sempre se adaptava aos interesses da nação mais expansionista (SOARES, 1939, p. 207). 
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A essas incertezas intra-hispânicas, prevalentes naqueles territórios até então 

vinculados à Coroa Espanhola, passaram a se agregar as que viriam a surgir entre o Brasil – 

que se tornou independente de Portugal em 1822 – e os demais Países Amazônicos, numa 

realidade em que, nos anos anteriores, os tratados de limites entre as potências coloniais – 

Portugal e Espanha – sempre tinham sido bastante imprecisos, ou, como diz Abreu (1998, p. 

187), seus termos “prestavam-se às vezes a mais de uma interpretação; os mapas trazidos do 

reino, muitos feitos a olho e sobre informes infidedignos, aplicavam-se mal aos terrenos”. 

Liberadas as nações hispano-americanas de seus vínculos com a Espanha, o próprio 

Império do Brasil, instaurado em 1822 a partir de sua libertação da Coroa Portuguesa, teve 

uma imensa dificuldade em identificar quais eram os limites fronteiriços com os demais 

Estados Amazônicos, sendo incertas, naquelas terras longínquas, cobertas de florestas, as 

soberanias de um e de outro. Aliás, pode-se dizer que a própria unidade daquela imensa 

porção amazônica do território brasileiro já era um grande feito, pela distância que havia entre 

os núcleos populacionais distribuídos na região, pois que, “eram eles tão separados uns dos 

outros que, por exemplo, na Inglaterra essa parte lusa da América do Sul era conhecida até o 

final do século XVIII como ‘os Brasis’ (‘The Brazils’)” (GOES FILHO, 2013, p. 21). 

Assim, uma das particularidades na formação da maioria das fronteiras internacionais 

da Amazônia Sul-Americana é a de que, tendo elas a sua origem num passado colonial, 

acabaram sem a exata demarcação durante muito tempo, com muitas de suas definições sendo 

posteriores a 1850, num processo que se prolonga até recentemente. Por vários anos, portanto, 

perduraria na América do Sul, em especial no território ocupado pela Floresta Amazônica, 

uma incerteza no tocante à definição precisa dos limites entre os Países Amazônicos, 

tratando-se durante muitos anos de terras inabitadas e até esquecidas por estes Estados 

Nacionais, cujas respectivas populações sempre se concentraram no altiplano, em função de 

sua dificuldade de acesso às regiões de selva. Nesse cenário, a própria amplitude do termo 

“fronteira” acabaria por ter uma reflexão diferenciada na Panamazônia, sendo certo, 

outrossim, que as suas regiões fronteiriças se caracterizam até o presente pelo isolamento 

geográfico, estando, em geral, longe dos grandes centros, ou seja, situando-se em áreas 

espaciais cujo desenvolvimento socioeconômico é sempre precário (ITURRIZA, 1986, p. 55). 

Todavia, esse desinteresse dos Estados Sul-Americanos pelos seus territórios 

amazônicos viria a cessar com o advento da Revolução Industrial, especialmente com a 

utilização da borracha proveniente do látex da seringueira amazônica para a fabricação de 

pneumáticos – viabilizada pelo processo de vulcanização inventado por Charles Goodyear em 
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1839 –, como item fundamental da vigorosa e ascendente indústria automobilística, produção 

esta que viria a conferir a alteração do status dessa matéria-prima no comércio internacional, e 

que culminaria por renovar o interesse sobre essas terras, antes esquecidas.  Assim, apesar de 

ter havido interesse na demarcação e ocupação das fronteiras amazônicas desde o tempo em 

que espanhóis e portugueses chegaram à região, foi especificamente no período de exploração 

de seus recursos naturais que começa a efetiva ocupação daquela porção geográfica. 

Tais atividades, buscando implementar o desenvolvimento na região, em especial por 

meio do extrativismo, com invulgar frequência acabaram por causar movimentos migratórios 

e crescimento urbano não previstos ou planejados pelos nascentes Estados Amazônicos, num 

tempo em que praticamente não havia nenhum controle de suas fronteiras. A definição das 

fronteiras amazônicas, desta forma, acabou tendo como forte contribuição os períodos de 

incremento da atividade extrativa, principalmente do látex. 

Fato é, no entanto, que com o declínio da produção da borracha na região assistiu-se 

em todos os Países Amazônicos a implementação de uma série de estratégias que acabaram 

não atingindo os seus objetivos de desenvolver economicamente aquela importante porção 

geográfica sul-americana, num processo sempre marcado pela execução de programas 

governamentais que, a par de não respeitarem as condições agroecológicas do espaço 

amazônico, também acabaram por gerar conflitos de toda ordem.  

A partir de então, como já dito ao longo deste trabalho, iria se assistir à implementação 

de uma série de tentativas de exploração econômica na região para alavancar o seu 

desenvolvimento e a sua integração às economias nacionais dos Estados Amazônicos, 

mediante a construção de obras de infraestrutura e o incentivo a diversas atividades produtivas 

– atividades madeireiras, de mineração, de agropecuária, etc. –, tendo essa porção geográfica 

se constituído, mais presentemente, como um território que passou a apresentar estruturas 

produtivas próprias e projetos variados, que envolvem a ação de diferentes atividades dos 

mais diferentes matizes, mas ainda se caracterizando por uma zona de baixo desenvolvimento, 

permanecendo ainda como um dos grandes problemas a serem superados pelos Países 

Amazônicos, portanto, buscar sintonizar a busca da melhoria da qualidade de vida de suas 

populações amazônicas com a harmônica regulamentação protetiva ao meio ambiente, de 

forma também a evitar a ingerência internacional na região, como se abordará a seguir.  
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2.5 NOVOS TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO E DE CONSTRUÇÃO DE UM CENÁRIO 

DIALÉTICO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL: A 

RELATIVIZAÇÃO DO CONCEITO DE SOBERANIA ESTATAL E A 

“INTERNACIONALIZAÇÃO DA AMAZÔNIA” 

 

A politização da questão ambiental paulatinamente tem feito da Floresta Amazônica, 

sobretudo pela sua importância na regulação no clima e nas chuvas regionais, um fator de 

preocupação internacional, diante de uma nova exigência global de atendimento equilibrado 

às necessidades da lógica liberal da busca do incremento econômico com a lógica da 

conservação e do desenvolvimento sustentável.  

É exatamente neste campo que de há muito os debates sobre a questão da 

“internacionalização da Amazônia” habitam o imaginário coletivo nos países da região, 

porque evocam planos e ações interventivas de organizações ou potências estrangeiras com 

vistas à conquista daquela importante porção geográfica, também não sendo difícil encontrar 

manifestações sobre o tema em que o verbo “internacionalizar” é por vezes empregado com o 

significado de “tornar a região internacional” ou “colocar uma área sob o controle de uma 

autoridade internacional”, inserindo-se nessa segunda acepção o sistema de mandato, 

geralmente instituído diante da incapacidade das instituições locais em estabelecer e manter 

um modelo eficiente e duradouro de governança (BERRIDGE; JAMES, 2003, p. 85). 

Essa discussão começou a se formar especialmente após o cenário internacional 

retratado a partir do final da 2ª Guerra Mundial, particularmente após a constituição da 

Organização das Nações Unidas (ONU), quando se pretendeu construir uma sociedade 

internacional baseada na paz e na harmonia entre os Estados Nacionais, com a implementação 

de uma proteção mais efetiva dos direitos das pessoas, configurando-se, a partir daí, a 

necessidade premente da cooperação internacional para alcançar os interesses comuns.  

Em tal contexto planetário, passaria a se delinear um importante fenômeno, que 

posteriormente seria chamado de globalização, dita por Anthony Giddens (2000), um dos 

primeiros autores a conceituar o termo, da seguinte forma: 

 

Globalização, em suma, é uma complexa variedade de processos, movidos por uma 

mistura de influências políticas e econômicas. [...] Ela é mais que o mero pano de 

fundo para políticas contemporâneas: tomada como um todo, a globalização está 

transformando as instituições das sociedades em que vivemos (GIDDENS, 2000, p. 

43). 
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Tais mudanças provocaram o fortalecimento do Direito Internacional, e mais 

recentemente, com o fim da chamada Guerra Fria, que por muito tempo paralisou as próprias 

instâncias diretivas da ONU, passamos a viver um tempo de maior incremento daquele 

processo de globalização antes iniciado, no qual passa a ser possibilitada uma maior 

cooperação internacional entre os Estados Organizados, com a projeção de temas que afetam 

toda a humanidade à alçada interestatal ou transnacional, como a questão ambiental.  

Em face desse incremento do fenômeno da globalização, esta passa a repercutir na 

sociedade mundial e na própria atividade estatal, na medida em que se inicia um acelerado 

crescimento do processo de regionalização, com a formação de blocos regionais, aumentando 

a interdependência sistêmica entre as nações no mundo. 

Nesta realidade, em que passa a prevalecer a existência de redes normativas internas e 

internacionais cada vez mais entrelaçadas, com relação a alguns temas, o próprio 

constitucionalismo passa a não mais se restringir ao interior dos Estados Nacionais, mas, ao 

revés, qualifica-se como um movimento global construído diante da necessidade planetária de 

que diversas ordens jurídicas possam atuar em conjunto, de maneira consensual, para a 

proteção de valores tidos por elas como comuns, tudo com o fito de garantir a eficácia na 

tutela dos direitos humanos por meio de uma interação entre os regimes jurídicos de vários 

países, como explicam Calixto e Carvalho (2017): 

 
A consagração de valores comuns cuja proteção incumbe a toda a comunidade 

internacional destaca a necessidade de coordenação entre os diversos ordenamentos 

com o fim primordial de concretização da salvaguarda dos direitos humanos. Desse 

modo, modifica-se a visão que o ordenamento internacional tinha do direito nacional 

e vice-versa, ressaltando a necessidade de articulação entre os regimes para a 

consecução de objetivos comuns (CALIXTO; CARVALHO; 2017, p. 12). 

 

Assim, é possível sugerir que, em virtude da implementação de uma série de 

garantias, notadamente na área dos direitos humanos, a qual guarda íntima relação com o 

direito ao meio ambiente sadio e equilibrado – por se tratar do “local onde vivem os 

humanos” –, vai sendo desenhada paulatinamente a dialética de internacionalização do Direito 

Ambiental, no bojo da qual a gestão dos bens da natureza deva ser pensada mediante uma 

relação transversal permanente entre distintas ordens jurídicas, a fim de que os problemas 

ambientais que lhes são comuns tenham um tratamento reciprocamente adequado. Nesse 

cenário, tem crescido a preocupação planetária com o meio ambiente, dentro da noção de que, 

mais do que em nenhuma outra temática, porque vivemos num mundo interconectado, os 

problemas ambientais ultrapassam as fronteiras dos países, como exemplifica Freitas (2001): 
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Os governos mundiais, pressionados por seus eleitores, descobrem que uma 

queimada na Amazônia pode ser mais ameaçadora que todo o contingente bélico 

latino-americano junto. Descobrem, ainda, que o oxigênio respirado na Europa pode 

estar relacionado com a dinâmica das florestas tropicais; [...] que a estabilidade 

climática em seus países não é autossuficiente, ao contrário, está correlacionada e 

possui uma grande dependência dos processos de transporte de calor proveniente das 

regiões tropicais; que as respostas para muitos problemas complexos da medicina e 

da farmacologia modernas encontram-se na diversidade biológica, nos componentes, 

flora e fauna dos ecossistemas tropicais; que o futuro promissor da biotecnologia 

possa ser antecipado com o controle e a apropriação do conhecimento milenar e 

tradicional dos povos indígenas; que a África e a América do Sul, sucatas da 

modernidade, possuem grandes relevâncias na indução de diversos processos 

ambientais que impactam o mercado e os megaprocessos econômicos em curso 

(FREITAS, 2001, p. 19-20). 

 

Todos esses componentes têm trazido enormes mudanças na estruturação mundial, 

podendo-se atualmente, sobretudo depois das conferências mundiais ambientais promovidas 

pela ONU – sobre as quais se falará de forma amiúde mais adiante – sustentar que, ao lado da 

proteção internacional dos direitos humanos, a preocupação com o meio ambiente passou a 

marcar, de maneira ampla, uma nova agenda internacional do século XXI, assim como a 

própria superação das concepções clássicas e tradicionais de soberania. 

No presente item, analisa-se a discussão sobre a internacionalização da Amazônia, 

tendo como referências os conceitos de soberania nacional dos Países Amazônicos e as 

propostas, insinuadas por vezes, de relativização desse conceito, face à temática ambiental, 

hoje um assunto que ultrapassa fronteiras, alcançando a seara do Direito Internacional.  

A Amazônia de que aqui se trata, refira-se, é a Amazônia Sul-Americana, Amazônia 

Continental ou Panamazônia, expressão utilizada para diferenciá-la da Amazônia Nacional de 

cada soberania que compartilha a região, já que se trata de um território que se estende por 

pelo menos oito países – Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e 

Suriname – e ainda pela Guiana Francesa, que se constitui num Departamento Ultramarino da 

França, um domínio natural que ocupa cerca de metade do território da América do Sul, mas 

que permanece sendo uma só região, porém, diversa, na medida em que, partilhada por 

diferentes soberanias, apresenta uma múltipla dimensão internacional, compreendendo 

diferentes enfoques e representações espaciais (REY; MUÑOZ; CARDONA; 2004, p. 21).  

A questão da internacionalização da Amazônia, no entanto, está a merecer análise 

dentro da própria evolução histórica do conceito de soberania, sendo certo que, em tempos de 

globalização e do surgimento de uma ordem internacional fracionada em grupos de países 

com interesses comuns – do que se tem como exemplo a União Europeia –, há 

questionamentos quanto à manutenção, nos dias de hoje, do conceito clássico de soberania, 
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em especial quando entram no espectro de incidência temas que, mais modernamente, têm um 

reconhecimento e importância que transcendem fronteiras, como a temática ambiental. 

De fato, num mundo em que cada vez mais é certa a existência de um nexo entre a 

política e a ecologia16, e no qual as pessoas se encontram cada vez mais interconectadas num 

sentimento de pertencimento ao mesmo Planeta, é natural tenham-se tornado recorrentes os 

debates sobre os limites da soberania dos Estados Amazônicos e a internacionalização da 

região, debates estes que cada vez têm tomado maior vulto quando a preocupação com a 

questão ambiental vem despertando o maior interesse e atenção da opinião pública mundial. 

Cabe iniciar, portanto, definindo o que seja soberania, o que se faz com base nas lições 

de Bobbio, Matteucci e Pasquino (2000): 

 
Em sentido lato, o conceito político-jurídico de soberania indica o poder de mando 

de última instância, [...] pretende ser a racionalização jurídica do poder, no sentido 

da transformação da força em poder legítimo, do poder de fato em poder de direito 

(BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 2000, p. 1.179). 

 

Discussões sobre a soberania estatal, como é sabido, constituem o mote central da 

ciência política desde Nicolau Maquiavel –, com a edição de “O Príncipe", em 1513 –, mas, 

quando se adentra ao tema, é de se fazer menção também às lições do jurista francês do século 

XVI Jean Bodin, para quem a soberania deriva da esfera do direito, e também às lições do 

pensador inglês do século XVII, Thomas Hobbes, segundo o qual a soberania pertence à 

esfera do poder político, enquanto força propriamente dita, de forma concordante com a 

tradição inaugurada por Maquiavel (TÍLIO NETO, 2010, p. 04). 

Segundo Jean Bodin, a essência da soberania residiria no poder de fazer e de anular as 

leis, no qual o sistema jurídico criaria um sistema de ordenamento do mundo hábil a organizar 

a vida do homem em sociedade, traduzindo-se num ideal universal de justiça aos diferentes 

agrupamentos humanos, sendo que o agrupamento humano mais amplo se chamaria 

“república”, termo que pode ser entendido como sinônimo de Estado (BODIN, 1992, p. 47). 

De acordo com Bodin (1992, p. 47), “a soberania é o poder absoluto e perpétuo de uma 

república”, sendo o principal atributo do soberano o poder de se impor a todos e em geral, 

sem restrição de qualquer espécie. 

 
16 Segundo Bobbio, Matteucci e Pasquino (2000, p. 976), enquanto a política trata de comportamentos 

socialmente organizados, que são parte dos comportamentos da espécie humana, a ecologia trata do sucesso 

evolutivo das espécies viventes conforme sua capacidade de adaptação ao meio no qual se encontram inseridas. 

Assim sendo, a política pode ser entendida como uma espécie de caso particular da ecologia; do mesmo modo, 

os processos ecológicos podem ser encarados como uma extrapolação dos processos políticos. 
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Para Thomas Hobbes, por outro lado, deriva o Estado e o seu poder soberano das 

paixões individuais dos homens, os quais, em seu estado de natureza – onde todos têm direito 

a tudo –, se apresenta numa situação de guerra generalizada de todos contra todos. Neste 

estado de natureza, no qual “o homem seria o lobo do homem”, a insegurança reinaria 

absoluta, acabando por redundar num contrato em que cada homem transferiria a uma mesma 

pessoa – natural ou jurídica – o seu direito natural a todas as coisas, com todos os demais 

fazendo o mesmo (HOBBES DE MALMESBURY, 1979, p. 106). 

Do ponto de vista das relações internacionais, como facilmente se constata, não 

parecem existir diferenças inconciliáveis entre os sistemas bodiniano e hobbesiano: ambas as 

noções clássicas de soberania supõem o poder supremo de que goza o Estado, no sentido de 

decidir sobre os seus próprios destinos, admitindo-se, então, que não poderia existir soberania 

relativa, limitada ou condicionada, decorrente de outro poder normativo.  

Fato é, no entanto, que tais concepções sobre o Estado e seu poder soberano não mais 

subsistem em tempos atuais, pois que teriam sido abaladas por tempos de uma economia 

globalizada e suas inevitáveis consequências geopolíticas, como nos refere Ribeiro (2005): 

 
A globalização dos mercados e o surgimento de uma ordem internacional fracionada 

em grupos de países com interesses comuns, como a União Europeia, o Mercosul, o 

Nafta e outros, geraram limitações sobre a soberania dos países que os integram. A 

globalização por si, pelo poder econômico que exerce sobre os diversos países, 

necessariamente, provoca limitações à soberania, principalmente em se tratando de 

países pobres e também dos países emergentes, estes, objeto do primeiro impacto 

dos efeitos perversos da transnacionalidade dos mercados (RIBEIRO, 2005, p. 441). 

 

Vivemos, pois, cada vez mais, a noção de que, compartilhando o mesmo Planeta, com 

relação a alguns direitos, estes ultrapassam as fronteiras, chegando eles a alcançar projeção, 

como já dito, na alçada do Direito Internacional, campo no qual é próprio do nosso tempo que 

os Estados mantenham vínculos entre si mediante tratados e organizações internacionais, com 

a finalidade não só de promover a paz entre as nações, mas também de articular a cooperação 

internacional entre os povos, sendo que, neste particular, a própria criação da ONU, ao longo 

do tempo, já se tornou, em si, “um fator limitante da soberania, diante da maximização dos 

regimes de cooperação internacional sobre os mais diversos ângulos da sociedade humana que 

a nova entidade implementou” (RIBEIRO, 2005, p. 441).  

É bem verdade, contudo, como já dito ao início, que mesmo após a criação da ONU, 

durante pelo menos meio século, as relações internacionais evoluíram em um ritmo 

relativamente lento no âmbito de suas instâncias deliberativas, em que o seu próprio Conselho 
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de Segurança esteve tomado por uma paralisia decisória causada pela então prevalente Guerra 

Fria entre os Estados Unidos e a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).  

Tal situação, como é sabido, só teve modificação com a final derrocada soviética, em 

1991, com o desmembramento do seu território, o que acabaria por desencadear uma mudança 

geopolítica e geoestratégica mundial, a ponto de acarretar, em um primeiro momento, na seara 

internacional, a unilateralidade preconizada pelos Estados Unidos, símbolo de um capitalismo 

triunfante, passando-se, ao depois, à multipolaridade, possibilitando o surgimento de novos 

alinhamentos, inclusive de caráter ambiental (TÍLIO NETO, 2010, p. 19). 

O final da Guerra Fria, desta forma, muda, mais uma vez, mas agora drasticamente, a 

dinâmica das relações internacionais, num novo panorama planetário no qual o incremento da 

globalização trouxe mudanças rápidas e sem precedentes em vários campos, ganhando força, 

por exemplo, as ideias de um mundo totalmente interligado, com bens e informações sendo 

trocados de forma universal a grande velocidade e de forma constante, tendo tais mudanças 

também se expressado na extensiva participação dos Estados em várias outras organizações 

internacionais, por meio das quais as nações passaram a se comprometer com temas que 

perpassam as fronteiras de cada país, como a proteção a uma meio ambiente equilibrado. 

Existem atualmente, portanto, novos temas nas relações internacionais que estariam a 

justificar a relativização do espaço de soberania de cada país, tais como o exercício das 

liberdades fundamentais, a segurança global, o respeito aos direitos humanos e ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, dentre outros, temas estes que têm sido a causa de 

verdadeiras metamorfoses no trato da política e economia entre os Estados Nacionais, 

culminando na formatação daquilo que se pode chamar de uma verdadeira sociedade 

internacional, ou seja, na aceitação, por parte dos Estados Soberanos, de normas 

compartilhadas e reconhecidas mutuamente.  

É antiga a discussão sobre a “internacionalização da Amazônia”. De fato, remontam 

há bastante tempo os debates sobre esta questão, particularmente a partir de determinado 

momento da história da humanidade, quando o meio ambiente é alçado a valor de importância 

universal, podendo-se mesmo falar hoje na existência de um Direito Internacional Ambiental, 

no curso do qual o uso racional do bens da natureza surge como uma verdadeira dimensão da 

solidariedade intergeracional, tendo ainda como característica peculiar a sua titularidade 

difusa, tornando-se indiferente a localização geográfica dos impactos ambientais causados 

pela ação humana, pois que o meio ambiente, como diz Mazzuoli (2016),  
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[...] ao contrário do que ocorre com os Estados, não se separa por fronteiras. Os rios 

transfronteiriços não mudam de cor quando atravessam mais de um Estado e as aves 

que os sobrevoam não levam consigo nenhum documento de viagem! O mesmo 

ocorre com a poluição levada pelo vento de um país a outro. Essa constatação, hoje 

considerada óbvia, não foi antevista por qualquer pensador antes do século XX, não 

tendo havido ninguém que, antes desse momento histórico, ousasse antepor aos 

ideais de progresso a necessidade de preservação da natureza (MAZZUOLI, 2016, p. 

1077). 

 

Este movimento direcionado a uma maior preocupação com a preservação do meio 

ambiente e o fomento de medidas para a sua proteção é relativamente recente, tendo-se 

iniciado na órbita internacional quando os Estados perceberam que os problemas ambientais 

ultrapassam fronteiras e não têm como ser resolvidos senão pela cooperação entre eles,  tendo 

o marco normativo internacional que serviu de gênese para tal cooperação ambiental global 

sido a “Conferência de Estocolmo”, de 1972, na Suécia, promovida pela ONU, sendo este 

evento o nascedouro mais distante do Direito Internacional Ambiental, hoje com suas fontes 

estabelecidas em vários tratados internacionais (MAZZUOLI, 2016, p. 1076). 

Trata-se de um movimento, no entanto, que iria se perfectibilizar bastante duas 

décadas depois, quando, com a final derrocada do comunismo soviético, teria se instaurado no 

mundo uma sociedade internacional mais efetiva na busca da cooperação internacional para 

alcançar interesses comuns, tendo sido exatamente nesse contexto que se realizaria, em 1992, 

novamente sob os auspícios da ONU, no Rio de Janeiro, a “Conferência Rio-92”. Com este 

evento a temática ambiental entra definitivamente na pauta das nações, sendo a partir daí, 

efetivamente, que passa a ser exigida dos países a construção de regulamentações e de 

perspectivas normativas para a proteção global, passando a temática do uso dos bens da 

natureza a ser reconhecida como de transcendência às fronteiras nacionais de cada Estado.  

Há, pois, paulatinamente, a criação de um sentimento comum no sentido de que os 

problemas ambientais são apátridas, e de que o desrespeito ao meio ambiente pode acarretar 

graves problemas para o globo terrestre como um todo, o que está a merecer o tratamento 

concertado entre as nações do Planeta, pois que a cooperação entre ordenamentos jurídicos 

diversos possibilita uma maior tutela das questões ambientais. Nesta realidade, verifica-se um 

natural abalo daqueles conceitos clássicos de Estado, território e até de soberania, conceitos 

estes que evidentemente não desapareceram, mas que tendem a sofrer mudanças 

interpretativas ao serem inseridas no contexto de uma sociedade internacional de nações. 

No ponto, como diz Le Prestre (2000), sendo o papel da esfera política tomar as 

decisões que possibilitem à humanidade continuar a viver coletivamente, com a politização da 
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questão ambiental, poder-se-ia até se falar na construção daquilo que ele chama de “eco-

política”, uma situação em que a ecologia e a política se fundiriam por conta de que  

 

A institucionalização do ambientalismo é talvez agora suficiente para que todo 

progresso na cooperação não seja mais totalmente dependente das flutuações do 

interesse público e dos governos (LE PRESTRE, 2000, p. 199). 

 

Nesse novo panorama, ingerências eco-políticas poderiam começar a estar presentes 

nas relações entre os Estados, com a criação consensual, mediante acordos e tratados 

internacionais, de uma tutela capaz de uma atuação ao mesmo tempo real e legítima do 

patrimônio ecológico mundial, sendo exatamente por conta  dessa nova dimensão política 

dada ao ambientalismo que a questão ambiental, nos dias atuais, acabou por tomar uma 

posição central nas preocupações dos Estados Soberanos. Os temas passíveis dessa ingerência 

ecológica seriam tão amplos quanto específicos, como explica Tílio Neto (2010): 

 

São amplos no sentido de dizerem respeito ao mundo como um todo e serem, 

portanto, de responsabilidade coletiva. Por exemplo, quando se trata de questões 

supranacionais, como a escassez de água limpa e o efeito estufa; ou ainda quando os 

efeitos da poluição de um Estado afetam outros Estados. Mas também são temas 

específicos por tratarem de problemas localizados, como a devastação das florestas 

tropicais, que se encontram (ainda que às vezes precariamente) demarcadas dentro 

de determinado Estado em particular, e portanto, ao menos teoricamente, submetidas 

à soberania deste (TÍLIO NETO, 2010, p. 71). 
 

Certo é que a soberania estatal continua sendo limitada apenas por si mesma, e que 

apenas na esfera do Direito Internacional é que surge a possibilidade da chamada ingerência 

ecológica, ingerência esta que tem como fonte um comum acordo de vontades entre os 

Estados, aparecendo como uma necessidade de cooperação internacional que abala a 

soberania não no sentido de afastá-la completamente, mas de reordená-la face às novas 

exigências da opinião pública internacional, particularmente em temas que afetam o direito da 

humanidade à sua própria sobrevivência, como ocorre âmbito do meio ambiente. Em relação 

ao tema, Tílio Neto (2010) exemplifica algumas questões ambientais que, por sua natureza e 

importância, poderiam sofrer ingerências eco-políticas, dada a sua potencialidade de 

externalizarem as suas consequências danosas para além das fronteiras nacionais dos países: 

 

As florestas, que auxiliam a diminuir o nível de gás carbônico livre na atmosfera, 

têm sido devastadas praticamente sem qualquer controle. Tal desmatamento também 

tem como consequência a destruição da biodiversidade, particularmente nas áreas 

tropicais. A crescente escassez de água potável, dados o crescimento populacional, o 

desenvolvimento industrial e a expansão da agricultura, tem deixado bilhões sem 

acesso ao abastecimento seguro e ao saneamento, resultando em milhões de mortes e 

facilitando enormemente a propagação de doenças. [...] A crescente poluição e as 

fortes carências – de alimento, de ar limpo e de água – que sofrem os seres humanos, 
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especialmente nos grandes centros urbanos, levam a fenômenos como a 

marginalização, a exclusão, a pobreza extrema e a deterioração da qualidade de vida 

da grande maioria da população mundial (TÍLIO NETO, 2010, p. 41-42). 

 

Nos dias de hoje, nos quais dificilmente alguém poderia dizer que o ambiente em que 

o homem vive – e que ele próprio criou para si – é saudável, autores há que defendem a ideia 

segundo a qual as questões ambientais da humanidade estão a depender modernamente da 

cooperação ativa dos atores estatais, chegando a sugerir a introdução no relacionamento entre 

os países do conceito de uma “interdependência ecológica global ou de um ambientalismo 

cooperativo” (LIPSCHUTZ; CONCA, 1993, p. 88). 

Tais ideias apontariam para a necessidade, em tempos de globalização, para uma 

reestruturação das soberanias estatais e um aumento da atividade internacional com relação às 

questões ambientais, pois que se tratam de temas com graves implicações sociais, 

econômicas, distributivas e políticas, o que afeta a ordem planetária, que deve se articular, de 

forma concertada, para buscar a prevenção de danos, cujos efeitos nessa área, como é cediço, 

não se limitam às fronteiras nacionais dos países.  É nesse novo panorama universal, 

reconhecendo-se que há temas, como o meio ambiente, que afetam o direito da humanidade à 

sua própria sobrevivência, que deve ser trabalhada a recorrente discussão sobre a “Amazônia 

enquanto patrimônio da humanidade” ou de internacionalização desse importante bioma. 

De fato, têm-se tornado corrente, pois, de forma eventualmente mais exacerbadas, as 

vozes pela “internacionalização da Amazônia”. Falar em internacionalização da Amazônia, 

como nos lembra Ruiz (1999, p. 11), é primeiramente dizer que aquele bioma, “tendo sua 

origem no território de um Estado, projeta seus efeitos [sociais e econômicos] para mais além 

deste”, sendo o primeiro efeito disso resultante o próprio reconhecimento do que é a Região 

Amazônica: um imenso ecossistema e também fonte de recursos naturais, cuja utilização de 

forma não-sustentável pelos Estados Amazônicos tem efeitos que se extravasam além-

fronteiras, o que sempre tem motivado várias reações quanto às políticas ambientais 

implementadas naquela porção geográfica, pois que atualmente, em tempos de sociedade 

mundial justa e solidária, já não mais se admite uma ordem econômica baseada na exploração 

inesgotável de recursos. Há, nesta senda, uma dimensão internacional da Amazônia que se 

projeta para todo o mundo, sendo de Aragón (2018) a lição segundo a qual  

 

A dimensão internacional da Amazônia em nível global refere-se à atenção que o 

mundo vem dando à região pelo seu importante papel nas mudanças climáticas e 

abundância de recursos naturais cada vez mais demandados pela economia ao redor 

do mundo (ARAGÓN, 2018, p. 22). 
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Tal atenção despertada pela humanidade acerca dos serviços ambientais – em especial 

no tocante à regulação do clima e das chuvas – que a Floresta Amazônica presta em favor do 

mundo, por conta de suas implicações sociais, econômicas, distributivas e políticas, tem de 

fato alertado as Nações Amazônicas sobre os cuidados que merece a região, sob a ameaça de 

ser contestada a própria soberania desses países sobre tais territórios. É fato, também, de outro 

lado, que na mesma medida em que os serviços ambientais prestados pela Panamazônia se 

tornam mais conhecidos, aumenta na mesma proporção a atenção mundial sobre os destinos 

da região, até o ponto de a própria soberania dos países sobre as suas respectivas porções de 

território ser questionada em prol do equilíbrio comum (BECKER, 2004, p. 129). 

Rica em recursos naturais e em biodiversidade, e componente inseparável dos Estados 

Amazônicos, não é de hoje que outros países e interesses se debruçam sobre a Região 

Amazônica, sejam em nome de uma pretensa preservação ambiental, sejam embalados por 

inconfessos interesses materiais relacionados ao acesso e controle de seus recursos naturais, 

tendo as invectivas contra a soberania dos Países Amazônicos sempre persistido ao longo do 

tempo, embora aqui ou ali de forma mais dispersiva e nem sempre com um caráter oficial, e 

às vezes mesmo de forma sutil, sendo o caso, a título de exemplo, de se trazer a lume as 

afirmações, feitas por cientistas estrangeiros reiteradamente, e que já ganharam o mundo,  no 

sentido de que a “Amazônia é um Patrimônio da Humanidade”, como explica Ribeiro (2005): 

 

Visualizada, assim, sob a ótica estritamente ambientalista, poderia ser essa 

afirmação entendida em sentido lato, para proclamar que a Amazônia é importante 

para a humanidade e que seus recursos são uma alternativa para suprir a escassez de 

bens essenciais à sobrevivência do gênero humano, sem, entretanto, violar a 

soberania nacional. Não é assim, entretanto, que habitualmente essas afirmações são 

feitas. Pretende-se, em geral, dizer que a Amazônia não pertence aos países que, 

sobre ela, detêm soberano domínio; e sim a entidades internacionais, como a ONU e 

as organizações sobre as quais tem controle; sugere-se até que a Amazônia seja 

ocupada e dominada como foi a Antártida, através de um Tratado Internacional que 

simplesmente viesse a suprimir qualquer soberania sobre a Região (RIBEIRO, 2005, 

p. 447). 

 

Essas possibilidades de ingerências ecológicas na Panamazônia por parte de atores 

internacionais sempre têm sido vistas com preocupação por autoridades dos Países 

Amazônicos.   Entre muitos autores, Piletti (2009), por exemplo, relata a preocupação dos 

militares brasileiros com as infindáveis riquezas da Amazônia e a rarefeita ocupação da 

região, tornando-a uma área de grande vulnerabilidade a uma “mexicanização” ou 

“balcanização”, em que a alegação de eventuais problemas ambientais naquela porção 
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geográfica ou mesmo questões relacionadas aos povos indígenas poderiam estimular ou servir 

de justificativa para um questionamento da soberania dos Países Amazônicos, senão vejamos: 

 

Referindo-se ao vazio demográfico da região e à criação de grandes reservas 

indígenas, os militares destacam supostos risco de que essas situações venham a 

provocar a “mexicanização” ou uma “balcanização” da Amazônia. Com relação ao 

primeiro processo, os militares crêem que o escasso povoamento da região poderia 

ocasionar algo semelhante ao que ocorreu no México no século XIX, em que as 

terras do norte daquele país foram incorporadas pelos EUA em um processo que se 

iniciou pacificamente, com a compra ou apossamento de terras pelo norte-

americanos, mas terminou com a invasão militar e anexação de grande parte do 

território mexicano. Já a “balcanização” refere-se à formação de enclaves étnicos, 

sociais e políticos na Amazônia, a partir da criação de grandes reservas indígenas 

que poderiam ser utilizadas posteriormente como pretexto para uma intervenção 

internacional com vistas à autonomia ou independência dessas áreas no Brasil 

(PILETTI, 2009, p. 59-60). 

 

Penna Filho (2013), neste particular aspecto, aponta uma cobiça sobre a Amazônia que 

remonta ao século XIX, mas que apenas no final do século XX é que teria se tornado mais 

efetivo e intenso, dizendo que 

 

No plano internacional extrarregional, observa-se um comportamento de cobiça 

sobre a Amazônia que remonta ao século 19. Mas foi apenas no final do século 20 

que esse interesse começou a se tornar mais efetivo e intenso. 

Ele ganhou fôlego em torno de um discurso ecológico e ambiental, e, a partir de 

então, se formou uma enorme pressão sobre o Brasil que ora se amplia, ora se 

ameniza; esse discurso, de toda forma, está consolidado na agenda internacional 

(PENNA FILHO, 2013, p. 97). 

 

Outros autores, como Aragón (2018, p. 25), entendem que poderá ser a água doce o 

fator de pressão externa sobre a Região Amazônica, dado que a sua abundância naquela 

porção geográfica se apresenta para alguns como verdadeira panaceia para resolver o 

problema da demanda mundial deste recurso, numa realidade em que a própria ONU calcula 

que 1,5 bilhões de pessoas já não têm acesso à água, e que se medidas urgentes não forem 

tomadas, 2,7 bilhões de pessoas enfrentarão a escassez do produto em 2015. 

Há, por outro lado, invectivas provenientes de personalidades internacionais a 

defender a tese da internacionalização da Amazônia Continental de forma direta, sugerindo a 

perda da soberania da região pelos países, como se vê das seguintes declarações públicas, 

mencionadas por Chagas (1997): 

 

- "Ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, mas de todos 

nós" (Al Gore, 1989, vice-presidente dos Estados Unidos). 

- "O Brasil deve delegar parte de seus direitos sobre a Amazônia aos organismos 

internacionais competentes" (Mikhail Gorbachev, 1992, ex-ditador da extinta 

União Soviética). 
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- "O Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia" (François 

Mitterrand, 1989, então presidente da França). 

- "Se os países subdesenvolvidos não conseguem pagar suas dívidas externas, que 

vendam suas riquezas, seus territórios e suas fábricas" (Margareth Tatcher, 1983, 

então primeira-ministra da Inglaterra) (CHAGAS, 1997). 

 

Na mesma linha, em 2005, quando em visita ao Brasil, o francês Pascal Lamy, então 

candidato à direção da Organização Mundial do Comércio-OMC – cargo que efetivamente 

veio a ocupar posteriormente –, defendeu "regras de uma gestão coletiva internacional da 

Amazônia", sugerindo que a saída para a questão da preservação daquele bioma seria a 

patrimonialização global de seus recursos naturais (DOMINGUES, 2006, p. 65).  

De tudo, o que se pode dizer, em síntese, é que, em nível global, pela importância que 

a Amazônia alcançou no mundo, ela pode ser o palco de políticas que levem a uma nova era 

civilizatória numa região que alcança pelo menos oito países – Brasil, Bolívia, Peru, Equador, 

Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname – e uma colônia europeia – a Guiana Francesa –, 

baseada na compatibilização entre o uso econômico dos bens da natureza, feito de forma 

sustentável, e a busca do bem-estar humano dos homens e mulheres que habitam aquela 

porção geográfica, tarefa esta que sempre será árdua e sobre a qual os questionamentos 

sempre serão abundantes. Daí a necessária reflexão acerca da entronização, em cada país 

amazônico, das normas ambientais internacionais que se coadunam com a cooperação e a 

harmonia entre os povos, cabendo também, ademais disso, discutir até que ponto as 

soberanias seguem intocáveis diante de questões externamente conflituosas, como aquelas 

atinentes à temática do meio ambiente, que se extravasam a outros países, tendo efeitos 

reflexos por toda a humanidade. 

É certo ainda, ademais disso, que num mundo interdependente não existe mais tanto 

espaço para a defesa da chamada soberania absoluta, ou, dito noutras palavras,   

 

Na Amazônia, a segurança internacional e sua relação com o meio ambiente exigem 

interpretação acurada, principalmente quando se sabe que compreender o princípio 

da soberania, hoje, exige mais esforços que antigamente (PROCÓPIO, 2005, p. 

149).  

 

De tudo, pode-se dizer que a dimensão internacional da Amazônia assume cada vez 

mais importância no mundo contemporâneo, e a melhor estratégia para não haver 

questionamentos quanto aos diversos assuntos atinentes ao desenvolvimento e manejo 

ambiental da Floresta Amazônica – em temas como, por exemplo, o trato com a questão 

indígena, o controle do desmatamento e da biopirataria, entre outros – , seria o seu tratamento 

em conjunto com os demais Países Amazônicos.  
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Deve, nesse diapasão, enquanto mecanismo de interação entre regimes jurídicos 

diversos dos vários Países Amazônicos, e como verdadeira ferramenta operacional do 

transconstitucionalismo, ser estimulada a criação de iniciativas de integração física regional, o 

que, a par de sempre envolver variáveis como a decisão política dos governantes, a 

proximidade geográfica entre os países, as afinidades culturais entre os povos e os interesses 

econômicos, no caso das Nações Amazônicas sempre dependerá de grandes esforços 

adicionais na superação das diferenças de diversas naturezas entre eles, no sentido de se 

conseguir uma maior harmonia e efetividade nas políticas supranacionais. Para tal mister, as 

dificuldades são imensas, do que é fato marcante, por exemplo, a existência de divergências 

na legislação ambiental de cada país, o que historicamente sempre dificultou a realização de 

iniciativas plurinacionais de gestão dos bens da natureza em áreas de fronteira.  

Perceber-se-á mais adiante que, nessa linha, a assinatura do Pacto Amazônico teve 

exatamente esta específica finalidade. Mas vejamos, por ora, a questão do meio ambiente no 

concerto entre as nações, com a proteção dos recursos da natureza sendo alçada a um direito 

transnacional, inclusive nos fóruns onusianos, num processo progressivo que se encaminharia 

para a própria edificação do Direito Ambiental Internacional. 
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3 O MEIO AMBIENTE NO CONCERTO ENTRE AS NAÇÕES: A PROTEÇÃO 

AOS BENS DA NATUREZA COMO UM DIREITO TRANSNACIONAL 

 

A proteção à natureza como um direito transnacional, e, mais do que isso, o 

reconhecimento de um Direito Internacional Ambiental, é de construção relativamente 

recente, sendo o resultado de um processo de expansão normativa nas mais diferentes áreas 

quem têm relação com a proteção aos direitos humanos como um todo, movimento este que 

se insere num tempo em que a globalização passaria a se estender também ao campo jurídico, 

surgindo, de fato, como resultado da atual crise ambiental por que passa a humanidade. 

Realmente, tal construção, incluindo o ideário da necessidade da utilização do uso 

sustentável dos bens ambientais, tem íntima relação com alguns específicos temas ambientais 

atuais que explicitam a possibilidade da chegada a um “ponto-limite” ou de “não-retorno” no 

tocante ao meio ambiente, como se observa em relação às mudanças climáticas, ao 

desmatamento e desertificação, à extinção de espécimes e perda da biodiversidade, à 

produção de resíduos, à escassez de água e  ocorrência de acidentes ambientais, entre outros. 

A evolução do tratamento normativo destes temas, reconhecendo-lhes ares de 

transnacionalidade, não se deu por influência de debates de cunho meramente econômico ou 

político, mas sim mediante constatações científicas que demonstraram a real necessidade de 

se regulamentar internacionalmente a preservação do meio ambiente para as futuras gerações. 

Fato é no entanto, que o  Direito Internacional Ambiental apresenta diversas 

peculiaridades que o diferenciam de outros ramos do Direito Internacional, como a utilização 

de tratados de cunho genérico (“tratados-quadro”) e um certo número de textos não 

obrigatórios (“soft law”), numa evolução que se fez lentamente, no bojo de alguns importantes 

foros de concertação universal, como a própria Organização das Nações Unidas (ONU) e a 

Organização Mundial do Comércio (OMC), de existência relativamente recente. 

O reconhecimento de temas ambientais como atinentes à transnacionalidade, 

outrossim, também obedece a alguns ideários condutores das próprias relações internacionais 

entre os Estados Nacionais, como será reiterado no transcurso do presente trabalho. 
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3.1 A QUESTÃO AMBIENTAL NOS PRIMEIROS TRATADOS INTERNACIONAIS: 

OS TEMPOS ANTERIORES AO PROTAGONISMO DA ONU NA SEARA 

AMBIENTAL - TEMPOS DE PRÉ-SUSTENTABILIDADE 

 

O tema ambiental sempre esteve presente em alguma medida na pauta de debate entre 

as nações, podendo mesmo se dizer que por muito tempo se construiu a noção de se tratar de 

um grande desafio para os povos do Planeta a tarefa de encontrar respostas para que o 

desenvolvimento econômico, num tempo que tem como “mola propulsora” o permanente 

incremento da sociedade de consumo, se desse de forma ecologicamente aceitável. 

Paulatinamente, pois, tentou-se construir a ideia global de que o progresso dos Estados 

Nacionais, alcançado mediante o uso dos bens da natureza, não aconteça de maneira 

predatória, comprometendo os recursos para as futuras gerações.  

Este foi um processo, contudo, que levou bastante tempo até começar a alcançar 

resultados. Com efeito, numa realidade em que a própria manutenção da vida humana no 

globo terrestre impõe continuamente um necessário repensar sobre o uso racional dos bens 

ambientais como matéria-prima essencial à sociedade consumerista, uma das principais 

questões que sempre se apresentaram para ser objeto de resolução é aquela atinente à 

regulação, pelos Estados Nacionais, de forma coordenada e harmônica, no concernente às 

relações travadas entre o ser humano e a natureza. Nos dizeres de Milaré (2014): 

 

O que a natureza levou bilhões de anos para construir, o homem vem vigorosamente 

destruindo no último século. Se é possível afirmar que ainda não passamos dos 

limites de capacidade de absorção de impactos causados por atividades humanas 

suportáveis pelo Planeta (mas, quem pode garanti-lo com tranquilidade?), a verdade 

é que somente uma ação conjunta, solidária e harmônica entre os diversos países 

seria capaz de mudar esse quadro (MILARÉ, 2014, p. 1575). 

 

E tal se dá em virtude de que o uso não-sustentável dos bens naturais, com o 

esgotamento dos recursos da natureza e a exploração desmedida do meio ambiente, já deixou 

de ser uma questão interna, restrita aos Estados Nacionais individualmente, passando a ser 

ponto de especial destaque nas relações internacionais, seja por consequência do próprio 

processo global, que permite o protagonismo empresarial além-fronteiras, seja por conta da 

própria natureza dos danos ambientais, cujas consequências, como a poluição e a escassez,  se 

encontram desvinculadas de quaisquer limites geográficos entre os países. Em verdade, 

encaminhamo-nos todos ao paulatino reconhecimento quanto ao caráter não-solidário da 

busca do desenvolvimento a qualquer custo, num modelo econômico que, ao invés de 
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promover o almejado bem-estar social, muitas vezes acabou por intensificar as desigualdades 

e até mesmo causar desastres ecológicos nunca vistos (GONÇALVES, 2007, p. 1-16).   

Tem-se construído, pois, no ponto, um certo consenso mundial acerca da tese de que 

durante muito tempo os Estados Nacionais conseguiram promover o seu desenvolvimento 

econômico sem causar grande risco ao meio ambiente, sendo certo, outrossim, que mais 

recentemente os impactos deletérios sobre os bens da natureza em função do “efeito 

antrópico” se fazem sentir por todos os países do globo terrestre, numa crise de 

relacionamento da humanidade com a natureza que se revela sob as mais diversas formas de 

degradação do meio ambiente, o que induvidosamente está a merecer atenção redobrada.  

Convive-se, pois, num tempo de tensa fricção entre o ambiente e a economia, ou, 

como diz Condesso (2001): 

 

Com efeito, com o apoio dos poderes políticos, o mundo, confundindo a qualidade 

de vida, o bem-estar, com o consumismo, com a abundância de bens industriais e o 

desperdício, desde há mais de um século tem vivido uma civilização industrial 

geradora de efeitos ecologicamente depredadores, socialmente injustos e 

economicamente inviáveis e insustentáveis (CONDESSO, 2001, p. 72-73). 

 

De fato, até fins do século XIX, a demanda por matérias-primas, alimentos, energia e o 

nível de geração de resíduos por parte das atividades econômicas produtivas não comprometia 

a dinâmica dos ambientes naturais. Contudo, e sobretudo a partir do século XX, o sistema 

econômico cresceu de maneira tão significativa que tem causado o gradativo exaurimento dos 

recursos naturais em algumas porções geográficas globais, o que tem iniciado uma grande 

mudança no sistema ecológico mundial, acarretando a incapacidade de muitos ecossistemas 

de absorverem os impactos causados pela ação humana. Nessa perspectiva, replicada por anos 

e anos, verifica-se que tanto as ideologias liberais como as socialistas não souberam lidar com 

a crise ambiental, ambas acabando por colocar em prática um modelo desenvolvimentista 

agressivo aos recursos naturais comuns da humanidade, ou, como dizem Leite e Ayala (2015),  

 

Por um lado, o modelo capitalista, em considerações puramente econômicas, fincado 

no individualismo e no mercantilismo, é agressivo ao meio ambiente. 

De outro, e coletivismo é igualmente, ou até mais agressivo, pois este se baseou em 

uma economia de escala, acreditando em uma unidade de grande escala, porque 

apostou mais na economia suja e não sofreu as respostas diretas dos interessados, 

pela falta de um contexto de liberdade (LEITE; AYALA, 2015, p. 34). 

 

Dentre outros, o crescimento demográfico desenfreado, o desmatamento, a poluição 

do ar, do solo e dos rios e mares e a alteração global do clima, cumuladas com a urbanização 

acelerada e a falta de saneamento básico, são questões que paulatinamente passaram a 
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merecer a preocupação de todos nós, porque trazem uma lição preciosa: nossa qualidade de 

vida enquanto cidadãos do mundo depende do equilíbrio do meio ambiente. 

É certo, pois, que passamos paulatinamente a viver uma crise ambiental sem 

precedentes, crise esta que se configura no esgotamento dos modelos de desenvolvimento 

econômico e industrial já experimentados pela civilização, o que nos faz reconhecer que a 

dimensão transfronteiriça e universal das atividades degradadoras do meio ambiente, 

construída no contexto das pressões de uma economia globalizante, está a exigir a cooperação 

entre os povos no estabelecimento de normas minimamente coordenadas e harmônicas no 

tocante ao uso dos bens ambientais. O concerto entre as nações em matéria ambiental, no 

entanto, não se trata de uma tarefa fácil. Mas é exatamente essa dificuldade de se atingir o 

consenso político internacional em determinados temas, como a questão do meio ambiente, 

que leva os atores internacionais a agir em cooperação ou até mesmo em blocos.  

Ou, nos dizeres de Silva e Gonçalves (2013),  

 

Quando falha ou é enfraquecida a governança global num determinado tema, 

aumenta a possibilidade de que Estados busquem sozinhos - ou em blocos regionais 

- implementar medidas unilaterais que consideram necessárias (SILVA; 

GONÇALVES, 2013, p. 08). 

 

Por conta disso é que a temática ambiental tem estado presente em inúmeros tratados, 

convenções, declarações, recomendações, diretrizes, regras e normas internacionais, sendo 

também discutida intensamente, nos dias atuais, no âmbito das negociações multilaterais 

sobre o comércio entre os países nos principais blocos econômicos regionais do Planeta. No 

ponto, os autores, de um modo geral, dizem que as primeiras tentativas de se estabelecer um 

concerto internacional com o fito de regular a ação humana sobre a natureza remontam ao fim 

do século XVIII e início do século XIX, quando surgem no contexto planetário as mais 

profícuas iniciativas em prol da defesa do uso racional dos bens da natureza, com o 

surgimento de ações e movimentos ambientalistas, acordos ambientais e conferências 

ambientais internacionais (BURSZTYN; PERSEGONA, 2008, p. 20-21). 

Na linha do que diz Ferrari (2014, p. 60), não há propriamente um marco temporal 

para o início das discussões de governança  ambiental em nível mundial, mas é certo, 

contudo, que esse movimento toma maior corpo junto à sociedade civil, e bem assim aos 

países e organismos internacionais, a partir dos anos 1950 e 1960, com uma série de eventos 

mais contundentes havidos nesse período que apontam para a fragilidade do ecossistema 

global diante da ação antrópica.  
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Bem antes disso, no entanto, já eram assinados acordos internacionais sobre temas 

pontuais no atinente à temática ambiental. Nessa linha, em 1900, por exemplo, como registra 

Ribeiro (2001, p. 54), como uma das primeiras e mais importantes tentativas de se estabelecer 

um concerto internacional que viesse a regular a ação humana sobre o ambiente, se realizou 

em Londres uma reunião internacional com o objetivo de discutir a caça indiscriminada nas 

colônias africanas, com a participação dos demais países que, além da Inglaterra, tinham 

possessões na África: Alemanha, Bélgica, França, Itália e Portugal. O resultado desse 

encontro foi a “Convenção para a Preservação de Animais, Pássaros e peixes da África”, a 

qual, visando garantir a existência das espécies africanas no futuro, dentre outras medidas, 

elaborou um calendário para a prática da caça (RIBEIRO, 2001, p. 54), 

Outro importante encontro internacional realizado com a finalidade de controlar a ação 

do homem sobre os bens da natureza foi a “Convenção para a proteção dos pássaros Úteis à 

Agricultura”, firmada em 1902, documento que acabou sendo sucedido, em 1933, pela 

“Convenção para a Preservação da Fauna e da Flora em seu Estado Natural”, quando se 

resolveu preservar a fauna e a flora em seu conjunto (RIBEIRO, 2001, p. 54). 

O “I Congresso Internacional de Proteção da Flora, Fauna e de Sítios Naturais”, 

realizado em Paris, em 1923, assim como a ”Convenção para a Regulamentação da Pesca da 

Baleia”, firmada em Genebra, em 1931, e a “Convenção de Proteção da Fauna, Flora e 

Belezas Naturais Cênicas dos Países da América”, assinada em Washington, em 1940, foram 

outros momentos de concertação universal no que diz com a proteção ao meio ambiente, em 

que a preservação e o uso racional dos bens da natureza foi bastante discutida, o que se pode 

dizer, também, relativamente à “Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição do 

Mar por Óleo”, firmada em Londres no ano de 1954, ao buscar a preservação dos mares e do 

ambiente costeiro contra a poluição (GRANZIERA, 2014, p. 30). 

Além desses encontros afetos à temática ambiental, vários outros de menor 

importância acabaram ocorrendo posteriormente, gerando um grande número de documentos. 

Em 1955, no entanto, na “Conferência de Paris”, teve lugar a primeira reunião 

internacional que teve como pauta a Antártida, cujos trabalhos se postergaram até 1958, 

resultando na edição do “Tratado Antártico”, que acabou por ser firmado em 1959, o qual, 

após ser ratificado pela África do Sul, Argentina, Bélgica, Chile, Estados Unidos, França, 
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Inglaterra, Japão, Noruega, Nova Zelândia e a então União Soviética1, passou a ser aplicado a 

partir de 1961 (RIBEIRO, 2001, p. 57). Ribeiro (2001) acrescenta sobre o tema: 

 

Com o Tratado Antártico, estabeleceu-se o intercâmbio científico entre as bases 

instaladas na Antártida. Deixada de lado a polêmica da definição de fronteiras 

nacionais no continente gelado, a ocupação foi direcionada para a produção de 

conhecimento, instalando-se a infraestrutura necessária para tal intento. A troca de 

informações científicas procurava garantir uma “diplomacia Antártica”, ao mesmo 

tempo que não se discutiam questões de ordem territorial ou de aproveitamento dos 

“recursos” a serem identificados e estudados cooperativamente (RIBEIRO, 2001, p. 

57). 

 

Em 1963, por sua vez, dá-se a edição da “Convenção de Viena sobre Responsabilidade 

Civil por Danos Nucleares”, e em 1969 a “Convenção Internacional sobre Responsabilidade 

Civil por Danos Causados por Poluição de Óleo”, em Bruxelas, inaugurando a consagração de 

regras universais sobre a responsabilidade por danos causados no interior do território dos 

próprios Estados com seus reflexos além-fronteiras (GRANZIERA, 2014, p. 30). 

Como se vê, as décadas de 1950 e 1960, especialmente, foram bastante profícuas em 

produzir iniciativas tendentes a levar a humanidade a principiar reflexões sobre as suas ações 

e respectivas consequências planetárias. É de 1968, particularmente, a realização de dois 

importantes acontecimentos que têm especial relação com temática ambiental: a fundação do 

Clube de Roma, por um grupo de industriais europeus e alguns cientistas então engajados na 

discussão ambiental, e a “Conferência da Biosfera”, patrocinada pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), havida na Cidade de Paris, França. 

Sobre o Clube de Roma, fundado na capital italiana mediante uma iniciativa do 

industrial italiano Aurelio Peccei e do cientista escocês Alexander King, acabou se tornando 

um centro de discussão com relação ao consumo de recursos ilimitados num mundo cada vez 

mais necessitado de matérias primas, tendo sido criado com as metas de “incentivar a 

compreensão dos componentes econômicos, políticos, naturais e sociais interdependentes do 

sistema global”, de modo a encorajar a adoção de novas atitudes, políticas e institucionais, 

capazes de minorar a degradação ambiental futura (MCCORMICK, 1992, p. 86). A mais 

notável contribuição do Clube de Roma acabou sendo a pesquisa que patrocinou junto ao 

“Massachusetts Institute of Technology” (MIT), a qual ficou entabulada num relatório 

intitulado “Os Limites para o Crescimento” (em inglês, “The Limits to Growth”), levada a 

cabo por Donnela Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers e William Behrens, e que 

 
1 Foram incorporados depois ao Tratado Antártico a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental (na época, o país 

ainda se encontrava dividido), o Brasil, a China, a Índia, a Itália, a Polônia e o Uruguai (Nota do Autor). 
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acabou ficando conhecido como “Relatório Meadows”, documento no qual, tratando 

essencialmente de problemas cruciais para o futuro desenvolvimento da humanidade – tais 

como energia, poluição, saneamento básico, crescimento populacional, entre outros –, e 

utilizando de modelos matemáticos, chegou-se à conclusão que o Planeta não suportaria mais 

este processo de degradação, mesmo com o avanço da tecnologia (FERRARI, 2014, p. 65).  

Publicado em 1971, o “Relatório Meadows” deixava evidenciadas as implicações 

sobre o conflito entre o rápido crescimento tecnológico e a crescente demanda por recursos da 

natureza diante dos impactos ambientais sobre o homem e o meio ambiente, estabelecendo 

teses bastante pessimistas no tocante aos seus efeitos sobre o futuro da humanidade, acabando 

por criar uma verdadeira divisão na sociedade global entre aqueles que defendiam o 

“crescimento zero” (“zeristas”) e os que defendiam o desenvolvimento industrial 

(“desenvolvimentistas”), aqueles pregando a redução do desenvolvimento industrial, 

vinculando-o à degradação ambiental e à poluição atmosférica, e estes, por sua vez, 

defendendo o progresso a qualquer custo, como um preço justo a ser pago para o ingresso no 

primeiro mundo  (MONTANARI JUNIOR, 2011, p. 84).  

Este debate, como se verá a seguir, posteriormente acabaria por alcançar a política 

externa dos Estados nos fóruns internacionais formatadores de estruturas de governança 

mundial, particularmente na ONU, com a realização de suas conferências ambientais, nas 

quais ficariam paulatinamente plasmados os ideários do Direito Ambiental Internacional. 

 

3.2 O REGIME INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE E O PAPEL DA ONU: A 

PAULATINA CONSTRUÇÃO DE UMA ORDEM AMBIENTAL INTERNACIONAL 

RUMO À SUSTENTABILIDADE 

 

Na ausência de uma organização mundial do meio ambiente, o papel mais importante 

exercido nessa área nos dias de hoje é efetivamente aquele exercido pela ONU, sendo esta, 

atualmente, a instituição intergovernamental com mais influência no desenvolvimento do 

chamado Direito Ambiental Internacional, com a criação e a adoção de recomendações e 

outros atos normativos que são decisivos para a construção de um imperativo internacional de 

proteção ao meio ambiente e uso sustentável dos bens da natureza. 

Para atuar na área ambiental, a ONU evidentemente conta com uma estrutura 

específica, formatada ao longo de muitos anos, para cuidar dessa temática, para o que 

contribuíram as suas conferências ambientais, estando, de forma geral, no topo dessa 
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estrutura, o Conselho Econômico e Social da ONU, hoje auxiliado pela Comissão para o 

Desenvolvimento Sustentável (CDS), ao qual se encontra vinculado o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), havendo ainda diversos outros programas, órgãos e 

agências onusianas que tratam, direta ou indiretamente, de temas relacionados à 

sustentabilidade (MATIAS, 2014, p. 170-171). 

Contudo, bastante tempo se passou até que surgisse uma maior preocupação da 

humanidade com relação ao impacto da atividade humana no Planeta sobre a sustentabilidade 

dos seus recursos naturais e esta preocupação viesse a ter uma efetiva reflexão nas instituições 

internacionais formatadoras de estruturas da governança mundial. É que, pelo menos até boa 

parte do século XX, prevaleceu a ideia subjacente de uma natureza-objeto enquanto fonte 

ilimitada de recursos à disposição da humanidade (BERNARDES; FERREIRA, 2012, p. 17). 

No entanto, a partir da metade do século XX, com a progressiva busca do desenvolvimento a 

qualquer custo, desconsiderando a noção de limitação que é inerente à finitude dos insumos 

utilizados na produção de bens, bem como a desproporcionalidade entre o tempo de utilização 

e aquele necessário à recomposição desses recursos, essa antiga concepção começa a ser 

desconstituída, passando a trazer consigo a construção da noção da vida humana condicionada 

a uma sociedade de riscos, em que uma das metas da humanidade passou a ser a minimização 

do perigo provocado pela era industrial (GIDDENS; PIERSON, 2000, p. 21).  

Com efeito, a partir de determinado momento da história da humanidade é de se 

reconhecer que as alterações havidas no meio ambiente por conta da ação humana começaram 

a acontecer em proporções que se poderiam dizer além das aceitáveis, em especial quando 

notícias sobre desastres ecológicos e fatos de toda sorte que denotam a alteração de equilíbrio 

na natureza passaram a estar em exibição midiática mais frequente. Trata-se de um novo 

tempo em que a chamada “crise do meio ambiente” torna-se mais perceptível, fazendo com 

que a temática ambiental, até então relegada a alguns documentos internacionais, abrangendo 

temas pontuais, passe a ter uma intensidade destacada frente aos demais temas globais.  

A questão ambiental, enfim, nessa nova realidade, começa a aparecer de forma 

expressiva no relacionamento entre as nações, interagindo estreitamente com todas as demais 

questões fundamentais do mundo contemporâneo, instaurando-se um período em que a 

utilização racional dos bens da natureza se apresenta como verdadeira condição de 

continuidade da existência humana, como nos esclarece Guimarães (2012): 

 

A gravidade da crise ambiental colocou obrigatoriamente essas questões nas 

discussões internacionais. A década de 1970 figurou como um marco de 

emergências de questionamento e manifestações, em nível mundial. As bandeiras 
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levantadas são pela inclusão dos problemas ambientais na agenda do 

desenvolvimento das nações e das relações internacionais como um todo. Tais 

preocupações refletem que os modelos adotados de crescimento indiscriminado não 

se coadunam com a necessária preservação dos recursos naturais. (GUIMARÃES, 

2012, p. 90). 

 

A ONU, criada como um dos resultados do término da 2ª Guerra Mundial, sucedendo 

a antiga Liga das Nações, viria a ter um papel bastante importante nesse processo, realizando, 

entre os dias 05 a 16 de junho de 1972, na capital da Suécia, em Estocolmo, a “Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano” (em inglês, “United Nations 

Conference on the Human Environment”), também conhecida como “Conferência de 

Estocolmo”, que foi a primeira grande reunião de mandatários nacionais organizada 

especificamente para tratar das questões relacionadas à degradação do meio ambiente. Este 

evento é particularmente importante na seara ambiental exatamente por ter inaugurado, em 

nível universal, a busca por equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a redução da 

degradação do meio ambiente. 

Em tal encontro mundial estiveram representados em Estocolmo, consoante nos relata 

McCormick (1992, p. 105), “113 países, 19 órgãos intergovernamentais e 400 outras 

organizações intragovernamentais e não-governamentais”’, números estes que, a par de 

indicar a inclusão da temática ambiental na pauta dos países que lá se fizeram representar, 

apenas dois representantes máximos de seus governos se fizeram comparecer pessoalmente ao 

evento: Olaf Palme e Indira Gandhi, representando respectivamente a Suécia e a Índia. Nesse 

foro global se debateria pela primeira vez a questão do meio ambiente, aí incluídos temas que 

poderiam gerar conflitos internacionais, como a poluição atmosférica, a poluição da água e a 

poluição do solo em decorrência da industrialização, que avançava nos países até então fora 

do circuito da economia internacional, sendo o objetivo do conclave, neste aspecto, elaborar 

estratégias para conter os danos ambientais em suas várias vertentes (RIBEIRO, 2001, p. 74). 

Outro tema abordado pelos participantes da “Conferência de Estocolmo”, na linha do 

que ficara condensado no “Relatório Meadows”, de 1971, em pesquisa patrocinada pelo 

Clube de Roma junto ao MIT, e sobre a qual já se falou no item anterior, foi a pressão 

antrópica, representada pelo acelerado crescimento demográfico de então. Nesse contexto, 

como nos relata (RIBEIRO, 2001, p. 75), várias “propostas de se limitar o controle 

populacional e o crescimento econômico de países periféricos foram apreciadas, resultando 

em um intenso debate entre os ‘zeristas’ e os ‘desenvolvimentistas’”.   
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Tal reunião, contudo, por parte das vicissitudes daquele momento histórico, 

encontrando-se o mundo no auge da Guerra Fria – e o próprio Brasil se encontrava em plena 

ditadura militar, alinhado aos Estados Unidos nesse processo de tensão leste-oeste –, acabou 

por se encerrar com resultados longe dos esperados, particularmente pelo fato de não ter 

havido a participação no referido evento dos países socialistas, como nos conta Lago (2006),  

 

União Soviética, Bulgária, Hungria, Polônia e Tchecoslováquia, que haviam 

participado ativamente do processo preparatório, não se fizeram representar, em 

protesto pela decisão da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em dezembro de 

1971, de limitar a participação em Estocolmo aos Países-Membros da ONU, ou 

membros de uma ou mais de suas Agências Especializadas. Com isso, a República 

Federal da Alemanha, membro da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), podia 

participar, mas não a República Democrática Alemã (LAGO, 2006, p. 43). 

 

De fato, os países do bloco socialista que integravam o então “Pacto de Varsóvia”, 

cujos territórios, à época, se assentavam como área de influência da então União Soviética, 

acabaram por não participar da “Conferência de Estocolmo”, em protesto contra a intenção da 

ONU de não dar voz e voto à então Alemanha Oriental no evento, sendo fato, no entanto, que 

a ausência de tais países no conclave também acabou por livrá-los da obrigação de adesão a 

qualquer norma internacional de controle de poluição que viesse a ser aprovada no conclave, 

ficando eles, nessa perspectiva, liberados, consequentemente, para continuar a poluir. Tal 

aspecto, esquecido por muitos que se dedicam à temática ambiental, também nos é destacado 

pelo Chefe da Delegação Brasileira que participou da “Conferência de Estocolmo”, o então 

Ministro do Interior José Costa Cavalcanti, ao exarar o seu “Relatório da Delegação do 

Brasil” ao dito conclave, como se percebe a seguir: 

 

Em termos de quadro de negociação, uma última incógnita dificultava ainda os 

prognósticos: a já quase certa ausência do grupo socialista liderado pela União 

Soviética. O fato de que a China e a Iugoslávia houvessem anunciado sua 

participação na Conferência não demoveu a URSS e seus aliados de sua posição 

inicial de condicionar seu comparecimento à participação da República Democrática 

Alemã em igualdade de condições com a República Federal da Alemanha. As 

últimas etapas do processo preparatório da Conferência se realizaram já sem os 

países socialistas. Embora os Estados Unidos e os demais países desenvolvidos 

continuassem a divulgar o desejo de que a URSS e seus aliados retornassem às 

negociações, é de perguntar-se até que ponto não estariam eles realmente satisfeitos 

com uma situação que lhes permitia chegar mais facilmente a uma acomodação com 

os países em desenvolvimento (CAVALCANTI, 1972, p. 13). 

 

No fim das contas, ausente a União Soviética e os seus países-satélites na 

“Conferência de Estocolmo”, o grande enfrentamento havido no evento com os países de 

centro, que defendiam as teses “zeristas”, e os países periféricos, ditos “desenvolvimentistas”, 
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foi protagonizado pela China, que já sinalizava à época a sua intenção de ampliar a sua 

influência sobre o cenário internacional. Assim, apoiando a posição dos países periféricos, 

durante a Conferência criticou duramente as formulações neomalthusianas que estavam tendo 

reflexão no conclave, e sugeriu que se apontasse no texto final do evento como principal 

responsável pela degradação ambiental a política neocolonialista protagonizada pelos países 

centrais junto aos países periféricos, manifestando-se, ademais disso, a favor da autonomia 

das nações em relação à adoção de restrições ambientais, liberando-as de qualquer restrição 

quanto à utilização e gestão de seus recursos naturais, sendo esta a ideia que acabou 

prevalecendo, com alguns temperamentos  (RIBEIRO, 2001, p. 81).  

De fato, deste encontro planetário, do embate entre os “zeristas” e os 

“desenvolvimentistas”, estes últimos saíram vitoriosos, ao menos no aspecto atinente à livre 

utilização de seus recursos naturais, ficando os países periféricos, nos termos do que foi 

aprovado na “Conferência de Estocolmo”, autorizados a desenvolver-se industrialmente, com 

a livre utilização de seus bens ambientais, vencendo, a priori, a tese de impossibilidade do 

controle externo em relação às políticas desenvolvimentistas das nações, a não ser quando 

essa exploração resultasse em efeitos deletérios concretos sobre outro país. 

Esta foi, exatamente, a razão pela qual não houve grande avanço nas negociações 

entabuladas nesse primeiro conclave ambiental promovido pela ONU no que diz com avanços 

na política dos países em relação ao trato dos bens da natureza, além da edição da 

“Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano”, composta de 26 princípios. 

Observe-se, contudo, que a própria “Declaração de Estocolmo” culminaria por firmar 

a tese segundo a qual os Estados Nacionais são responsáveis pela degradação ambiental que 

acontece em seus próprios territórios, particularmente quando o efeito de tal degradação 

venha a se estender sobre o território de outros países, já reiterando a necessidade de 

cooperação, na seara internacional, para a proteção do meio ambiente. É o que se encontra 

previsto no Princípio 21 da “Declaração de Estocolmo”, senão vejamos: 

 

Princípio 21: Em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípios 

de direito internacional, os Estados têm o direito soberano de explorar seus próprios 

recursos em aplicação de sua própria política ambiental e a obrigação de assegurar-

se de que as atividades que se levem a cabo, dentro de sua jurisdição, ou sob seu 

controle, não prejudiquem o meio ambiente de outros Estados ou de zonas situadas 

fora de toda jurisdição nacional (ONU, 1972). 

 

Como se vê, decorre desse princípio que os Estados Nacionais cada vez mais 

acabariam por ter relativizada a sua liberdade para a exploração soberana de seus recursos 
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naturais, pois que são livres para fazê-lo, desde que não afetem outros Estados, dentro da ideia 

de que o conceito de soberania não pode ser considerado de modo absoluto, não se 

restringindo a uma simples prerrogativa estatal de sua total autonomia, mas também devendo 

circunscrever-se ao dever de respeito à autonomia alheia (TÍLIO NETO, 2010, p. 21). Aliás, 

no tocante ao tema, é de ser sinalado que no ano seguinte ao da realização da “Conferência de 

Estocolmo”, a própria Assembleia-Geral da ONU aprovaria a sua Resolução nº 3129/73, 

regulando a cooperação no campo do meio ambiente relativamente aos recursos naturais 

compartilhados por dois ou mais Estados Soberanos, prevendo, em tais casos, a necessidade 

da utilização do mecanismo da “consulta-prévia” quando a instalação de empreendimentos 

respectivos nessas áreas pudesse impactar ambientalmente os territórios nacionais vizinhos. 

Mas a mais relevante deliberação havida na “Conferência de Estocolmo” foi a 

indicação, para a Assembleia-Geral da ONU, da necessidade de se criar o PNUMA como um 

departamento onusiano destinado a contribuir para a implementação de um modelo de vida 

planetária mais comprometido com a utilização racional dos bens da natureza. 

É o que nos resume Ribeiro (2001): 

 

A Conferência de Estocolmo conseguiu envolver muitos países a discutir pontos 

importantes como a poluição atmosférica e a gestão dos recursos naturais. Foi 

também palco de luta entre as teorias desenvolvimentistas e a teoria do crescimento 

zero, que acabou derrotada. Seu plano de ação não logrou êxito, e a Declaração de 

Estocolmo ainda hoje é lembrada como uma importante declaração de princípios 

que também não levou a resultados práticos. A decisão de maior destaque, como 

ressaltamos, foi a criação do PNUMA (RIBEIRO, 2001, p. 88). 

 

A criação do PNUMA não se deu de forma fácil no âmbito da “Conferência de 

Estocolmo”: a primeira discussão havida na “Convenção de Estocolmo” foi em relação à sua 

sede, com os países centrais preferindo a sua instalação em um país periférico, à justificativa 

de que todos os organismos da ONU estavam sediados em países do hemisfério norte e que 

era chegada a hora de mudar esse quadro, desejando com isso, na verdade, livrarem-se das 

manifestações das organizações não-governamentais (ONG’s); os países periféricos, por sua 

vez, viam nessa localização uma ameaça ao seu próprio desenvolvimento e imaginavam que 

iriam sofrer um patrulhamento em suas atividades econômicas; e as ONGs, finalmente, 

entendendo que a instalação do PNUMA em um país fora do eixo do poder iria significar o 

desprestígio da temática ambiental no seio da ONU, inclusive em função de ficar distante dos 

grandes veículos de mídia global (RIBEIRO, 2001, p. 82). 

Após muita polêmica, a sede do PNUMA foi fixada em Nairóbi, Quênia, onde só se 

instalaria definitivamente em 1984, e, apesar de suas dificuldades iniciais, conseguiu aos 
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poucos destacar-se no cenário internacional, realizando vários encontros entre os dirigentes 

planetários sobre temas específicos, como nos refere, entre outros, Mccormick (1992): 

 

O PNUMA agiu como um catalisador inicial e, à medida que cada programa foi 

crescendo, os próprios Estados assumiram o financiamento e a administração, e os 

organismo científicos nacionais empreenderam o trabalho de monitoração e pesquisa 

utilizando os órgãos da ONU para consultoria especializada. Dessa forma, um 

organismo internacional estava reunindo várias nações em torno de um problema de 

interesse mútuo (McCORMICK, 1992, p. 120-121). 

  

O fato é que o PNUMA é um produto do paradigma da Guerra Fria, mas, com o passar 

dos anos, tomou emprestados postulados da teoria da interdependência entre as nações, o que 

melhorou seu desempenho, e assim, apesar das dificuldades, sobrevive e conseguiu reunir um 

volume de recursos e ações que não pode ser desprezado, participando de várias parcerias 

com outros organizações onusianas, como o Banco Mundial e o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), colaborando para o desenvolvimento de novas abordagens 

que viessem a incrementar a ordem ambiental internacional (RIBEIRO, 2001, p. 89). 

A criação do PNUMA viria a estimular a organização de novos eventos importantes 

que dizem respeito à temática ambiental, entre eles a “Convenção sobre Comércio 

Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção”, concluída em 

Washington, em 1973, a “Convenção sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiriça a Longa 

Distância”, de 1979, a “Convenção de Viena e o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que 

Destroem a Camada de Ozônio”, de 1987, e a Convenção de Basileia sobre o Controle de 

Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito”, de 1989. 

De tudo, o que se vê é que a edição da “Conferência de Estocolmo” foi o primeiro 

momento em que os países vinculados à ONU – ainda que só os países capitalistas tenham 

participado do conclave – tentaram, de forma concertada, empreender a consolidação em 

âmbito mundial de alguns princípios de preservação dos recursos naturais de forma ampla 

para as presentes e futuras gerações, estabelecendo assim as bases conceituais tendentes ao 

reconhecimento de que a temática ambiental tem reflexão internacional, por natureza, 

transcendendo os limites fronteiriços dos Estados. De qualquer sorte, é de se dizer que já 

começa nesse primeiro conclave ambiental onusiano o reconhecimento das complexidades 

atinentes à exploração econômica em biomas compartilhados, atentando-se para a necessidade 

de que tal atividade não venha a ser feita em prejuízo de outros Estados.  

Aliás, é neste campo que já começaria a frutificar, especialmente, como importante 

mecanismo do Direito Ambiental Internacional, a gestão compartilhada dos bens ambientais 
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pelos Estados Nacionais, por meio de convenções internacionais mediante as quais várias 

vontades autônomas e soberanas estatais se reúnem a fim de guiar o comportamento de cada 

Estado em relação à proteção ambiental, enquanto bem difuso que interessa a toda a 

humanidade, sendo que, como bem acentua Marques (2019), 

 

Gestão compartilhada de recursos naturais significa dividir entre os interessados as 

responsabilidades com a sua gerência, dentre as quais se encontram as políticas 

ambientais de manejo e de preservação desses recursos. Para uma política ambiental 

ser eficaz, faz-se mister a participação conjunta dos países que partilham dos 

recursos em comum, fazendo, assim, com que haja uma descentralização da agenda 

ambiental, que, em não se adotando a gestão compartilhada, é assunto interno de 

cada país. Sendo descentralizadas, as políticas ambientais têm mais chances de 

comprometer, de maneira igual, a sociedade internacional com os valores ambientais 

(MARQUES, 2019, p. 05). 

 

Percebe-se, pois, que desde a “Convenção de Estocolmo”, de 1972, no campo do 

Direito Internacional Ambiental, a participação dos Estados Nacionais em organizações 

internacionais, mediante a assinatura de tratados e convenções, reveste-se efetivamente como 

um dos principais instrumentos da promoção da gestão ambiental compartilhada, 

compatibilizando as soberanias estatais para o exercício, além da autonomia de cada país, de 

uma finalidade comum em prol dos Estados Nacionais, obrigando assim diversas unidades 

estatais a uma comum coexistência no que tange à temática do meio ambiente, segundo as leis 

da comunidade internacional criadas por eles próprios, mediante concertação universal.  

A concertação internacional na seara ambiental progrediria, mais tarde, para a 

construção da noção de desenvolvimento sustentável, assim entendido aquele que leva em 

consideração a proteção do meio ambiente, visando à perpetuação dos recursos naturais e a 

qualidade de vida das gerações futuras, perspectiva esta que surgiria em 1987, com a edição 

do “Relatório Nosso Futuro Comum”, que sugeriria aos Estados medidas a serem adotadas 

pelos Estados Nacionais no sentido alcançar um desenvolvimento justo e equilibrado.  

Este Relatório, também chamado de “Relatório Brundtland”, foi elaborado pela 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) da ONU, chefiada à 

época pela ex-Primeira-Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, como preparação à 

conferência ambiental da ONU que se realizaria em 1992  – sobre a qual se falará a seguir –, 

tendo dito documento proposto expressamente como meta da humanidade a busca do 

desenvolvimento sustentável, visto como “aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades” 

(CMMAD,  1988, p. 46). Este seria, dali em diante, o conceito político de desenvolvimento 

sustentável, o qual somente existiria se medidas efetivas e favoráveis ao comércio e ao 
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desenvolvimento, mas, na mesma medida, também ao meio ambiente, fossem aplicadas na 

busca do progresso nas nações, sendo certo, ademais disso, que  

 
O Relatório Brundtlant também tratou das fontes de recursos esgotáveis, visto que 

os países tratavam recursos naturais como bens infinitos, além de ter sido o primeiro 

documento a expressar uma visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado 

pelos países industrializados e reproduzido elas nações em desenvolvimento. Além 

disso, o Relatório alertou que os padrões de produção da época eram incompatíveis 

com os princípios de desenvolvimentos sustentável, além de ser um marco 

fundamental na caracterização do conceito de desenvolvimento sustentável e um dos 

elementos chave na determinação de alguns princípios da Declaração do Rio de 

1992 (FERRAZ, 2016, p. 23). 

 

O princípio do desenvolvimento sustentável não se trata, portanto, de um axioma 

ideológico, implicando, isto sim, o ideal de um desenvolvimento harmônico da economia e da 

ecologia que devem ser ajustados numa correlação de valores no qual o máximo econômico 

também se reflita num máximo ecológico (DERANI, 1997, p. 128).  

Estavam criadas, pois, as condições para que a próxima reunião da ONU sobre o meio 

ambiente se desse num novo patamar de concertação universal no tocante ao manejo dessa 

temática. Tal reunião deveria ocorrer até 1992, na forma de uma Conferência, sendo que o 

Brasil, tendo se apresentado como pretendente a sediá-la, acabou sendo escolhido como o 

país-sede em 1989, particularmente em virtude do assassinato do líder sindical e ambientalista 

Chico Mendes, havido em 1988, em Xapuri, no Estado do Acre, servindo também como 

pressão não só à responsabilização dos envolvidos na empreitada criminosa, mas também 

como diminuição ao desmatamento na Região Amazônica (RIBEIRO, 2001, p. 88). 

Assim, de 03 a 14 de junho de 1992, realizou-se, na Cidade do Rio de Janeiro, a 

“Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento” (CNUMAD) 

(em inglês, “United Nations Conference on Environment and Development” (UNCED), sendo 

também conhecida como “Conferência Rio-92”, “ECO-92”, “Cúpula da Terra” ou “Cimeira 

da Terra”, a qual teve como base as premissas da “Convenção de Estocolmo”, de 1972. 

Diferentemente desta última, no entanto, a “Conferência Rio-92” teve ampla participação 

universal, dela tendo participado, como nos esclarece Ribeiro (2001), 

 

198 Estados-Nação, dos quais 114 chegaram a ser representados pelos respectivos 

Chefes de Estado, dentre os quais podemos destacar lideranças dos países centrais 

como George Bush, François Mitterand e John Major, na época, respectivamente, 

Presidentes dos Estados Unidos e da França e 1º Ministro da Inglaterra, e expoentes 

da periferia, como Fidel Castro, Presidente de Cuba (RIBEIRO, 2001, p. 108). 

 

Realmente, do ponto de vista da mobilização política a “Conferência Rio-92” foi um 

sucesso, nela tendo-se dado um afluxo de lideranças internacionais jamais repetido até hoje 
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em qualquer outro conclave temático da ONU, sendo a participação da sociedade civil 

organizada por meio das ONG’s um outro dado importante a ser considerado – o que ocorreu 

pela primeira vez na história da ONU em uma reunião envolvendo Chefes de Estado –, sendo 

a influência deste segmento bastante importante no processo, resultando na inclusão de 

algumas de suas propostas na pauta negocial (RIBEIRO, 2001, p. 109). 

Tendo sido realizada quando já terminada a Guerra Fria, com a desintegração da então 

União Soviética, a “Rio-92” deu-se num momento histórico permissivo a novos alinhamentos 

entre as nações do mundo, inclusive de caráter ambiental, possibilitando que os atores da 

comunidade política internacional passassem a empreender iniciativas tendentes a tentar 

conciliar a busca do desenvolvimento socioeconômico com a utilização racional dos recursos 

da natureza, de forma a garantir a qualidade de vida tanto para a geração atual quanto às 

futuras, dentro da recente noção de sustentabilidade do “Relatório Brundtland”, de 1987. 

Tratou-se, sobretudo, de um momento de concertação universal em que passaria a ficar 

plasmada definitivamente na história das nações a introdução da ideia de desenvolvimento 

sustentável, conceito este que se tornaria referência a partir de então, reconhecendo que o 

Planeta Terra é um sistema único, que sofre consequências a cada alteração de seus 

componentes. Nessa linha, os trabalhos levados a efeito na “Conferencia Rio-92” acabaram 

por catalisar a cooperação internacional em prol de ações concretas para conciliar o 

desenvolvimento econômico com a proteção ambiental, com vistas à implementação da lógica 

preconizada no antes referido “Relatório Brundtland”, de 1987, e, desta forma, o conclave 

teve como resultado a aprovação de importantes documentos: a “Declaração do Rio”, a 

“Agenda 21”, a “Declaração sobre Florestas”, a “Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima” e a “Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica”, 

sendo estas duas últimas abertas à assinatura durante o conclave (SILVA, 2009, p. 35). 

A “Declaração do Rio” é o documento político do conclave, cujas fórmulas aprovadas 

evoluíram para a formatação de princípios normativos que reafirmam e ampliam o que havia 

ficado previsto na “Declaração de Estocolmo”, em 1972, buscando avançar a partir dela, com 

o objetivo de estabelecer uma nova e justa parceria global mediante a criação de novos níveis 

de cooperação entre os Estados Nacionais, os setores-chave da sociedade e os indivíduos, 

trabalhando com vistas à conclusão de acordos internacionais que respeitem os interesses de 

todos e protejam a integridade do sistema planetário de meio ambiente e desenvolvimento, 

“reconhecendo a natureza integral e interdependente da Terra, nosso lar” (ONU, 1992). 
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A “Declaração das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992” 

– a “Declaração do Rio” – foi adotada por consenso e é um texto de conteúdo político-jurídico 

que contribuiu para a consagração de certos princípios do Direito Ambiental Internacional, 

tendo ainda fomentado a adoção de outras regras costumeiras em tratados ambientais e na 

legislação interna dos países, sendo de Silva (2009) a seguinte dicção, no tocante: 

 

Os 27 princípios da Declaração podem ser analisados a partir de quatro grupos: a) 

aqueles que se referem às relações existentes entre a proteção ambiental e o meio 

ambiente, destacando-se a questão do desenvolvimento e do desenvolvimento 

sustentável; b) aqueles que estabelecem instrumentos ou determinam com maior 

precisão as medidas a serem adotadas pelos Estados; c) aqueles que tratam 

particularmente de certos grupos sociais e de seu papel na proteção ambiental; d) 

aqueles que tratam notadamente das relações internacionais e do direito ambiental 

internacional (SILVA, 2009, p. 35). 

 

A “Declaração do Rio”, na mesma linha do que havia feito a “Declaração de 

Estocolmo” anos antes, apontou como caminhos para a construção de um Direito 

Internacional Ambiental, no que tange aos biomas transnacionais – como a Panamazônia –, a 

gestão compartilhada de seus recursos naturais. Tal gestão compartilhada depende, 

essencialmente, da cooperação internacional, como, aliás, ficaria expresso no texto da 

“Declaração do Rio”, em seu Princípio 27, consoante se percebe da leitura do dispositivo: 

 

Princípio 27. Os Estados e os povos irão cooperar de boa fé e imbuídos de um 

espírito de parceria para a realização dos princípios consubstanciados nesta 

Declaração, e para o desenvolvimento progressivo do direito internacional no campo 

do desenvolvimento sustentável (ONU, 1992). 

 

A “Agenda 21”, por sua vez, prevê a realização de programas e ações a serem 

implementados pelos Estados Nacionais para se obter o equilíbrio entre o desenvolvimento 

econômico e social e a sustentabilidade ambiental, cabendo à economia internacional, neste 

particular aspecto, oferecer os mecanismos propícios à realização das metas relativas ao meio 

ambiente e desenvolvimento, das seguintes maneiras: 

 

a) Promoção do desenvolvimento sustentável por meio da liberalização do comércio; 

b) Estabelecimento de um apoio recíproco entre comércio e meio ambiente; 

c) Oferta de recursos financeiros suficientes aos países em desenvolvimento e 

iniciativas concretas diante do problema da dívida internacional; 

d) Estímulo a políticas macroeconômicas favoráveis ao meio ambiente e ao 

desenvolvimento (ONU, 1992a). 

 

Ressalta em importância a aprovação, durante a “Conferência Rio-92”, da “Agenda 

21”, tratando-se do mais importante protocolo internacional firmado naquele conclave, por se 
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tratar de um verdadeiro termo de compromisso dos países, tendo os governos nacionais como 

seus principais operadores, enfatizando, especialmente, o papel que deve ser concedido à 

cooperação internacional no trato da questão ambiental, passando a estabelecer limites à 

autonomia das decisões individuais dos Estados no tocante a essa temática. 

É o que nos esclarece Albagli (1998): 

 

As ações dos governos com respeito à biodiversidade devem dar-se de modo 

consistente com outras políticas e práticas nacionais, e respeitando as normas em 

vigor da legislação internacional, com a cooperação dos órgãos relevantes das 

Nações Unidas, organizações regionais e intergovernamentais, com o apoio das 

organizações governamentais, do setor privado e das instituições financeiras, da 

comunidade científica e das populações nativas, e levando em consideração aspectos 

sociais e econômicos (ALBAGLI, 1998, p. 127). 

 

Como se pode ver, em 1992, no Rio de Janeiro, vinte anos após a “Conferência de 

Estocolmo”, quando pela primeira vez os países vinculados à ONU se dispuseram a discutir 

os problemas ambientais globais, os países participantes da “Cúpula ou Cimeira da Terra” 

tiveram a mais produtiva das conferências ambientais da ONU, num momento de concertação 

acerca de temas como desmatamento, conservação da biodiversidade, mudanças climáticas, e 

até mesmo os instrumentos de financiamento para projetos de recuperação ambiental.  

Na sequência à realização da “Rio-92”, a Assembleia-Geral da ONU, em 20 de 

dezembro de 2000, previu a realização do exame decenal dos progressos alcançados a partir 

da “CNUMAD/UNCED”, iniciando-se, então, o processo para a preparação da realização da 

“Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável de Johanesburgo” (em inglês, “Earth 

Summit-2002”), na África do Sul, que viria a ser conhecida como a “Rio + 10”.  

Assim, de 26 de agosto a 04 de setembro de 2002, reuniram-se em Johanesburgo 189 

países nesse conclave – 100 dos quais representados pelos seus Chefes de Estado ou de 

Governo –, além da presença de 15 mil representantes da sociedade civil e de ONG’s, no bojo 

da qual as negociações encontraram dificuldades, pois que as nações do Planeta ainda se 

encontravam impactadas com os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 em solo 

americano, tratando de ser comedidas em suas iniciativas de firmar novos atos de concertação 

global de caráter ambiental. Buscava-se, na “Conferência Rio+10” acelerar o cumprimento 

dos objetivos dos textos aprovados “Rio-92, bem como ampliar a cooperação internacional, 

em face do princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, mas os seus resultados 

não foram nada animadores (SILVA, 2009, p. 40). Um dos documentos produzidos durante o 

evento foi a “Declaração de Johanesburgo”, no qual as nações reafirmaram o seu 

compromisso com as metas da “Agenda 21” e a busca do desenvolvimento sustentável.  
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Tal documento, porém, não estabelecendo quaisquer metas ou prazos, acabou 

tornando a “Rio+10” por demais vaga em seus resultados e dificultando a cobrança do acordo 

firmado entre os países (ARAUJO; CARVALHO; ARAUJO, 2012, p. 73).   

Este cenário se repetiria dez anos mais tarde, com a realização da “Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável” (CNUDS) (em inglês, “United Nations 

Conference on Sustainable Development” [UNCSD]), ou, como é mais conhecida, “Rio+20”, 

realizada entre os dias 13 e 22 de junho de 2012, no Rio de Janeiro, que contou com 

mandatários de 188 nações do Planeta (ARAUJO; CARVALHO; ARAUJO, 2012, p. 81).  

O objetivo da “Rio+20” foi a renovação do compromisso político com o 

desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso das decisões aprovadas nos 

principais documentos firmados nas cúpulas ambientais anteriores – sobretudo a “Declaração 

do Rio”, a “Agenda 21”, a “Declaração sobre Florestas”, a “Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima” e a “Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade 

Biológica” –, e do tratamento de temas novos e emergentes, como a transição para a economia 

verde, a poluição dos oceanos e a admissão de um novo status ao PNUMA, alçando-lhe a uma 

condição de agência autônoma da ONU (ARAUJO; CARVALHO; ARAUJO, 2012, p. 74).  

A “Rio+20”, no entanto, se daria simultaneamente a uma crise econômica mundial de 

proporções inéditas, com importantes reflexos para as economias globais, em especial junto às 

nações europeias e aos Estados Unidos. Ademais disso, neste último país, diga-se de 

passagem, o então Presidente Americano, Barack Hussein Obama, já se encontrava em plena 

campanha para a reeleição, e obviamente não pretenderia, nesse quadro, se comprometer 

publicamente com a adoção de novas medidas em favor do desenvolvimento sustentável que 

pudessem vir em prejuízo da economia americana e lhe prejudicar junto ao seu eleitorado 

interno. Assim, a “Rio+20” acabou inevitavelmente sofrendo influências da política 

doméstica americana, não tendo o Presidente Barack Obama sequer comparecido ao evento, 

cenário político e econômico este que o influenciou negativamente para atingir os seus 

resultados, para o que se somou o método decisório baseado na necessidade de consenso entre 

as nações participantes (ARAUJO; CARVALHO;  ARAUJO, 2012, p. 75).  

Consequência disso tudo foi que a “Rio+20” acabou terminando marcada pela 

distância entre as expectativas da sociedade e o que os governos foram capazes de produzir, 

tendo o seu documento final, intitulado “O futuro que queremos”, sido elaborado tendo a crise 

financeira mundial como pano de fundo, carecendo de qualquer definição sobre 

responsabilidades específicas dos países no tocante à questão ambiental, repasses financeiros, 
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discriminação de prazos para a adoção de medidas sobre transição para a economia verde, 

tendo muito menos havido mudanças no status do PNUMA. 

Vejamos, a seguir, a transposição da noção de sustentabilidade ambiental para outros 

espaços de regulação internacional, em especial a sua influência na evolução do pensamento 

econômico e nas instâncias arbitrais de comércio entre os Estados Nacionais. 

 

3.3 A EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO ECONÔMICO SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS 

RECURSOS AMBIENTAIS RUMO À SUSTENTABILIDADE: O PAPEL DAS 

ORGANIZAÇÕES ONUSIANAS NO COMÉRCIO ENTRE AS NAÇÕES 

  

Ao longo dos últimos anos significativas transformações vêm ocorrendo no âmbito da 

agenda das nações, particularmente no tocante à proteção do meio ambiente e à questão da 

sustentabilidade da utilização dos bens da natureza, preocupação esta que se agudizou com o 

aprofundamento do movimento de globalização, com a crescente aproximação entre os 

Estados Nacionais e a formação de blocos regionais e organismos multilaterais, num processo 

no qual este últimos também paulatinamente passariam a demonstrar, em seus projetos 

institucionais, a importância da implementação de ações direcionadas ao tema. 

É de se dizer, no ponto, que se é verdade que a globalização econômica expressa a 

confirmação das transformações alcançadas pelo mundo contemporâneo, o que proporcionou 

avanços tecnológicos, o mesmo nem sempre aconteceu no plano social e político. A questão 

ambiental emerge, portanto, dessa rede de relações, tratando-se de um dos valores mais 

importantes para toda a humanidade, e que se evidencia a cada vez que são colocados em 

confronto os interesses da sociedade internacional, tanto aos mais países desenvolvidos, 

quanto às nações que ainda se encontram em fase de desenvolvimento. 

A Organização Mundial do Comércio, criada em 1994 para substituir o “Acordo-Geral 

sobre Tarifas e Comércio” – ou “General Agreement on Tariffs and Trade” (GATT) –, 

acabaria também incorporando em seu escopo institucional essas preocupações com a 

sustentabilidade ambiental. No tocante ao tema, em que pese só mais recentemente, enquanto 

organização onusiana, a criação da OMC tenha atingido a sua segunda década de existência, o 

seu surgimento de fato é o resultado da construção de um sistema de comércio internacional 

que data de mais de meio século, que se inicia em 1947 com o compromisso de um conjunto 

de países acerca de tarifas e regras sobre o comércio chamado GATT. É exatamente sobre a 

evolução normativa desse sistema que se falará a seguir, analisando-se, ao depois, o quanto a 
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criação da OMC, em 1994, ou mesmo a proliferação de acordos comerciais multilaterais com 

cláusulas protetivas do meio ambiente, serviram como zona de interlocução para a governança 

das questões ambientais no tratamento das relações de troca entre os países. 

 

3.3.1 Do Sistema GATT ao surgimento da OMC 

 

O final da 2ª Guerra Mundial desencadeou a necessidade premente de criação de 

novos órgãos internacionais que viessem a resgatar o comércio e restabelecessem as 

transações econômicas entre as nações, promovendo a reconstrução da economia mundial que 

havia sido devastada no período bélico. Diante disso, em 1944, ainda antes do final da 2ª 

Guerra Mundial, restou concluído o “Acordo de Bretton Woods”, firmado pelas então nações 

aliadas em combate contra as forças do “Eixo Alemanha-Itália-Japão”, em Bretton 

Woods, New Hampshire, Estados Unidos, na chamada “Conferência Monetária e Financeira 

das Nações Unidas”, mediante a qual foram estabelecidos novos regramentos para a 

continuidade das relações comerciais e financeiras no pós-Guerra, criando um ambiente de 

maior cooperação na área da economia internacional, e propugnada a criação de três novas 

instituições, como refere Thorstensen (2001):  

 

A primeira seria o Fundo Monetário Internacional, com função de manter a 

estabilidade das taxas de câmbio e assistir os países com problemas de balanço de 

pagamentos através de acesso a fundos especiais, e assim desestimular a prática da 

época de se utilizar restrições ao comércio cada vez que surgisse um desequilíbrio 

do balanço de pagamentos. A segunda seria o Banco Mundial ou Banco 

Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, com função de fornecer os 

capitais necessários para a reconstrução dos países atingidos pela guerra. A terceira 

seria a OIC-Organização Internacional do Comércio, com função de coordenar e 

supervisionar a negociação de um novo regime para o comércio mundial baseado 

nos princípios do multilateralismo e do liberalismo (THORSTENSEN, 2001, p. 29). 

 

No ano de 1945, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, à época 

denominado Banco Internacional para a Construção e o Desenvolvimento (BIRD), foram 

criados, passando a financiar e promover o desenvolvimento dos países mais vulneráveis 

economicamente. No tocante à Organização Internacional do Comércio (OIC), sua 

formatação final iria se dar mais tarde, no curso da “Conferência das Nações Unidas sobre 

Comércio e Emprego”, realizada em 1947, em Havana, Cuba, tendo por objetivo estabelecer 

um disciplinamento sobre o comércio mundial, mas também contendo regras sobre emprego e 

práticas comerciais restritivas, ou, como refere Ferracioli (2007),  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/New_Hampshire
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A Organização Internacional do Comércio complementaria o conjunto de 

instituições desta nova ordem internacional. A ela caberia a gerir um sistema de 

comércio multilateral com regras definidas, que teria por objetivo facilitar o 

funcionamento das forças do mercado e a redução das restrições ao comércio 

internacional. Este regime internacional para o comércio levaria em conta a 

estabilidade política e econômica dos estados nacionais e deveria resultar em um 

aumento do nível de emprego e em desenvolvimento econômico (FERRACIOLI, 

2007, p. 02). 

 

A criação da OIC, contudo, acabou não se efetivando, pois que os Estados Unidos, 

enquanto principal protagonista do comércio internacional à época, mediante ação do 

Congresso Americano, cujos representantes acreditavam que nova instituição poderia 

restringir a soberania do país na área do comércio internacional, acabou por não ratificar a 

“Carta de Havana”, que delimitava os seus contornos de atuação (THORSTENSEN, 2001, p. 

30). No caso, embora os Estados Unidos tivessem sido os incentivadores da criação da OIC, 

por intermédio do seu Presidente, o Congresso Americano não comungava dos mesmos ideais 

no sentido de que pudesse haver uma espécie de paridade entre todos os Estados Nacionais ao 

nível comercial internacional, sendo que, por coincidência,  

 

Hoje, ainda, a história se repete com a eleição do Presidente americano R. Trump, 

objetivando a política comercial americana sobre um protecionismo exacerbado 

contra a globalização das economias mundiais e o multilateralismo que sempre 

nortearam as relações comerciais entre Estados soberanos (BIZAWU; TOLEDO, 

2017, p. 102). 

 

Fulminada a criação da OIC naquela oportunidade, a solução para regular o comércio 

de trocas foi estabelecer-se, em 1947, um acordo provisório, então baseado na própria “Carta 

de Havana”, nos aspectos atinentes a regras tarifárias e comerciais. Tal acordo, denominado 

“General Agreement on Tariffs and Trade-GATT”, acabou se formatando como uma estrutura 

onde passariam a se dar nos anos futuros importantes negociações comerciais entre as nações. 

O comércio internacional acabou sendo regulado por muitos anos dessa forma, com o GATT 

funcionando sem personalidade jurídica própria, mas sendo, de fato, o principal espaço de 

tratativas comerciais de caráter planetário, chegando a ganhar sede em Genebra, na Suíça. 

No intuito de reduzir as barreiras comerciais e facilitar as relações de troca, 

promoviam-se rodadas sucessivas negociações, que paulatinamente definiram um complexo 

sistema de regras para o comércio internacional e corroboraram para a posterior criação da 

Organização Mundial do Comércio (OMC), a qual se daria no ano de 1994. 

De fato, seria ao final da chamada “Rodada Uruguai”, que se estendeu de 1986 a 1994, 

que se daria a aprovação, por 126 países, do chamado “Projeto Dunkel” – apresentado pelo 
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então Diretor-Geral do GATT, Arthur Dunkel –, que redundaria na criação da OMC em 15 de 

abril de 1994, com a assinatura do “Acordo de Marraqueche”, completando o tripé da 

institucionalidade concebida em “Bretton Woods”, em 1944 (MESQUITA, 2013, p. 45). 

Em 1994, portanto, nasce a OMC, substituindo o GATT, cujo objetivo é criar um 

mercado internacional de comércio, unificado, paritário, no qual todas as nações possam 

desenvolver sua atividade comercial em patamar de igualdade, afastando as políticas 

protecionistas de cada Estado, em busca do desenvolvimento do comércio. O objetivo da 

OMC, em síntese, é fazer com que cada Estado-Membro assuma o mesmo princípio político 

do livre-comércio, impossibilitando a estipulação de qualquer barreira comercial injustificada, 

meramente discriminatória, seja ela de ordem tarifária ou não-tarifária.  

Desta forma, para a execução de suas atribuições, a OMC iria ser direcionada por 

alguns princípios, merecendo especial destaque dois deles: o princípio da cláusula da nação 

mais favorecida e o princípio do tratamento nacional.  

O princípio da cláusula da nação mais favorecida determina que nenhum Estado-

Membro da OMC poderá estipular, unilateralmente, medidas restritivas ao comércio, não 

sendo admitidos tratamentos desiguais; o princípio do tratamento nacional, por sua vez, 

determina que os produtos nacionais e importados, similares ou diretamente concorrentes, 

devem receber o mesmo tratamento pelos Estados (BIZAWU; TOLEDO, 2017, p. 103). 

O GATT e a OMC guardam entre si, no entanto, diferenças significativas.  

Com efeito, o GATT, mesmo exercendo um papel de repartição internacional, 

mantinha o seu caráter provisório, restringindo o seu alcance a questões tarifárias e ao 

comércio de mercadorias. Contudo, as novas décadas demandavam acordos e regras mais 

adequados ao processo de globalização que então surgia, e, nesse cenário, a OMC acabou 

sendo fundada para abarcar as questões comerciais de maior amplitude, surgindo como uma 

organização internacional com personalidade jurídica competente para solucionar as 

controvérsias no comércio global de mercadorias, serviços e investimentos, passando a atuar, 

ainda, na resolução dos temas atinentes à propriedade intelectual (BARRAL, 2004, p. 13). 

Nos termos do Tratado Internacional que a constituiu, a OMC é composta de seis 

órgãos principais, a saber: a Conferência Ministerial, o Conselho-Geral, o Órgão de Solução 

de Controvérsias, o Órgão de Revisão de Política Comercial, os Conselhos para Bens, 

Serviços e Propriedade Intelectual, e o Secretariado. 

Os Ministros de Relações Exteriores dos Estados-Membros reúnem-se a cada dois 

anos na Conferência Ministerial, e têm autoridade, por comporem o órgão máximo da OMC, 
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de dispor sobre a totalidade das temáticas trazidas nos acordos multilaterais que são objeto de 

registro na Organização. O Conselho-Geral, por sua vez, é integrado por Embaixadores dos 

Estados-Membros, responsáveis por representar de forma permanente os seus países em 

Genebra. Já a ferramenta que instrumentaliza a OMC para a solução de conflitos é o seu 

Órgão de Solução de Controvérsias – “Dispute Settlement Body” –, composto por todos os 

representantes da OMC. Este Órgão de Solução de Controvérsias segue processos pré-

estabelecidos para dirimir os impasses entre os países, sendo que, na solução das lides trazidas 

à apreciação, há uma sequência de fases, que se inicia com a consulta, a qual, não surtindo 

resultado, será sequenciada pela implementação de um Grupo Especial, também denominado 

Painel, sujeito à apelação das partes.  

No ponto, conforme o ensinamento de Thorstensen (2001), 

 

O que se afirma é que, agora, a OMC “tem dentes”. Tal afirmação significa que, 

agora, a OMC tem poder para impor as decisões dos painéis e permitir que os 

membros que ganham a controvérsia possam aplicar retaliações aos membros que 

mantenham medidas incompatíveis com as regras da OMC. Tal retaliação, por 

exemplo, pode ser efetuada através do aumento de tarifas para os bens exportados 

pelo membro infrator, em um valor equivalente ao das perdas incorridas 

(THORSTENSEN, 2001, p. 371). 

 

Por seu turno, o Órgão de Revisão de Política Comercial da OMC tem por função 

específica verificar as práticas comerciais dos Estados-Membros, propriamente ditas, ante as 

regras estabelecidas pelos mais diversos acordos firmados pelos países no âmbito da OMC, 

enquanto os Conselhos para Bens, Serviços e Propriedade Intelectual verificam a 

implementação das regras acordadas em suas respectivas áreas.  

Finalmente, o Secretaria da OMC encontra-se composta por um grupo de funcionários 

desvinculado de qualquer governo, sendo comandado por um Diretor-Geral indicado pela 

Conferência Ministerial e assistido por um Corpo de Vice-Diretores. 

 

3.3.2 A OMC e o desenvolvimento sustentável 

 

A preocupação com o meio ambiente, bem como a necessidade de implementação de 

políticas mais racionais no tocante aos bens da natureza, sempre fizeram parte, ainda que 

timidamente, da dinâmica de atuação dos órgãos de regulação do comércio mundial. 

O fato é que o sistema de regulação do comércio mundial possui um sistema de 

regras com lógica própria e princípios específicos, que regula a interdependência e facilita a 

ocorrência de operações comerciais entre os Estados-Membros, mas, no entanto, nem a OMC 
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e tampouco o GATT foram criados para promover o livre-comércio irrestrito, sendo na 

verdade destinados a estabelecer uma funcionalidade no sentido de subordinar o valor da 

abertura comercial aos seus princípios balizadores e à própria justiça (FERRAZ, 2016, p. 42). 

Os Estados Nacionais, de uma forma geral, acabaram por agregar a questão 

ambiental às suas relações comerciais, de forma mais destacada, a partir da “Conferência Rio-

92”, dentro da noção de que a preservação do meio ambiente está relacionada à própria 

manutenção das relações comerciais, bem como a conservação dos recursos naturais é 

indispensável para o desenvolvimento do comércio, ou, como dizem Bizawu e Toledo (2017),  

 

Não há como dissociar as questões ambientais ou socioambientais dos acordos 

comerciais suscetíveis de promover o desenvolvimento não apenas econômico, 

apostando apenas no lucro, mas em seu aspecto de sustentabilidade na sua fase de 

preservação e conservação dos recursos naturais tanto para as gerações presentes 

como para as futuras. Trata-se da busca de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, pois, mesmo, não existindo especificamente, no Acordo da OMC, a 

questão do meio ambiente, no entanto, os acordos da OMC, confirmam o direito dos 

governos para proteger o ambiente, desde que sejam respeitadas certas condições, e 

alguns deles incluem disposições relativas a preocupações ambientais (BIZAWU; 

TOLEDO, 2017, p. 103). 
 

No que pertine à OMC, analisar a relação entre o comércio e a proteção ambiental 

consiste em analisar o impacto que as políticas ambientais provocam no comércio, bem como 

o impacto das ações de comércio no meio ambiente, sendo de se referir, neste aspecto, que 

não vem de data recente o fato de as questões ambientais começarem a permear o contexto 

das relações comerciais globais. Contudo, foi especificamente a partir da Declaração 

Ministerial de Doha, em 2001, que a OMC passou a abordar a temática ambiental de forma 

contextualizada dentro de novos paradigmas, sendo axiológica a dificuldade em equalizar as 

demandas comerciais, prioritariamente auferindo lucro, com políticas de proteção ao meio 

ambiente, considerando-se o aumento de custos que possam decorrer da implementação de 

medidas protetivas aos recursos naturais.  

Acerca dessa questão, explicam Weiss e Jackson (2009): 

 

O sistema de comércio internacional, construído sobre o princípio da vantagem 

comparativa, tem o objetivo de promover o crescimento. Ele obriga os países a 

reduzir barreiras ao comércio eficiente – tarifas, quotas de importação, subsídios e 

outras barreiras não-tarifárias – de frequência, dos processos pelos quais os produtos 

são produzidos ou os recursos coletados. Assim, não lhe importa tanto se os 

processos são ambientalmente sustentáveis; pelo contrário, as normas ambientais a 

respeito do tema são vistas como incomodas barreiras ao comércio. [...] Não 

surpreende que os dois esforços – proteger o meio ambiente e promover o comércio 

irrestrito – choquem-se. As interseções entre o meio ambiente e o comércio 

provocam colisões entre governos, organizações não-governamentais, grandes 

empresas e outros atores e em cada uma dessas comunidades, como, por exemplo, 



110 

 

entre governo federal e estadual ou local, ou entre diferentes ONGs (WEISS; 

JACKSON, 2009, p. 297). 

 

Consoante se vê, a perspectiva ambiental apresenta grande contraste com aquela que 

predomina no comércio, sendo que a inadequação entre a natureza da lógica protetiva ao meio 

ambiente e a lógica imanente à realização do comércio se reflete nas próprias normas 

respectivas, assim como nos próprios conceitos que envolvem um campo jurídico e outro, 

consistindo eventualmente na própria distinção normativa entre produto e processo (LIMA, 

2012, p. 46). Não obstante as divergências entre a necessidade de preservação da natureza e a 

desejada busca da lucratividade comercial, a percepção sobre a esgotabilidade dos recursos 

ambientais, bem como a premência por um desenvolvimento dentro de critérios de uso 

racional dos bens da natureza, começa a se propalar com o passar do tempo. Este sentimento 

viria surgir de forma planetária sobretudo a partir da realização da “Conferência Rio-92”, 

quando a comunidade política internacional, incorporando a noção de sustentabilidade, 

começa a reconhecer a necessidade de conciliar o crescimento econômico com a preservação 

dos bens da natureza. É o que sinala, entre outros, Baracat (2012), senão vejamos:  

 

Como consequência da CNUMAD, quase todas as convenções editadas 

posteriormente acerca de cooperação multilateral incluem a proteção ambiental 

como um dos objetivos dos Estados, implicando uma evolução de todos os ramos do 

Direito Internacional para novas direções, a partir da infusão de princípios e normas 

ambientais (BARACAT, 2012, p. 12). 

 

O certo é que durante muito tempo foram ínfimos os mecanismos que contribuíam 

para coadunar as duras regras das transações comerciais com os princípios orientadores ao uso 

racional dos bens ambientais. De qualquer forma, sempre se reconheceu que deveria ser o 

Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas (PNUMA) o espaço institucional 

considerado adequado para resolver as tratativas sobre dilemas e divergências relacionados a 

temas ambientais de aspecto global.  

Vai nessa linha a lição de Richard Eglin (1995), então Dirigente do GATT, ao 

expressamente fazer referência de que não compete aos órgãos de regulação do comércio 

entre os países tratar de políticas ambientais. Confira-se: 

 

O que são políticas ambientais apropriadas? Responder a esta questão foge à 

competência e ao mandato da OMC. Isto ficou claro na Decisão de Marrakesh. Não 

há intenção de que a OMC torne-se uma agência ambiental, nem que se envolva na 

revisão de prioridades ambientais nacionais, estabelecendo padrões ambientais ou 

desenvolvendo políticas ambientais globais; isto continuará a cargo de governos 

nacionais e, na medida que envolva uma dimensão multilateral, existem outras 
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organizações internacionais melhor preparadas para tal tarefa (EGLIN, 1995, p. 

771). 

 

O óbice em alcançar o PNUMA uma solução efetiva aos conflitos ambientais 

encontra-se na falta de sua força coercitiva, a qual é insuficiente para impor uma gestão 

universal e sustentável dos bens da natureza, permitindo a abertura de espaço, assim, à cisão e 

falta de consenso internacional sobre regras e soluções para tais celeumas.  

Em verdade, a questão ambiental sempre careceu de uma égide institucional que a 

salvaguardasse dos acordos e regulações comerciais entre as nações. Estas, por sua vez, 

sempre estimularam o uso desmedido dos recursos naturais objetivando alcançar seus 

propósitos, quais sejam, elevação do padrão de vida, pleno-emprego e incremento do 

desenvolvimento. Veja-se, a propósito, o que diz o preâmbulo do GATT: 

 

[...] Reconhecendo que suas relações no domínio comercial e econômico devem ser 

orientadas no sentido de elevar os padrões de vida, de assegurar o emprego pleno e 

um alto e sempre crescente nível de rendimento real e de procura efetiva, para a 

mais ampla exploração dos recursos mundiais e a expansão da produção e das trocas 

de mercadorias; (WTO, 1947, grifo nosso). 

 

Essa falta de prioridade emprestada ao tratamento ambiental no universo das trocas 

comerciais entre as nações faria com que, no seio do GATT, regulação do comércio 

internacional e sustentabilidade permanecessem em caminhos paralelos por muitos anos. Esta 

realidade efetivamente veio a sofrer mudança quando da preparação para os atos da 

“Conferência de Estocolmo”, de 1972, quando, como já dito, começa a entrar definitivamente 

na pauta da agenda das nações a questão da sustentabilidade ambiental. 

Assim, ainda em 1971, o então Diretor-Geral do GATT, o suíço Olivier Long, acabou 

inaugurando junto aos demais Estados um debate acerca do tema, implementando na estrutura 

do GATT  o “Grupo EMIT” (do inglês “Group on Environment al and International Trade”), 

o qual passou a ficar incumbido de avaliar os efeitos das políticas ambientais protetivas que 

poderiam potencialmente impactar o comércio entre a nações  (RAUCCI, 2010, p. 24). 

É o que nos conta Baracat (2012), como se vê a seguir: 

 

Para a preparação da Conferência foi solicitado que o Secretariado do Acordo-Geral 

sobre Tarifas e Comércio (GATT) fornecesse suas contribuições, o que resultou no 

estudo “Industrial Pollution Control and International Trade”, no qual se considerou 

as possíveis implicações das políticas ambientais no comércio internacional. Foi 

então criado o “Group on Environmental and International Trade”, que seria 

acionado a partir das demandas das Partes Contratantes do GATT (BARACAT, 

2012, p. 09). 
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Entretanto, o “Grupo EMIT” viria a ser significativamente requisitado pelos Estados-

Membros somente em 1991, quando da proximidade da “Conferência Rio-92”, o que 

corrobora com a irrelevância concedida até então à pauta ambiental pelo GATT. De fato, a 

convocação do “Grupo EMIT” às vésperas da “Rio-92” só acabou se dando buscando-se 

dimensionar antecipadamente as implicações que os acordos de proteção ambiental 

decorrentes deste evento onusiano poderiam ter sobre a dinâmica da economia mundial 

(SCHNEIDER; SCHULZE, 2012, p. 422). 

A efetiva criação da OMC em 1995, um ano depois da assinatura do “Tratado de 

Marraqueche”, traria em sua concepção uma nova perspectiva em relação às possibilidades de 

um crescimento sustentável, ensejando a compatibilidade entre o desenvolvimento econômico 

e a proteção ao meio ambiente. Confira-se, neste particular, o preâmbulo do “Acordo de 

Marraqueche”, que instituiu a OMC: 

 

Reconhecendo que as suas relações na esfera da atividade comercial e econômica 

devem objetivar a elevação dos níveis de vida, o pleno emprego e um volume 

considerável e em constante elevação de receitas reais e demanda efetiva, o aumento 

da produção e do comércio de bens e de Serviços, permitindo ao mesmo tempo a 

utilização ótima dos recursos mundiais em conformidade com o objetivo de um 

desenvolvimento sustentável e buscando proteger e preservar o meio ambiente e 

incrementar os meios para fazê-lo, de maneira compatível com suas respectivas 

necessidades e interesses segundo os diferentes níveis de desenvolvimento 

econômico [...] (WTO, 1994, grifo nosso). 

 

Como se vê, os objetivos do desenvolvimento sustentável e da proteção do ao meio 

ambiente foram suficientemente importantes para serem mencionados no próprio preâmbulo 

do acordo internacional que veio a que instituir a OMC no concerto das nações. 

Ora, o surgimento da OMC dentro desses novos paradigmas de crescimento 

econômico sustentável abriu perspectivas de conformidade entre a liberalização do comércio 

internacional e o controle dos recursos naturais do globais. Pode-se, pois, dizer que a OMC, 

com o objetivo de incrementar as relações comerciais de forma global, evoluiu no 

entendimento da temática ambiental, havendo, portanto, uma positiva mudança de sua postura 

em relação ao tema quando comparado ao antigo sistema GATT. 

Para tanto, o antigo “Grupo EMIT”, agora denominado “Comittee on Trade and 

Environment” (CTE), foi incorporado à OMC, trazendo definitivamente a temática do 

desenvolvimento sustentável ao cenário das relações econômicas mundiais (SCHNEIDER; 

SCHULZE, 2012, p. 424).  No tocante, complementa Queiroz (2005): 
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Embora se trate de um assunto cuja importância seja incontestável, o tema 

‘comércio e meio ambiente’ foi tratado marginalmente dentro do GATT quase que 

praticamente durante toda a sua vigência. 

Sua inserção ocorre somente na década de 1990, mais precisamente em 1992, 

quando, por meio de discussões e recomendações emanadas do “Grupo sobre 

Medidas Ambientais e Comércio Internacional”, e do “Subcomitê sobre Comércio e 

Meio Ambiente”, ambos subordinados ao “Comitê Preparatório da OMC”, chega-se 

ao consenso de que a criação de um órgão ambiental especializado, dentro da nova 

organização multilateral de comércio que então nascia, era indispensável. Foi assim 

que, na Reunião do Comitê de Negociações Comerciais, realizada em Marraqueche, 

aprovou-se, além da Ata Final que incorporava todos os resultados comerciais 

multilaterais obtidos durante o longo processo de negociação que marcou a “Rodada 

Uruguai”, a criação do “Comitê de Comércio e Meio Ambiente”.  

Os termos de referência deste Comitê foram estabelecidos na “Decisão Ministerial 

sobre Comércio e Meio Ambiente de Marraqueche”, que estabeleceu, claramente, 

como sua função: examinar as relações entre os dispositivos da OMC e medidas 

comerciais com objetivos ambientais, bem como políticas ambientais com 

implicações sobre o comércio internacional e a implantação de disciplinas 

multilaterais com a finalidade de controlar tais políticas ambientais (QUEIROZ, 

2005, p. 04). 

 

Contudo, não são poucas as dificuldades em equalizar-se as demandas por 

lucratividade com o respeito a padrões mínimos de preservação ambiental. De um lado, o que 

geralmente ocorre é que as nações em desenvolvimento enfrentam obstáculos para a 

exportação aos países desenvolvidos, obstáculos estes decorrentes das exigências mais rígidas 

sobre questões técnicas e ambientais aos produtos importados. Por outro lado, os países 

desenvolvidos comumente se queixam que nações com regras ambientais menos gravosas se 

beneficiam com uma vantagem injusta (QUEIROZ, 2005, p. 17).  

Sobre o mesmo tema, é de Gonçalves (1996) a seguinte lição: 

 

A principal questão quanto à relação entre o meio ambiente e comércio internacional 

refere-se ao processo de “dumping ambiental”. Este processo significa que países 

obtêm uma competitividade espúria com base na degradação ambiental. Assim, 

países com regulamentações, normas e práticas inferiores beneficiam-se ou geram 

vantagem comparativa no sistema mundial de comércio que não existiria caso os 

custos de internalização das normas ou padrões internacionais fossem internalizados. 

Além disto, a existência de diferenças significativas quanto à regulamentação do 

meio ambiente provocaria um deslocamento de investimentos para países 

negligentes em detrimento dos países conscientes quanto à preservação do meio 

ambiente (GONÇALVES, 1996, p. 338). 

 

Dito isto, é de se reiterar que, embora com a criação da OMC e a sua formatação numa 

estrutura em que o processo de desmantelamento das barreiras protecionistas tenha começado 

a se dar numa nova abordagem, inclusive com a abertura de espaço para a discussão de novos 

temas na seara do livre-comércio, como a questão da sustentabilidade ambiental, com a 

implementação de práticas sustentáveis nas transações comerciais continua a manter essa 

Organização a sua função precípua de regular o  comércio internacional, e não propriamente o 



114 

 

meio ambiente, pois que o campo de atuação da OMC na seara ambiental acaba se dando de 

forma eventual e incidentalmente, por meio de uma competência bastante limitada, dentro de 

sua estrutura institucional e normativa (REALE, 2010, p. 09).  

No ponto, é a partir de 2001, quando já criada a OMC, no bojo da “Rodada Doha”, 

quando os Estados-Membros passam a implementar novas negociações tendentes à 

incrementação do livre-comércio global, com o objetivo de diminuir as barreiras comerciais, 

que a proliferação de políticas orientadas para a concretização da sustentabilidade centrada no 

consenso internacional culminaria tendo um tratamento especial. É nesse momento, então, 

que os Estados-Membros acabam assumindo o compromisso pela edição de “Acordos 

Multilaterais Ambientais” (AMA’s), os quais buscariam compatibilizar os ditames de 

proteção ambiental e sustentabilidade com decisões de incremento e incentivo ao 

desenvolvimento econômico (CARDOSO, 2002, p. 280). 

Não obstante as tentativas de convergência de interesses, neste particular aspecto, o 

fato é que as normas alusivas ao comércio internacional e à preservação ambiental trazem em 

seu cerne, muitas vezes, idiossincrasias ideológicas senão antagônicas, pelo menos 

divergentes em alguma medida. Constata-se, assim, como é fácil concluir, que não demoraria 

muito tempo para que, no campo fértil das ações de troca comercial entre os países, diversos 

AMA’s acabassem sendo apontados como restritivos às regulamentações de livre-comércio, 

ao estabelecerem sanções à comercialização de mercadorias que, seja pela sua natureza, ou 

considerando os seus métodos de produção, supostamente possam ser lesivas ao meio 

ambiente, concedendo aos Estados, com a justificação de proteger os recursos naturais, o 

direito de preterir produtos estrangeiros em relação aos nacionais. Acerca do tema, é bem 

verdade que são poucos os tratados multilaterais que apresentam disposições ambientais que 

possam afetar o comércio, como referem Morosini e Niencheski (2014): 

 

Apesar de existirem mais de 250 tratados multilaterais ambientais, com membros 

que variam de pequenos grupos até o conjunto de 180 países, apenas 20 destes 

acordos incluem disposições que podem influenciar e afetar o comércio, ao dispor 

acerca de medidas que proíbam o comércio de determinada espécie ou produto ou 

que permitam aos países restringir o comércio em determinadas circunstâncias 

(MOROSINI; NIENCHESKI, 2014, p. 154). 

 

Não é absurdo imaginar, de tudo, que muitas obrigações restritivas previstas nos 

AMA’s possam ser utilizadas como pretexto ilegítimo para proteger mercados, mediante a 

exigência de padrões ambientais ou de saúde pública tendentes à imposição de barreiras 

injustificáveis ao livre-comércio, sendo que, nessa esteira, a alegação de violação aos 
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princípios norteadores do sistema de comércio global é de ser pensada, inclusive, como 

ensejadora do reconhecimento de um potencial conflito de jurisdição, já que alguns AMA’s 

chegam a possuir mecanismos próprios de solução de controvérsias. Assim, apesar do respeito 

à política ambiental adotada pelos Estados Nacionais, em consideração ao exercício de suas 

soberanias, a OMC paulatinamente começou a debruçar-se em relação à questão nos seus 

foros institucionais, como sinalam, dentre outros, Pinheiro e Bassoli (2005): 

 

Tanto é verdade e expressiva a valorização dada ao tema ambiental pela OMC, que 

foi prevista a possibilidade de imposição de medidas constitutivas de barreira ao 

livre-comércio, a título de exceção à obrigação de não-discriminação e destinadas a 

proteger a vida ou a saúde de seres humanos, dos animais ou vegetais (artigo XX, 

alínea b), bem como aquelas relativas à conservação de recursos naturais não-

renováveis (artigo XX, alínea g). (PINHEIRO; BASSOLI, 2005, p. 113). 

 

Neste particular, portanto, a OMC começaria a apresentar paulatinamente um papel 

mais significativo na governança global da sustentabilidade, na medida em que, dentro do 

exercício de seu mandato de defesa do livre-comércio global, acabou tendo que decidir, com 

base em legislações ambientais, em suas instâncias de arbitragem, dissídios comerciais entre 

os Estados-Membros. Com efeito, de forma crescente o Órgão de Solução de Controvérsias da 

OMC seria chamado a se manifestar em conflitos comerciais nos quais a presença do 

componente ambiental se configuraria como o elemento ensejador do dissídio, especialmente 

diante das possíveis interpretações atribuídas, em cada caso concreto, à aplicação dos antes 

mencionados princípios da cláusula da nação mais favorecida e do tratamento nacional, e das 

exceções possíveis de serem reconhecidas dentro de cada caso. 

O fato é que a OMC, ao julgar tais casos, adotaria uma concepção de sustentabilidade 

que busca a conciliação dos aspectos econômicos, sociais, políticos e ambientais, mas, para 

ser válida na seara do sistema global de trocas comerciais, a medida de proteção ambiental 

justificadora da restrição aos atos de comércio internacional não pode se constituir em um 

“meio de discriminação arbitrária ou injustificada”, ou uma “restrição disfarçada ao comércio 

internacional”, tendo a jurisprudência da OMC evidenciado, exatamente nessa linha, que 

tornar os assuntos relacionados ao meio ambiente como exceções possíveis de afastar a 

imposição da eliminação das barreiras ao livre-comércio tem sido um dos aspectos mais 

desafiadores da Organização desde a sua criação. 

Com efeito, quanto ao tema, há uma série de decisões proferidas no seio do sistema 

global de livre-comércio instituído pela OMC, especialmente aquelas oriundas de seus Órgãos 

de Solução de Controvérsias, acerca de dissídios comerciais que passam a ter reflexos na 
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governança ambiental, ou vice-versa. Merecem ser objeto de particular menção, neste 

particular aspecto, por serem importantes, pois que intrínsecos à construção principiológica de 

temas atinentes ao Direito Ambiental Internacional, o dissídio comercial levado à julgamento 

pelas instâncias decisionais da OMC no curso do “Caso Gasolina” (DS-02), e também um 

outro que lhe foi posterior, consistindo no “Caso Amianto” (DS-135), dada a divergência das 

soluções apontadas quando do deslinde daquelas controvérsias. 

No curso da primeira demanda – “Caso Gasolina” (DS-02) –, levado a julgamento em 

1995, Brasil e Venezuela levaram aos órgãos de arbitragem a sua insurgência contra suposta 

prática restritiva dos Estados Unidos, pleiteando a igualdade de condições na comercialização 

do combustível vendido a este último país e aquele refinado internamente em território 

americano. Neste primeiro caso, a queixa do Brasil e Venezuela se deu diante do argumento 

de que os Estados Unidos usavam a força de um ato normativo interno, o “US Clean Air 

Act’s-CAA”, o qual trazia especificação sobre a qualidade da gasolina importada, exigindo 

que essa fosse menos poluente, a fim de contribuir com uma melhor qualidade do ar, sendo 

fato, no entanto, que as refinarias americanas produziam combustível com qualidade aquém 

dos critérios estabelecidos no “US Clean Air Act’s-CAA”. Brasil e Venezuela sagraram-se 

vencedores nessa lide, já que a determinação americana afrontava o princípio da não-

discriminação, pois que a justificativa americana de proteção à saúde e redução de poluentes, 

para ser válida, deveria servir como parâmetro de qualidade do produto tanto nacional quanto 

importado, e não para criar barreiras protetivas ao mercado interno, favorecendo, pela via 

transversa, a produção nacional dos Estados Unidos.  

Houve neste primeiro caso, que inaugura, no curso da recém-criada OMC, o 

julgamento de uma controvérsia comercial com viés ambiental, a prevalência das regras 

alusivas ao livre-comércio em detrimento das disposições relacionadas à proteção do meio 

ambiente. Posteriormente, no julgamento de uma nova demanda nas instâncias decisionais da 

OMC, haveria uma inversão desse posicionamento, entendendo-se, ao contrário, pela 

primazia da proteção à saúde e ao meio ambiente em relação ao princípio do livre-comércio.  

Com efeito, no curso “Caso Amianto” (DS-135), a Comunidade Europeia havia 

adotado sanções ao amianto ou produtos que contivessem tal substância, sob a alegação de 

que tal produto, sabidamente tóxico, colocaria em potencial risco a saúde da população. Neste 

caso, o Canadá, então um dos maiores produtores de amianto do mundo, recorreu à OMC 

argumentando que tais medidas protetivas infringiriam as regras de livre-comércio. Ao final 

do processamento junto à OMC, as sanções europeias ao amianto receberam o aval do painel 
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instaurado na OMC, que as considerou, de fato, pertinentes e necessárias à proteção à saúde e 

ao bem-estar da população. Como referido por Raucci (2010, p. 67), este é um caso de 

importância ímpar que veio a ser julgado pelas instâncias decisionais da OMC, pelo fato de 

ter sido o primeiro em que uma medida de proteção ambiental imposta por um país de forma a 

afetar o regramento atinente ao livre-comércio foi aceita pela OMC, sendo de se destacar 

ainda, neste particular aspecto, que Brasil acabou também tendo participação neste 

julgamento, na condição de terceiro interessado, pois que igualmente se configurava, àquela 

época, como um dos maiores produtores de amianto do mundo2. 

Verifica-se, pois, que no atinente ao componente ambiental na regulação global do 

comércio, considerando que só chegam às instâncias decisionais da OMC as controvérsias que 

decorrem de um choque entre os princípios do Direito Internacional do Comércio – regime 

jurídico admitido dentro da OMC – e o direito doméstico dos Estados Nacionais ao 

regulamentar a questão ambiental a partir de pressupostos básicos e gerais sobre a matéria, 

mas dentro do limite jurisdicional de suas soberanias, a relação entre a seara do comércio e do 

meio ambiente acaba sendo verdadeiramente de uma interdependência complexa, pois que se 

está “lidando com o paradoxo da igualdade soberana dos Estados e da assimetria dessas forças 

no ambiente internacional” (QUAGLIA, 2012, p. 163). 

Percebe-se, também, sobretudo do histórico de decisões do Órgão de Solução de 

Controvérsias da OMC, que nos  últimos tempos pouco progresso tem ocorrido para se 

eliminar as barreiras comerciais que são prejudiciais ao meio ambiente, e, além disso, ainda 

remanescem restrições que, se fossem reduzidas, poderiam beneficiar o meio ambiente, como 

no tocante aos bens e serviços ambientais – tais como tecnologias de redução da poluição e 

técnicas de gestão de resíduos –, entretanto, mesmo com o fracasso de algumas iniciativas, 

percebe-se o inegável e crescente papel exercido pela OMC no atinente à repercussão da 

temática ambiental nas ações de comércio, no que tem sido particularmente importante a 

normatização e a jurisdição administrativa do seu Órgão de Solução de controvérsias, atuação 

esta que, no seu conjunto, tem influenciado internamente cada Estado-Membro a praticar 

ações comerciais mais consentâneas com os ideais da sustentabilidade, que garantam a 

proteção ao livre-comércio, mas também, na mesma medida, ao meio ambiente e aos direitos 

sociais inseridos nas relações comerciais. ,  

Passemos a seguir, especificamente no âmbito da América Latina, a incursionar sobre 

as mais importantes instituições supranacionais e arranjos de integração regional surgidos em 

 
2 Posteriormente, em 2005, o Brasil proibiu o uso e a importação de amianto (Nota do Autor). 
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tempos de surgimento e aprofundamento do movimento da globalização, bem assim sobre os 

seus reflexos no atinente à temática ambiental, incursão esta que nos possibilitará, mais 

adiante, adentrar propriamente no tema que é o objeto central da presente Tese, que é o Pacto 

Amazônico, um dos muitos tratados internacionais do qual o Brasil faz parte, firmado ao 

início desse movimento, nos anos 1970, e que bem mais recentemente, em 2018, completou o 

seu quadragésimo aniversário. 
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4 AS INSTITUIÇÕES SUPRANACIONAIS, OS ARRANJOS DE INTEGRAÇÃO 

REGIONAL DA AMÉRICA LATINA E O COMPONENTE AMBIENTAL 

 

As atividades de cooperação entre as nações, nas mais diversas áreas, têm-se mostrado 

como um fenômeno indispensável ao desenvolvimento equilibrado e sustentável dos países, 

sendo assim adotados em praticamente todo o mundo os mais diferentes tipos de concertação 

universal, para as mais diversas finalidades. Com efeito, o papel crescente das organizações 

internacionais tem redimensionado a forma de enfrentar as questões globais, podendo-se 

mesmo dizer que em alguns tipos de arranjos  integracionistas é de se reconhecer a própria 

“ressignificação” das fronteiras nacionais entre os países, havendo ainda situações em que a 

integração regional se tornou paradigmática, passando a ser prospectada dentro de balizas 

bastante amplas, servindo de modelo ao mundo .  

O fato é que a integração regional emerge como natural consequência de novos 

arranjos político-econômicos mundiais, na esteira da globalização, como forma de buscar um 

melhor desenvolvimento comum, num movimento que contagia e reordena as soberanias 

nacionais, processo este que também teve a sua incidência na América Latina, com a 

construção de vários mecanismos integracionistas que, a partir de determinado momento, 

passaram a incorporar o componente ambiental. 

No presente capítulo pretende-se, especificamente, fazer-se a apresentação das 

instituições supranacionais e arranjos de integração regional latino-americanos de maior 

proeminência política e econômica, fazendo-se a necessária correlação com a questão 

ambiental, enquanto eventual objeto do seu escopo institucional. Tal estudo, como não 

poderia deixar de ser, tem o seu início pelos sistemas de integração regional oriundos das 

vertentes formadoras do pensamento cepalino, passando-se sucessivamente, obedecido o 

critério cronológico, aos demais concertos regionais de cooperação de maior importância. 

 

4.1 A CEPAL E OS PRIMEIROS BLOCOS DE INTEGRAÇÃO REGIONAL NO 

CENÁRIO LATINO-AMERICANO: A ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE 

LIVRE-COMÉRCIO (ALALC) E A ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE 

INTEGRAÇÃO (ALADI) 

 

Em que pese seja antiga a ideia da integração latino-americana, remontando aos 

tempos de Simón Bolívar, este processo acabou se transformando em um ideal utópico 
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durante muito tempo, particularmente pela insuficiência de empenho dos governos e pelas 

conjunturas reais e históricas de divergências políticas havidas no Subcontinente, cujos 

conflitos e até guerras acabaram levando os países a isolamento por longos períodos. 

Realmente, só mais tarde, em 1948, particularmente com a criação da Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) pelo Conselho Econômico e Social da 

ONU, que se implantaria um ambiente favorável a dar-se os primeiros passos no caminho da 

integração latino-americana, no sentido de buscar o desenvolvimento das nações, o que vem a 

ser melhor formatado já na década de 1950, com a publicação de diversos trabalhos que 

sugeriam a construção de um projeto integracionista na região com este específico desiderato. 

Foi particularmente importante neste processo a edição do trabalho escrito por Raúl 

Prebisch, em 1949, denominado "O desenvolvimento econômico da América Latina e alguns 

de seus principais problemas", a partir do qual se sugeria a integração dos países latino-

americanos para a superação de seus problemas econômicos e o incremento de suas ações 

desenvolvimentistas. Entendia-se, assim, que os países integrados apresentariam condições 

exitosas para a implementação de políticas de incentivo à diversificação de suas exportações, 

possibilitando, com isso, amortizar o desequilíbrio externo das nações e alcançar um melhor 

desempenho de suas economias. Todo o processo trazia a ideia tácita de que com a 

constituição de um mercado comum as nações latino-americanas poderiam implementar 

indústrias substitutivas de uma variedade considerável, especializadas conforme as 

necessidades e conveniências e de acordo com o que o mercado demonstrasse possível, 

considerando a acessibilidade à matérias-primas, numa integração econômica que poderia 

potencialmente evoluir para outras áreas, como salientado por Prebisch (2000): 

 

Naturalmente, poder-se-ia pensar numa fórmula completa e de longo alcance, na 

qual bens e serviços, homens e capitais circulassem livremente, sem travas de 

nenhuma natureza, num vasto mercado comum latino-americano. Esse objetivo final 

deverá manter-se sempre presente, ainda que só possa ser alcançado por etapas 

(PREBISCH, 2000, p. 350). 

 

Essas ideias acabaram por ter marcante influência, em 1960, quando da assinatura do 

Tratado de Montevidéu, criando a Associação Latino-Americana de Livre-Comércio 

(ALALC) como a primeira e até então a mais importante iniciativa de integração daquele 

período, pois que reunia os principais países da região, tendo se associado pelo menos dez 

nações sul-americanas – Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru 

e Uruguai e Venezuela – e mais o México, arranjo integracionista este mediante o qual se 
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propunha a construção de uma zona de livre-comércio, aumentando-se, desta forma, o 

incremento do comércio intrarregional. 

A ALALC tratou-se de uma organização intergovernamental, dotada de personalidade 

jurídica internacional própria, sedimentada essencialmente no princípio da reciprocidade entre 

as partes e do reconhecimento da “cláusula da nação mais favorecida”, tendo como órgãos do 

Bloco os seguintes: o Conselho de Ministros das Relações Exteriores das Partes Contratantes, 

enquanto órgão de decisão; a Conferência das Partes Contratantes, como órgão de execução;  

e o Comitê Executivo Permanente como o órgão responsável por velar pela aplicação das 

disposições do Tratado de Montevidéu na esfera âmbito do Bloco (MENEZES, 2007, p. 162).  

Apesar das boas intenções e dos bons resultados comerciais obtidos no seu início, a 

ALALC não conseguiu resistir aos seus problemas internos, particularmente em função da 

diferença do tamanho da economia dos Países-Membros. Aliás, a ALALC não chegou a se 

formatar efetivamente como um mercado comum, e acabou finalmente dando origem a uma 

nova versão do Tratado de Montevidéu em 1980, com a criação da Associação Latino-

Americana de Integração (ALADI), a qual, por sua vez, também não chegou a implementar de 

fato um mercado comum na região latino-americana, apesar de ter mantido íntegro o ideário 

cepalino de integração da América Latina (BARBOSA, 1996, p. 147).  

O fato é que, sendo sucessora legítima da ALALC, a ALADI guardou com ela 

algumas semelhanças, como a sede em Montevidéu e os mesmos Estados-Membros1, sendo 

ainda estes últimos, na seara da composição do novo Bloco, classificados de acordo com o seu 

desenvolvimento econômico em três distintas categorias: 

 

a) de menor desenvolvimento econômico relativo: Bolívia, Equador e Paraguai;  

b) de desenvolvimento intermediário: Chile, Colômbia, Peru, Uruguai e Venezuela;  

c) Grupo “ABRAMEX”: Argentina, Brasil e México (MENEZES, 2007, p. 163). 

 

A constituição da ALADI tinha por objetivo o estabelecimento de um mercado comum 

latino-americano, de forma progressiva e gradual. Na consecução desse objetivo direcionou-

se a formatação do Bloco nos princípios da solidariedade e da cooperação, assim como nos 

originários princípios cepalinos da integração econômica como um instrumento hábil ao 

maior desenvolvimento dos países da região, com o melhoramento de suas economias.  

O instrumento constitutivo da ALADI, diga-se de passagem, acabou sendo firmado de 

forma bem mais minuciosa que o anterior, que havia instituído a ALALC, disciplinando 

claramente um conjunto de medidas e mecanismos de incrementação do comércio regional, 

 
1 A partir de 1998 também Cuba passou a integrar a ALADI como Estado-Membro (MENEZES, 2007, p. 164). 
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como, por exemplo, o estabelecimento de zonas de preferência tarifária e acordos de alcance 

regional e parcial, ao mesmo tempo em que reconhecia textualmente, como antes dito, as 

diferenças pontuais nas economias estruturais do Estados-Membros segundo a 

heterogeneidade característica na região. 

A estrutura institucional conferida à ALADI lhe deu personalidade jurídica de direito 

internacional e foi organizada entre quatro órgãos, como refere Menezes (2007): 

 

a) O Conselho de Ministros das Relações Exteriores, formado pelos Ministros das 

Relações Exteriores, órgão supremo da ALADI, a quem cabe a tomada de 

decisões sobre questões administrativas e diretrizes de trabalho, bem como a 

elaboração de regras para a conformação dos objetivos normativos estabelecidos 

no Tratado de Montevidéu;  

b) a Conferência de Avaliação, formada por plenipotenciários dos Estados-

Membros, órgão executivo da ALADI, a quem cabe examinar o funcionamento 

do processo de integração em todos os seus aspectos, promover a ação em 

matéria de integração econômica e realizar negociações multilaterais para o 

estabelecimento e o aprofundamento da preferência tarifária regional; 

c) o Comitê de Representantes, formado por um representante permanente de cada 

País-Membro, com direito a um voto, é o órgão executivo por excelência da 

ALADI, tendo a função de promover a celebração de acordos regionais e 

executar as normas que envolvam os objetivos do Bloco;  

d) a Secretaria, órgão técnico da Associação, composta pelo pessoal técnico e 

administrativo, que tem, entre outras funções, propor, analisar, estudar e fazer 

sugestões para facilitar as decisões a serem tomadas pelos governos. É dirigido 

por um Secretário-Geral com mandato de três anos, com a possibilidade de 

reeleição por igual período, a quem cabe a condução administrativa e técnica do 

Bloco (MENEZES, 2007, p. 164). 

 

Apesar de pouco propalada, a ALADI ainda subsiste como projeto de integração 

regional e possui uma organização e um calendário de reuniões e atividades, embora a 

dinâmica da criação de novos blocos e alianças econômicas e de integração regional em 

microrregiões a tenha colocado em segundo plano. Hoje, de fato, a ALADI luta contra a sua 

própria paralisia, pois que os seus Estados-Membros se voltaram para o aprofundamento de 

outros projetos de integração, num processo ironicamente autorizado pelo seu próprio acordo 

constitutivo, ao possibilitar a existência, no contexto da América Latina, de concomitantes 

micro-acordos regionais, por diferenças econômicas pontuais entre os países da região. 

De tudo, é de se dizer que são diversos os fatores que acabaram por colaborar para o 

fracasso dos primeiros esquemas de integração dos países latino-americanos consubstanciados 

nos processos que deram ensejo à formação da ALALC e da ALADI, sendo de se destacar o 

quadro de instabilidade permanente das condições macroeconômicas de cada país nos anos 

1970 e 1980. Tal situação de crise econômica permanente seria agudizada com o aumento de 
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preços decorrentes das crises do petróleo2, o que  impôs a retração no ritmo de crescimento 

dos países industrializados, afetando negativamente, por consequência, as exportações latino-

americanas para essas nações, acarretando ainda, não o bastasse, a diminuição da liquidez 

internacional, levando ao aumento das taxas de juros e à diminuição dos fluxos de 

investimentos e financiamentos para as nações em desenvolvimento. Todos esses ingredientes 

tiveram por resultado uma indesejada explosão da dívida externa e uma enorme 

desestruturação macroeconômica na maioria das economias da América Latina, como nos 

reitera, entre outros, Barbosa (1996): 

 

O agravamento da crise da dívida externa nesse período tornou agudos no Brasil e 

em alguns outros países certos problemas, com impacto direto no processo de 

integração: recrudescimento de restrições não-tarifárias generalizadas; queda 

substancial na taxa de investimentos, dificultando a expansão da oferta exportável 

dos produtos dos países de desenvolvimento intermédio (Chile, Venezuela, 

Colômbia, Peru e Uruguai) e dos países de menor desenvolvimento relativo 

(Equador, Bolívia e Paraguai) para os países de maior mercado na região (Argentina, 

Brasil e México); desordem macroeconômica em quase todos os países, aumentando 

a incerteza para o intercâmbio comercial (instabilidade de preços, oscilação da taxa 

cambial, mudanças nas regulamentações internas); perda de competitividade pelo 

atraso tecnológico; dificuldade de articulação de políticas entre países ou grupo de 

países (BARBOSA, 1996, p. 147). 

 

Nos anos 1990, contudo, quando o processo democrático volta a se instalar nos 

principais países da América Latina, acaba por tomar um novo fôlego o processo integração 

latino-americana como instrumento hábil a incrementar o desenvolvimento da região. De fato, 

nessa nova fase de democratização dos Estados Latino-Americanos surge um novo tipo de 

regionalismo que se difere daquelas iniciativas integracionistas características dos anos 1960 e 

1970, principalmente pela superação do anterior ambiente de crise na região. A estratégia de 

desenvolvimento defendida pela CEPAL para os países latino-americanos a América Latina 

nessa nova fase iria ter como uma de suas bases de sustentação a integração da região, dentro 

do agora denominado “regionalismo aberto” ou “novo regionalismo”, tendente a eliminar as 

barreiras aplicáveis à maior parte do comércio de produtos e serviços e à adesão de novos membros, 

numa dinâmica que teria como eixo indutor o aumento da competitividade internacional dos 

países da região, apoiada intensamente na incorporação do progresso técnico ao processo 

produtivo, com os consequentes aumentos de produtividade, como explica Haffner (2002): 

 

 
2 Em 1973 houve um aumento no preço do petróleo em mais de 400% pelos países árabes em protesto pelo apoio 

prestado pelos EUA a Israel durante a “Guerra do Yom Kippur”, e em 1979, durante a crise política ocorrida 

no Irá que culminou com a deposição do Xá Reza Pahlevi, desorganizou-se todo o setor de produção de 

petróleo no país, ocasionando-lhe um aumento de preços desse produto na ordem de 1000% (Nota do Autor). 
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A “Transformação Produtiva com Equidade” apresenta uma visão da economia 

diferente da neoliberal, no entanto, não é estatizante e nem se opõe à globalização, 

ou seja, percebe esta como um processo irreversível, em que as economias latino-

americanas têm de entrar e se inserir da melhor forma possível (HAFFNER, 2002, p. 

117). 

 

Esta novo ciclo de integração perdura até o momento atual, com a formatação de 

novas iniciativas integracionistas, buscando uma maior inserção na economia mundial 

mediante processos de abertura comercial, políticas de atração de investimentos e 

aproximação com outros países, até mesmo de fora da América Latina, com o surgimento de 

uma profusão de acordos e de diferentes fóruns negociadores direcionados à integração, num 

processo no qual, sobretudo em tempos mais recentes, iria se agregar um novo tema como 

pauta necessária em seus textos normativos, consistente exatamente na temática ambiental. 

 

4.2 A COMUNIDADE ANDINA DE NAÇÕES (CAN) 

 

A criação da Comunidade Andina de Nações (CAN) teve como ponto de partida a 

insatisfação com os resultados obtidos no âmbito da ALALC no sentido de promover a 

integração dos países da América Latina, que mostravam uma clara assimetria entre as 

vantagens alcançadas pelos seus membros mais desenvolvidos – Brasil, Argentina e México – 

e aquelas obtidas pelos demais países, como as nações da região andina, tendo tido o seu 

surgimento com o “Acordo de Cartagena”, em 1969, sob a antiga denominação de Grupo 

Andino ou Pacto Andino, denominação esta que prevaleceu até 1996, quando do seu adendo 

por meio do “Protocolo de Trujillo” (BRESSAN; LUCIANO 2018, p. 62). 

Os países que participam desse Bloco Integracionista, em sua maioria, estão 

localizados na Cordilheira dos Andes, tratando-se da Bolívia, Colômbia, Equador e Peru –, 

tendo o Chile se retirado da CAN em 1977, embora tenha participado originariamente de sua 

fundação, tendo a Venezuela feito o mesmo em 2006 (SILVA, 2006, p. 72). 

Tratando-se a CAN de um dos processos integracionistas mais antigos da América do 

Sul, associado principalmente às esferas econômica e comercial, sua criação teve por objetivo 

a construção de uma área de livre-comércio e, posteriormente, a criação de uma união 

aduaneira sub-regional, inspirada na União Europeia, podendo-se ainda dizer que o 

funcionamento do Bloco passaria por várias fases (BRESSAN; LUCIANO 2018, p. 62).  

Tendo em vista o Chile ter sido um dos Estados-Membros que havia originariamente 

firmado o acordo constitutivo do Bloco, em 1969, a sua saída do Grupo Andino, em 1976, por 
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alegadas incompatibilidades econômicas, marcou o fim da sua primeira fase de existência, 

caracterizada pelo seu entusiasmo inicial, ficando ressaltadas as mesmas dificuldades 

encontradas no funcionamento da ALALC no tocante às claras assimetrias entre as vantagens 

alcançadas no círculo do Bloco pelos seus membros mais desenvolvidos (GOLDBAUM; 

LUCCAS 2012, p. 05). O abandono do Bloco pelo Chile, que havia sido um de seus 

fundadores, se daria no contexto de liberalização comercial que passou a ser implementado no 

Governo de Augusto Pinochet – ditatorialmente alçado ao poder em 1973 –, sobretudo em 

virtude da discordância chilena com os demais Estados-Membros quanto ao tratamento 

intrabloco e em relação aos investimentos externos (BRESSAN; LUCIANO 2018, p. 63). 

A segunda fase do Bloco, havida entre 1976 e 1982, acabou se caracterizando pela sua 

perda de dinamismo, o que se deu também por conta de, em 1980, ter ocorrido um Golpe de 

Estado na Bolívia, assim como pelo fato de, em 1980, ter havido hostilidades fronteiriças 

entre o Peru e o Equador (GOLDBAUM; LUCCAS, 2012, p. 05). Os anos de 1983 a 1988, 

por sua vez, caracterizaram-se por um maior retrocesso no processo de integração havido no 

interior do Pacto Andino, sobretudo em decorrência da grave crise econômica que se abalaria 

sobre a América Latina no período (PEÑAHERRERA, 1995, p. 08).  

Na sequência, entre 1988 e 1996 deu-se o período de “reativação” do Pacto Andino, 

com a celebração do “Protocolo de Trujillo”, assinado em 1996, que alterou substancialmente 

as suas diretrizes originárias, transformando-o na CAN e alterando a sua engenharia 

institucional, que passaria a ser composta pelo Conselho Presidencial Andino, como o órgão 

máximo do Bloco, secundado pelo Conselho Andino de Ministros de Relações Internacionais 

e pela Secretaria-Geral, havendo ainda a previsão normativa da Comissão da Comunidade 

Andina, formada por representantes plenipotenciários dos Estados-Membros, do Tribunal de 

Justiça Andino, órgão arbitral do bloco, com sede em Quito, Equador, e do Parlamento 

Andino, enquanto órgão deliberativo do sistema (GOLDBAUM; LUCCAS, 2012, p. 06-07). 

Certo é que a modificação estrutural havida no “Acordo de Cartagena”, com a edição 

do “Protocolo de Trujillo”, dá novo direcionamento organizacional ao Bloco, aproximando-o 

ao paradigma liberal, adequando-o ao conceito de "regionalismo aberto" ou "integração 

aberta", com liberalizações plenas em suas políticas setoriais, prevendo, também, que para 

alcançar os seus objetivos se empregarão, entre outros mecanismos, ações de aproveitamento 

e conservação dos recursos naturais e do meio ambiente (PEÑAHERRERA, 1995, p. 11). 

Mais recentemente, em 2006, como já dito ao início, descontente com os acordos de 

livre-comércio assinados pela Colômbia e Peru com os Estados Unidos, a Venezuela 
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abandonou a Comunidade Andina, evidenciando o surgimento de uma crise integracionista 

causada pela polarização política dentro do Bloco, sendo que um dos fatores que contribuíram 

para o surgimento da dita crise foi a sucessiva ascensão de alguns governos de esquerda na 

região, fato que suscitou diferenças de entendimento sobre a integração do Subcontinente 

entre os seus Estados-Membros. É Araújo (2014) quem nos esclarece esse processo: 

 

A questão ideológica viria à tona a partir da década de 2000, quando entre os anos 

de 2000 e 2006, três países da CAN elegeram presidentes de esquerda: Bolívia (Evo 

Morales Ayma), Peru (Alan Garcia) e Equador (Rafael Correa). A Colômbia estava 

sob o comando do presidente Álvaro Uribe, eleito em 2002 e de orientação política 

neoliberal. A Venezuela vivia o sétimo ano do governo de Hugo Chávez, de cunho 

socialista. Pela primeira vez os governos dos Países-Membros da CAN eram 

majoritariamente de esquerda, ainda que de diferentes correntes ideológicas dessa 

vertente. O ápice do confronto entre visões integracionistas ocorreu com a saída da 

Venezuela do bloco, em 2006, atitude gerada pela renovação dos Tratados de Livre 

Comércio-TLC entre Colômbia e Peru com os Estados Unidos (ARAÚJO, 2014, p. 

190-191). 

 

Em verdade, este novo panorama político da região havido em período mais recente 

acabou por exacerbar problemas já existentes no processos de integração levado a efeito no 

contexto andino, acentuando a clivagem de posições entre os Estados-Membros da CAN, 

podendo-se dizer, de modo geral, que os governos de direita sempre pretenderam dar ênfase 

ao aspecto comercial da integração, com a redução da intervenção estatal na economia; no 

lado oposto, os governos de esquerda enxergavam a integração alegando que a intervenção 

estatal fortaleceria a interdependência entre os países, e a integração deveria ter cunho mais 

político-estratégico do que propriamente comercial (ARAÚJO, 2014, p. 191). 

Desde então, a CAN se encontra polarizada: de um lado estão a Colômbia e o Peru, 

que compartilham uma visão comercial de integração regional, e, no outro extremo, Bolívia e 

Equador, que propugnam a integração dos Países Andinos como um instrumento para o 

desenvolvimento social. Ainda assim os quatro países – Bolívia, Colômbia, Equador e Peru – 

optaram por continuar no Bloco Andino, principalmente por motivações comerciais e, ao 

menos no nível da retórica, buscam fortalecer a integração andina.  

De fato, não obstante a divergência pontual dos Estados-Membros quanto aos rumos 

da integração protagonizada nos contornos da CAN, o seu peso comercial tem em muito 

contribuído para a permanência da Bolívia, Colômbia, Equador e Peru no Bloco, que 

atualmente opera sob o status de união aduaneira, e se encaminha para um formato de 

mercado comum, mediante a promoção da livre circulação de bens, serviços e capitais. 

Um dos principais desafios futuros do Bloco Andino é manter o dinamismo do seu 

impulso integrador, atualmente abalado por essas divergências de visões que continuam 



127 

 

latentes no cenário latino-americano, divergências estas que levaram a uma certa paralisação 

da CAN e até mesmo à criação de outros projetos de integração, como, por exemplo, a 

Aliança Bolivariana para as Américas (ALBA), sobre a qual se falará mais adiante. 

 

4.3 O MERCADO COMUM CENTRO-AMERICANO (MCCA) 

 

Um bloco econômico considerado pequeno, mas de importante papel no crescimento 

da América Central, é o MCCA, o qual teve o seu surgimento em 1960, tendo como 

componentes El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua, tendo posteriormente, em 1962, 

a Costa Rica aderido ao Bloco. Mantendo uma tarifa externa comum, e inclusive contando 

com uma instituição financeira de desenvolvimento – o Banco Centro-Americano de 

Integração Econômica –, o fato de os países da região serem muito pequenos pode ter 

impulsionado mais essa iniciativa integracionista latino-americana, visando à ampliação do 

mercado regional e o aumento de visibilidade regional (LOPES, 2012, p. 87).  

A criação do Bloco se deu pela necessidade de integração econômica entre os países 

centro-americanos na busca de um maior incremento no desenvolvimento da região, num 

processo bastante influenciado pelas proposições da Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe (CEPAL), havido numa época em que a América Central passava de um 

momento de abundância de divisas, acumuladas durante a 2ª Guerra Mundial, para uma crise 

na balança de pagamentos, dada a queda nos termos externos de troca (COSTA, 2005, p. 95). 

A primeira movimentação neste sentido foi a edição da “Carta de San Salvador”, em 

1951, a qual deu origem à Organização de Estados Centro-Americanos (ODECA), tendo 

como Estados-Membros a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua, a qual 

era uma instituição essencialmente política, sendo reforçada por uma série de tratados 

bilaterais reafirmando os objetivos da integração centro-americana (COSTA, 2005, p. 95).  

Foi após esse primeiro passo que em 1958 acabou sendo celebrado, entre El Salvador, 

Guatemala, Honduras e Nicarágua, o “Tratado Multilateral de Livre-Comércio e Integração”, 

que buscava o nivelamento das tarifas de importação e exportação entre os países centro-

americanos, dando azo, dois anos depois, em 1960, com o “Tratado de Manágua”, à 

instituição do “Tratado-Geral de Integração Econômica Centro-Americana”, que mais tarde 

viria a se consistir no MCCA, ao qual aderiu também a Costa Rica, tendo por objetivo a 

constituição de um mercado comum (LOPES, 2012, p. 82; SANTOS, 2006, p. 14). 
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No que tange à engenharia institucional do MCCA, os órgãos principais previstos para 

a aplicação do seu Tratado-Geral apresentam a forma estrutural clássica das organizações 

internacionais: possui um órgão diretor, um órgão executivo e uma secretaria, representados, 

no caso, respectivamente, pelo Conselho Econômico, pelo Conselho Executivo e pelo 

Secretariado-Geral (ALEIXO, 1984, p. 117).  

Passando-se à parte de resultados, do ponto de vista estritamente econômico, pode-se 

dizer, inicialmente, que as diferenças entre as economias que são imanentes à realidade de 

cada país que compõe o MCCA – Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua 

–, aliadas à escassez de informações acerca da situação interna de cada uma dessas nações, 

acaba por dificultar a análise da efetividade do impacto do Bloco no comércio regional. 

De qualquer forma, no tocante à meta de crescimento da produção industrial e da 

infraestrutura por meio da enfatização do Estado e da substituição das importações, bases da 

teoria desenvolvimentista adotada para a concretização dos objetivos firmados entre os 

Países-Membros do MCCA, houve inicialmente avanços consideráveis, com reflexos 

positivos no tocante ao Bloco, sobretudo no anos 1960, tudo estando a indicar que a criação 

do MCCA estava beneficiando as nações centro-americanas (COSTA, 2005, p. 96). 

Já nos anos 1970, no entanto, o MCCA começava a mostrar os primeiros sinais de 

esgotamento em termos de expansão dos fluxos comerciais, e nos anos 1980 aquele boom que 

havia ocorrido na década de 1960 se viu completamente perdido, com o aumento da inflação e 

da dívida interna dos Estados-Membros, com o consequente declínio do comércio regional, 

apontando Costa (2005) as causas desse fracasso: 

 

Primeiro a existência de um regime de privilégios e o protecionismo que geraram 

um ineficiente sistema de produção; segundo, a excessiva dependência na 

importação de insumos, criando um desequilíbrio na balança comercial; terceiro, a 

queda dos preços dos produtos exportados, à qual se poderia acrescentar a alta dos 

produtos importados, tais como matéria-prima, maquinarias, inseticidas e 

fertilizantes; quarto, as políticas financeiras e o desequilíbrio dos termos do câmbio; 

quinto, o crescimento da dívida, ao que se poderia adicionar o impacto negativo do 

conflito militar e da fuga das capitais nos anos oitenta (COSTA, 2005, p. 97). 

 

A crise havida no âmbito do MCCA nos anos 1980 também se explica pelo aumento 

das tensões políticas na região, com a instauração de uma guerra civil em El Salvador e a 

ascensão de um governo socialista na Nicarágua, situações estas que trouxeram uma 

instabilidade política muito grande para a região, ocasionando uma grande queda no comércio 

intrarregional, o que enfraqueceu o viés econômico da integração (LOPES, 2012, p. 83).  
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Posteriormente, a partir dos anos 1990, o MCCA passou por uma reestruturação 

econômica, deixando de lado o modelo desenvolvimentista e tomando como base o 

neoliberalismo. Passou-se, então, a priorizar as exportações agrícolas e o livre-comércio, 

ocorrendo que, nesse novo sistema, a própria integração econômica em nível regional acabou 

ficando ameaçada, pois que as nações centro-americanas se tornaram mais dependentes da 

produção agrícola para a exportação, com os países aumentando a disponibilização de terras e 

de mão-de-obra para esse fim. Esse modelo desenvolvimentista implementado nos Estados-

Membros do MCCA acabou sendo bem-sucedido em termos de crescimento, “mas falhou em 

termos de distribuição de renda e nefasto impacto ecológico, resultando na destruição de 

florestas, poluição dos rios e lagos e exaustão do solo” (THOMAS, 1997, p. 222). 

Nos dias atuais encaminha-se o MCCA para a constituição da União Centro-

Americana, nos moldes da União Europeia, tendo por objetivo a melhora no desenvolvimento 

da região, tanto no aspecto econômico, quanto nos aspectos social e ambiental.  

 

4.4 O MERCADO COMUM DO CARIBE (CARICOM) 

 

O CARICOM é um bloco de cooperação política e econômica, sendo formado por 

quinze países – Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Granada, Guiana, 

Haiti, Jamaica, Montserrat, Santa Lúcia, São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas, 

Suriname e Trinidad e Tobago – , tratando-se, sobretudo, de ex-colônias de potências 

europeias, as quais, após a sua independência, resolveram promover a sua integração visando 

acelerar o seu processo de desenvolvimento econômico, sendo que, à similitude do ocorrente 

em relação ao MCCA, antes mencionado, o fato de se tratarem de países muito pequenos 

também foi um elemento impulsionador dessa iniciativa integracionista, visando à ampliação 

do mercado e ao aumento da visibilidade regional (LOPES, 2012, p. 87). 

 A criação do CARICOM se dá em 1973, com a assinatura do “Tratado de 

Chaguaramas”, tendo os países que o compõem características semelhantes: pouca produção 

em escala, dependência dos mercados externos, baixa diversificação na pauta de exportação, e 

problemas sociais como o desemprego e a pobreza, e, além disso, com um histórico comum 

de um passado vinculado às metrópoles europeias, com a presença marcante da Grã-Bretanha 

e dos seus modelos de instituições políticas (FARIAS, 2000, p. 48). 

O Bloco visa, além do foco primário em relações políticas e econômicas, aproximar os 

territórios da região, sendo que o ideário de integração não é tão recente, tendo a primeira 
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iniciativa neste sentido se dado em 1965, com a criação da Associação de Livre-Comércio do 

Caribe (em inglês, “Caribbean Free Trade Association” [CARIFTA]), senão vejamos: 

 

Em 1965, foi estabelecido um outro Tratado, o de Dickenson Bay (Antígua), entre 

Antígua e Barbuda, Barbados e Guiana, criando o CARIFTA: Caribbean Free 

Trade Association. Posteriormente, iriam fazer parte do bloco: Anguilla, Dominica, 

Granada, Jamaica, São Cristóvão e Névis, Santa Lúcia, Montserrat, São Vicente e 

Grenadines, e Trinidad e Tobago. O CARIFTA não logrou êxito em seu 

empreendimento, não ocorrendo nem o fluxo nem a coordenação de políticas 

relativas a capitais, mão-de-obra, indústria, agricultura, entre outros temas propostos 

(FARIAS, 2000, p. 46). 

 

De qualquer forma, mesmo não tendo o CARIFTA obtido sucesso em sua execução, é 

um consenso entre os autores no sentido de que foi um importante passo para a formação do 

CARICOM. A formatação do CARICOM pode ser apresentada em duas etapas: a primeira, 

afetada pela crise da década de 1980, que acabou tornando inviável implementar os ditames 

do Bloco; e uma segunda etapa, se dando a partir de 1989, que reformulou o seu modo de 

funcionamento, na qual o CARICOM começou a passar por um processo de ampliação e 

liberalização do mercado, tornando mais efetivo o processo de integração regional, quando o 

investimento no setor agrário se elevou significativamente, fator importante para uma 

economia que antes se pautava principalmente no turismo (FAIS, 2014, p. 44). 

Em termos gerais o CARICOM busca a interação e a coordenação das políticas e 

interesses de seus Estados-Membros, especialmente no contexto externo, buscando 

contrabalançar, de forma coletiva, o menor poder de barganha que teria cada uma dessas 

nações individualmente nas diversas instâncias de negociação, por se tratarem de países 

pequenos e periféricos que têm por vizinhos grandes blocos econômicos, tais como o 

MERCOSUL. Já os objetivos específicos do Bloco, conforme sinala Oliveira (2011), são 

 

o fortalecimento, a coordenação e a regulação das relações econômicas e comerciais 

entre os Estados-Membros com vistas à promoção do desenvolvimento, de forma 

acelerada, harmoniosa e balanceada, a expansão sustentada e a continuidade da 

integração das atividades econômicas e o alcance de independência econômica de 

maior medida no que se refere à negociação com Estados, grupos de Estados ou 

entidades de qualquer natureza (OLIVEIRA, 2011, p. 195). 

 

No tocante à estrutura do CARICOM, o seu órgão máximo é representado pelas 

Conferências dos Chefes de Governo, encontrando-se logo abaixo o Conselho Ministerial, 

sendo de se dizer, ademais disso, que em 2001, com a revisão do “Tratado de Chaguaramas”, 

foi criada a Corte Caribenha de Justiça, com sede em Trinidad e Tobago, como um sistema 

judicial autônomo de solução de controvérsias entre os Estados-Membros (FAIS, 2014, p. 40). 
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As premissas do desenvolvimento sustentável, por final, também se encontram 

presentes nos escopos do CARICOM, tendo sido elaborados, por exemplo, com o fito de 

garantir maior qualidade de vida às populações dos Estados-Membros, o “Programa de 

Desenvolvimento de Energia Renovável Caribenha” e o “Programa de Adaptação à Mudança 

Climática”, buscando o aumento do uso de energias alternativas e renováveis. É certo, 

outrossim, que apesar dessa preocupação com a questão da sustentabilidade, os países do 

Bloco, a par de enfrentar os problemas mais básicos e imediatos que demandam especial 

atenção, como nas áreas de saúde e educação, eventualmente ainda são afetados por desastres 

naturais, graças à sua posição geográfica, o que faz com que as preocupações ambientais 

nessa região acabem ficando em um patamar bastante importante (FAIS, 2014, p. 44-47). 

 

4.5 O MERCOSUL E A INCORPORAÇÃO DA AGENDA AMBIENTAL 

 

De todos os modelos integracionistas levados a efeito na América Latina nos anos 

recentes, destaca-se aquele no bojo do qual a temática ambiental tem estado presente com 

mais relevância, tratando-se do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), criado em 1991. De 

fato, é nesta data, tendo como ato constitutivo o “Tratado de Assunção”, firmado pelo Brasil, 

Argentina, Uruguai e Paraguai – com a adesão posterior, em 2012, da Venezuela –, que viria a 

se constituir o mais importante modelo de integração econômica latino-americana em termos 

de crescimento do comércio intrazona, o qual já se encaminha para os seus 30 (trinta) anos de 

existência (HAFFNER, 2002, p. 119). 

Com a assinatura do “Tratado de Assunção” inaugura-se em 26 de março de 1991 este 

bloco de integração, como um acordo internacional que determinou a instituição de um 

mercado comum entre as referidas nações da América do Sul, num processo no qual, para se 

chegar ao seu final, como lembra Soares (1997, p. 41), seria preciso que todos esses países 

percorressem uma trajetória de superação de crises comuns até que se alcançasse a 

cooperação entre eles no estrito e fértil campo das relações comerciais internacionais.  

De fato, nem sempre foram amigáveis as relação entre os países sul-americanos de 

modo a propiciar a dita integração, pois que, olhando para a história recente do Subcontinente, 

vê-se que, terminada a 2ª Guerra Mundial, o mesmo cenário de Guerra Fria que servira para 

unir as nações da Europa Ocidental num mesmo projeto de reconstrução econômica, iniciando 

a sua caminhada em prol da realização do ideal integracionista, contribuiu, deste lado do 
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Oceano Atlântico, para dividir politicamente Argentina e Brasil, enquanto os dois grandes 

vizinhos continentais, como, aliás, nos rememora Almeida (1998): 

 

A política neutralista do Governo Peronista no imediato Pós-Guerra, num momento 

em que o Brasil aceitava a opção ocidental e a correspondente liderança dos Estados 

Unidos, assim como, de maneira geral, o enfrentamento hegemônico entre governos 

de diferentes orientação ideológica e militar nas duas vertentes do Prata, foram 

poderosos fatores de separação entre os dois países nas décadas seguintes 

(ALMEIDA, 1998, p. 43). 

 

Tal processo de distanciamento entre a Argentina e o Brasil viria a se agudizar mais 

tarde, nos anos 1970, por conta do aproveitamento dos recursos hídricos da Bacia do Rio 

Paraná, com o episódio da construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu juntamente com o 

Paraguai. Nesse episódio, especificamente, os obstáculos impostos pelos argentinos deram-se 

em função de um pretenso subimperialismo brasileiro, decorrente de sua suposta agressiva 

expansão econômica na região, pois que já havia erguido anteriormente sobre o Rio Paraná, 

com reflexos sobre toda a Bacia, as Hidrelétricas de Urubupungá, Jupiá, Ilha Solteira e Acari, 

enquanto o Estado Argentino sempre havia procrastinado, em virtude de várias razões internas 

e externas, a execução de seus projetos semelhantes, de Corpus e Yacicretá-Apipé, já 

elaborados há muitas décadas anteriores (MONIZ BANDEIRA, 1987, p. 49).  

Tal questão, efetivamente, só viria a ser remediada após um longo processo de 

negociação, que só seria definitivamente finalizado em 1979, com a assinatura do “Acordo 

Tripartite Itaipu-Corpus”, já no Governo de João Baptista de Oliveira Figueiredo, que se 

estenderia de 1979 a 1985. A assinatura desse documento, equacionando a questão, acabou 

permitindo que as duas nações vizinhas iniciassem uma nova etapa nas suas relações 

recíprocas, superando as antigas tensões e dando espaço a que a confrontação hegemônica 

fosse substituída pelo entendimento político e pela cooperação econômica, um resultado que, 

diga-se de passagem, tinha se iniciado no Governo anterior, do então Presidente Ernesto 

Beckmann Geisel, no horizonte da sua vigente política externa do “pragmatismo responsável 

e ecumênico”, que durou até 1979 (VISENTINI, 2013, p. 76). 

Mas foi de fato no último governo militar havido no Brasil, sob a titularidade de João 

Baptista Figueiredo, que a colaboração entre ambos os países aumentou, particularmente ao 

Brasil emprestar apoio integral à Argentina por ocasião da Guerra das Malvinas, em 1982. Este 

cenário acabou solidificando a cooperação entre os dois países, como reforça Visentini (2013): 

 

A nova política externa continua a anterior, mas não a repete. Pela primeira vez, a 

América Latina, enquanto prioridade da política externa brasileira, ultrapassava a 

posição retórica e as iniciativas de alcance limitado. Todos os generais presidentes, 
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inclusive Castelo Branco, colocavam a América Latina como prioridade. Mas, até 

Figueiredo, isso permaneceu só no plano do discurso (VISENTINI, 2013, p. 82). 

 

Após 1985, o relacionamento entre os dois países iria se estreitar ainda mais, 

iniciando-se uma nova fase no relacionamento Brasil-Argentina, com a assinatura da 

“Declaração de Iguaçu”, por meio da qual os Presidentes José Sarney de Araújo Costa e Raúl 

Ricardo Alfonsín Foulkes – ambos vindos de uma recente experiência militar e autoritária –, 

expressaram a firme vontade de suas nações de acelerar o processo de integração bilateral, 

empreitada para a qual criariam uma “Comissão Mista de Alto Nível”, presidida pelos seus 

Ministros de Relações Exteriores3 (ALBUQUERQUE, 2007, p. 128). 

Posteriormente, em 1990, já com Fernando Affonso Collor de Mello e Carlos Saúl 

Menem Akil como Presidentes do Brasil e da Argentina, respectivamente, houve a assinatura da 

“Ata de Buenos Aires”, acelerando as políticas de liberalização comercial entre as duas nações 

sul-americanas, abrindo caminho para um acordo mais amplo. Tal evento iria se dar em 1991, 

num processo ao qual o Paraguai e o Uruguai viriam mais tarde a se associar, e que culminou 

com o “Tratado de Assunção”, instrumento constitutivo do MERCOSUL, assinado pelos dois 

primeiros mandatários e por Andrés Rodríguez Pedotti e Luis Alberto Lacalle Herrera.  

Digna de menção é a observação de que a engenharia institucional do MERCOSUL foi 

criada ao depois, em 1994, mediante um instrumento adicional ao “Tratado de Assunção”, 

materializado no “Protocolo de Ouro Preto”, no qual ficaram estipulados na sua estrutura os 

seguintes órgãos, cujas respectivas atribuições são referidas, resumidamente, por  Menezes (2007): 

 

- Conselho do Mercado Comum-CMC: órgão superior e de decisão do bloco, integrado 

pelos Ministros das Relações Exteriores e pelos Ministros da Economia dos Estados-

Membros; 

- Grupo Mercado Comum-GMC: órgão executivo do bloco, que tem como missão fazer 

cumprir as decisões do CMC [...]; 

- Comissão de Comércio do MERCOSUL-CCM: órgão encarregado de assistir o GMC 

[...]; 

- Comissão Parlamentar Conjunta-CPC: órgão representativo dos Parlamentos dos 

Estados-Membros no âmbito do bloco, sendo integrada por dezesseis parlamentares 

de cada Estado-Parte, metade deles Deputados Federais e a outra metade Senadores 

[...]; 

- Foro Consultivo Econômico-Social-FCES: órgão de representação dos setores 

econômicos e sociais do bloco [...]; 

- Secretaria Administrativa do MERCOSUL-SAM: órgão de apoio operacional que é 

responsável pela prestação de serviços aos demais órgãos do bloco, tendo como sede 

permanente a Cidade de Montevidéu, no Uruguai [...]; 

- Tribunal Permanente de Revisão-TPR do MERCOSUL: órgão de revisão e de solução 

de controvérsias do bloco, tendo como sede permanente a Cidade de Assunção, no 

Paraguai [...] (MENEZES, 2007, p. 172). 

 
3 Na mesma ocasião, os dois países firmaram uma "Declaração Conjunta sobre Política Nuclear", na qual 

proclamavam os propósitos pacíficos da cooperação bilateral nessa área (ALMEIDA, 1998, p. 45). 
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Atualmente o MERCOSUL tenta expandir-se e incorporar outros países da América do 

Sul, dentro do compromisso assumido pelos Estados-Membros para com a noção de 

“regionalismo aberto”, sendo de se observar, neste particular, que a adesão de novos Estados 

Nacionais sempre fortalece qualquer aliança regional, tratando-se de um componente importante 

no cenário internacional, pois que amplia um conjunto de consumidores em potencial e resulta na 

agregação de um espaço geográfico mais relevante, contribuindo para a diversificação da 

economia regional, oferecendo novos elementos na dinâmica comercial, o que, no somatório, 

induvidosamente lhe confere uma dimensão politicamente mais qualificada. 

Foi neste contexto que os Estados-Membros do MERCOSUL decidiram, ainda em 2006, 

admitir a Venezuela ao Bloco, o que alteraria de forma significativa a configuração geopolítica 

do grupo, pois que passaria esse arranjo integracionista, a partir de então, a participar do espaço 

de relações do Caribe (MAGNOLI, 2013, p. 354). A adesão da Venezuela ao MERCOSUL se dá 

em um momento no qual o Bloco, enfraquecido pelas seguidas crises econômicas e disputas 

diplomáticas, necessitava de um processo de oxigenação e fortalecimento, vindo sem dúvida a 

contribuir positivamente a presença do Estado Venezuelano no MERCOSUL, pela sua dimensão 

econômica, geográfica e política,  para a consolidação de um espaço econômico regional com 

maior visibilidade no cenário econômico internacional, já que,  

 

Com a adesão da Venezuela as economias do MERCOSUL passam a representar 75% 

do PIB da América do Sul, e sai da condição de ser um bloco sub-regional para adquirir 

características de dimensões continentais, que lhe dão a condição de um bloco regional 

(MENEZES, 2007, p. 182). 

 

O ingresso da Venezuela no Bloco acabou se dando como resultado da decisão tomada 

pela 43ª Reunião do Conselho de Mercado Comum e Cúpula de Presidentes do MERCOSUL – a 

chamada “Cúpula de Mendoza”, realizada em 29/06/2012 –, na qual também se decidiu pela 

suspensão do Paraguai do Grupo em virtude da decretação de “impeachment”, pelo Congresso 

Nacional daquele país, de seu Presidente Fernando Armindo Lugo de Méndez, por alegados 

atos configuradores de mau-desempenho de suas funções, sendo que, com a entrada da 

Venezuela como Membro-Pleno do MERCOSUL, o desafio que passou a se avistar a partir de 

então foi comportar os interesses ideológicos das lideranças regionais com a manutenção dos 

objetivos econômicos do Bloco (AMARAL JÚNIOR, 2013, p. 461)4.  

 
4 A entrada da Venezuela como Estado-Membro do Bloco dependia, desde 2006, da ratificação do Congresso 

Paraguaio do respectivo Protocolo de Adesão. A suspensão do Paraguai do MERCOSUL destravou o processo, 

já que os Legislativos dos três outros países já haviam referendado a dita admissão ao Bloco (Nota do Autor). 
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Exatamente por conta desses fatores, a Venezuela, aliás, não iria durar muito enquanto 

Membro Pleno do MERCOSUL, pois a configuração do Bloco iria sofrer nova modificação 

mais tarde, quando haveria uma grande aproximação – especialmente de caráter ideológico – 

entre os governantes dos mais importantes países fundadores dessa aliança regional – Brasil, 

Argentina e Paraguai –, o que acabaria resultando na suspensão da Venezuela do Bloco, a 

exemplo do que havia acontecido com o Paraguai anteriormente. 

Com efeito, a suspensão da Venezuela do Bloco viria a ser possibilitada 

principalmente pelas mudanças políticas havidas nos demais países do MERCOSUL, 

particularmente a partir da interrupção do segundo mandato presidencial de Dilma Vana 

Rousseff no Brasil, que, sendo sucedida por Michel Miguel Elias Temer Lulia – que era seu 

Vice-Presidente –, se aliaria a Maurício Macri, Presidente da Argentina, e a Horacio Manuel 

Cartes Jara, Presidente do Paraguai, processo este no âmbito do qual se dá a primeira 

suspensão da Venezuela dentro do MERCOSUL, ao final de 2016, por suposto não-

cumprimento de obrigações assumidas no Protocolo de Adesão (SOARES, 2019, p. 83). 

Esta primeira suspensão seria seguida mais tarde, em 2017, por uma nova suspensão, 

motivada pela progressiva deterioração interna da Venezuela após a imposição de sanções 

econômico-comerciais estadunidenses sobre aquele país, decorrentes dos questionamentos 

internacionais quanto ao resultado eleitoral que reelegeu à Presidência Nicolás Maduro, 

desligamento este justificado pelo suposto não-cumprimento, pela Venezuela, do 

compromisso democrático do MERCOSUL inserido no “Protocolo de Ushuaia”, sendo esta 

última medida, portanto, mais marcada pelo discurso político de forma a tentar isolar de vez o 

Governo Maduro, tentando constranger o regime em direção à sua derrocada (SOARES, 

2019, p. 84). A Venezuela, portanto, encontra-se até o presente momento suspensa do 

MERCOSUL, sem o exercício de seus direitos como Estado-Membro do Bloco. 

Atualmente, pode-se definir o MERCOSUL, sobretudo após a adesão da Venezuela ao 

Bloco, e também com a assinatura em anos mais recentes, em 2012, do Protocolo de adesão 

do Estado Plurinacional da Bolívia ao MERCOSUL – cuja adesão definitiva ainda pende de 

aprovação nos Legislativos dos Estados-Membros –, como uma organização regional de 

integração, de natureza intergovernamental, que se encontra entre uma zona de livre-comércio 

incompleta e uma união aduaneira imperfeita. Dessa formatação se infere o seu objetivo de 

alcançar um mercado comum, sendo a crítica mais constante que se faz ao “Tratado de 

Assunção” o fato de ainda não se ter constituído o dito mercado comum, propugnado já em 

1994, quando da criação do MERCOSUL, ficando evidenciado o cuidado, no entanto, de se 
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constituir um processo gradativo entre os seus Estados-Membros, reconhecendo-se as ainda 

existentes assimetrias entre eles, a fim de evitar que o Bloco acabe tendo o mesmo destino de 

alianças que sufragaram no passado, como a ALALC e a ALADI (MENEZES, 2011, p. 151).  

Especificamente com relação à tutela ambiental e à busca do desenvolvimento de forma 

sustentável pelos Estados-Membros do MERCOSUL, o Bloco reconhece que é preciso criar uma 

nova relação social mais solidária com o futuro, em que, “para além de soluções com base no 

desenvolvimento tecnológico-científico, faz-se necessária uma reflexão mais ampla, que abarque 

a crise ambiental e a crise planetária” (GONÇALVES, 2007, p. 23).  

Neste particular, o próprio preâmbulo do “Tratado de Assunção”, ao elencar os objetivos 

de integração entre os países do Bloco, faz referência ao fato de que estes deveriam ser 

alcançados, dentre outros meios, mediante a complementação dos diferentes setores da 

economia, o aproveitamento mais eficaz dos recursos disponíveis e a preservação do meio 

ambiente. Reconhece-se, portanto, no contexto do Bloco, uma visão de  que os problemas 

ambientais decorrentes da busca do desenvolvimento a qualquer custo já demonstraram que o 

avanço desmedido do crescimento e da industrialização, ao invés de promover o almejado bem-

estar social, podem intensificar desigualdades, fazendo com que a ideia de progresso deva ser 

entendida com o uso sustentável dos bens da natureza (GONÇALVES, 2007, p. 01-16).  

É bem certo, outrossim, como aliás nos refere Cherem (2003, p. 131), que nos estritos 

contornos balizadores do MERCOSUL a proteção ao meio ambiente deva também levar em 

conta o fato de que os Estados-Membros dessa aliança regional se tratam de nações em 

desenvolvimento, ansiosas por crescimento e industrialização, e que muitas vezes acabam por 

encarar as limitações ao uso desmedido dos bens da natureza como um verdadeiro entrave ao 

progresso e ao desenvolvimento de suas economias.  

Em que pese isso seja verdadeiro, o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e a 

Venezuela vêm manifestando em todos os foros de que participam uma preocupação com o meio 

ambiente, tanto de forma individualizada como conjunta, em especial diante do fato de o 

território pelo qual se estende o MERCOSUL compartilhar três grandes ecossistemas (Bacia 

do Prata, Pantanal e Amazônia), cujas implicações decorrentes do uso e manejo dos bens 

ambientais se protraem para uma região que abrange quase 13 milhões de km² – que é a 

totalidade da área compreendida pelos Estados-Membros do MERCOSUL –, com enorme 

diversidade de recursos naturais e uma vasta biodiversidade (MERENDI, 2006, p. 11). 

De fato, são exatamente estes os ingredientes que fazem com que a geopolítica dos 

Estados Nacionais que compõem o Bloco tenham paulatinamente se encaminhado rumo ao 
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fortalecimento de suas políticas internas de proteção aos bens ambientais, não apenas para 

garantir a conservação da natureza, mas também no sentido de promover sustentavelmente a 

melhora das condições socioeconômicas e da qualidade de vida das populações da região.  

Contudo, uma outra certeza, no tocante a este particular aspecto, é que, em relação a cada 

um dos países que compõem o MERCOSUL, a questão ambiental é tratada de modo bastante 

diferente em seus normativos internos. 

No Brasil, como assevera Moraes (2014, p. 58), a Constituição Federal de 1988 

consagra a noção de que a preservação de um meio ambiente sadio e ecologicamente 

equilibrado está relacionado à perenidade da espécie humana, tendo em vista a relação 

simbiótica travada entre a natureza e o homem no chamado “efeito antrópico”, tendo havido 

bastante preocupação do poder constituinte originário brasileiro com a questão, que agora se 

constitui como princípio-geral de toda ação de política ambiental levada a curso no Brasil.  

Na Argentina, à sua vez, a Carta Constitucional foi reformada de forma considerável 

em 1994, e hoje elenca várias normas quanto à proteção ambiental. Naquele país, dotado de 

características federativas, as províncias não delegaram inteiramente à União, ente dotado de 

personalidade jurídica de direito internacional, a competência legislativa quanto à temática 

ambiental, cabendo a esta última tão somente ditar regras mínimas de proteção aos bens da 

natureza, que devem ser observadas por todas as províncias, mas estas, por outro lado, 

também podem legislar sobre o tema, podendo fazê-lo até mesmo de forma mais severa que a 

legislação nacional (CHEREM, 2003, p. 136). 

No Uruguai, a política nacional de proteção ao meio ambiente também é recente, 

tendo apenas em 1990 sido criado um Ministério para tratar exclusivamente dessa temática, 

sendo que a Carta Constitucional Uruguaia, reformada em 1996, estabelece a exigência de 

aprovação de norma específica para a proteção ambiental, fazendo parte do ordenamento 

jurídico uruguaio, além disso, o Código de Águas, a Lei de Proteção da Fauna, a Lei Florestal 

e a Lei de Recursos Hídricos, além de outras (CHEREM, 2003, p. 137). 

No Paraguai, assim como nos outros Estados Nacionais que fazem parte do 

MERCOSUL, a Constituição Federal também faz menção à necessidade de proteção do meio 

ambiente, possuindo o país um importante acervo normativo infraconstitucional acerca dessa 

temática, devendo ser citados, dentre outros, a Lei de Avaliação de Impacto Ambiental, a Lei 

de Vida Silvestre, a Lei de Áreas Silvestres Protegidas, a Lei de Incentivo ao Reflorestamento 

e a Lei de Delitos Ecológicos (CHEREM, 2003, p. 137). 



138 

 

Por último, mas não menos importante, a Constituição da República Bolivariana da 

Venezuela, de 1999, tenta regular de forma exaustiva a questão da temática da proteção 

ambiental naquele país, chegando a apresentar um cabedal normativo muito semelhante ao 

previsto na Constituição Federal do Brasil. 

De tudo, o que se constata da análise das medidas de proteção ambiental 

implementadas nos países do MERCOSUL é que há em todos os ordenamentos normas 

protetivas específicas aos bens da natureza, sendo certo, ademais disso, que a harmonização 

normativa no tocante a essa temática caminha a passos lentos, só mais recentemente tendo os 

Estados-Membros dado maior atenção à questão, notadamente em face da tomada de 

consciência quanto ao uso dos ecossistemas que são comuns, podendo-se mesmo dizer que 

ainda é modesto o atual conjunto regulatório voltado para as questões ambientais na seara do 

Bloco. Aliás, como refere Jimenez (1994), 

 

As disposições previstas nas leis brasileiras poderiam servir de base para a 

elaboração de medidas similares no âmbito do Mercosul, com as reformas 

necessárias fundamentadas no estudo comparado das regulamentações e dos 

sistemas de aplicação existentes nos outros Países-Membros, a fim de garantir, na 

medida do possível, sua eficácia (JIMENEZ, 1994, p. 39). 

 

No ponto, merece especial destaque a edição, no campo do MERCOSUL, em 2001, 

via Conselho do Mercado Comum, da Decisão nº 02/2001, mediante a qual foi assinado o 

“Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente do MERCOSUL”, em que Brasil, Argentina, Uruguai 

e Paraguai se declaram compromissados com políticas comerciais e ambientais sustentáveis e 

de proteção do meio ambiente, e com base no qual todo conflito atinente a questões que 

envolvam o meio ambiente entre os Estados-Membros deve ser resolvido pelo sistema de 

resolução de controvérsias vigente no Bloco, isto é, pelo Tribunal Permanente de Revisão do 

MERCOSUL. Enfim, por meio desse documento conseguiu-se chegar a uma cooperação 

mais estreita entre os Estados-Membros no que se refere à análise de problemas 

ambientais e à adoção de políticas comuns, consoante é explicado por Milaré (2014): 

 

Eventuais controvérsias entre os Estados-Partes relativas ao Acordo-Quadro serão 

resolvidas no âmbito do Mercosul, em conformidade com seu "sistema de solução 

de controvérsias" vigente. [...] 

Por fim, vale ressaltar que o "Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente do Mercosul" é 

visivelmente calcado na Agenda 21, cuja proposta de desenvolvimento sustentável 

ele endossa cabalmente. E isto é muito auspicioso, não só para a gestão 

ambiental em toda a sua abrangência, como também para o Direito do 

Ambiente, que pode enriquecer-se com doutrinas, normas e jurisprudência 

colocadas em comum (MILARÉ, 2014, p. 1620). 
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Pode-se, enfim, dizer-se que o processo de integração regional que veio a instituir o 

MERCOSUL, no tocante à questão do uso sustentável dos bens da natureza, sem ser 

incompatível com a soberania nacional de cada país, pode conformar um novo marco de 

colaboração entre os Estados-Membros na importante área da defesa do meio ambiente. 

 

4.6 A ALIANÇA BOLIVARIANA PARA OS POVOS DA NOSSA AMÉRICA – 

TRATADO DE COMÉRCIO DOS POVOS (ALBA-TCP) 

 

As sucessivas crises econômicas havidas durante as décadas de 1980 e 1990, 

titularizadas por governos vinculados ao neoliberalismo, tendo por consequência o aumento 

da pobreza em muitos países, acabou levando ao nascimento, na virada do século, de um 

movimento transformador direcionado a inverter a lógica das relações internacionais na seara 

da América Latina. A Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA), nessa 

contextura, acabou surgindo como movimento potencial lançado nesse sentido, estando tal 

iniciativa desde o início intimamente associada aos governos dos países latino-americanos que 

ensaiavam algum projeto de mudanças estruturais de inspiração socialista.  

Ou, conforme acrescenta Benzi (2010): 

 

En su esencia, (a ALBA) es un proyecto connotado por un fuerte elemento 

ideológico y de ruptura – por lo menos así es de entender para los países 

mayormente comprometidos – pero inicialmente definido negativamente por el 

rechazo de las dos componentes que han caracterizado el orden internacional de los 

últimos veinte años: la unidad unipolar a guía estadounidense y “la utopía del 

mercado total” propia del neoliberalismo (BENZI, 2010, p. 79). 

 

O início desse processo de integração deu-se, num primeiro momento, com a iniciativa 

cubana de enviar médicos para prestar serviços de saúde comunitária em território 

venezuelano, em troca do fornecimento de petróleo venezuelano para abastecer a Ilha 

Caribenha (FERREIRA, 2013, p. 65). A ALBA, assim, nasceu da necessidade de adequar 

interesses e objetivos regionais da Venezuela e Cuba, tendo como ponto comum uma tentativa 

de aproximação com os países menos desenvolvidos do Continente Latino-Americano e a 

repulsa a qualquer aproximação com os Estados Unidos (FREITAS, 2011, p. 04). 

Oficialmente, a ALBA foi criada em 2004, durante um evento realizado em Havana, 

Cuba, entre Hugo Chávez e Fidel Castro – evento este que passou a ser conhecido como a sua 

1ª Cúpula, no qual foi efetivamente assinada a “Declaração Conjunta para a Criação da 

ALBA”, propondo-se a constituir uma integração baseada na solidariedade e na justiça social 
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binacionais (LIMA; ROSA, 2013, p. 08). Conjuntamente à “Declaração de Criação da 

ALBA”, nessa mesma oportunidade foi assinado o Acordo entre os dois mandatários no qual 

são enumeradas as medidas que cada país deveria tomar para colocar em prática o seu 

funcionamento, estando entre elas o comprometimento com a suspensão de taxas 

alfandegárias e a concessão de benefícios mútuos, entre outras medidas, tais como: 

 

(1) a cooperação energética - fornecimento de petróleo da Venezuela para Cuba;  

(2) a possibilidade de pagar bens e serviços importados de Cuba com produtos 

originários da Venezuela cotados na moeda nacional, eliminando a necessidade 

de moedas estrangeiras na transação; 

(3) cooperação no âmbito da educação e da saúde, com a criação de programas 

conjuntos, erradicação do analfabetismo e formação de quadros médicos;  

(4) possibilidade de criação de empresas binacionais (LIMA; ROSA, 2013, p. 86). 

 

Emerge, portanto, inicialmente entre Cuba e a Venezuela, um modelo de integração 

latino-americana baseado nas “vantagens cooperativas”, buscando superar a integração 

mercantil pautada nas tradicionais “vantagens comparativas”. Assim, Cuba passou a receber 

petróleo venezuelano a preços especiais e com condições preferenciais de pagamento, e parte 

desse pagamento acabou sendo feito por meio de assessoria e serviços médicos, educacionais 

e agrônomos cubanos nos programas sociais venezuelanos. 

Posteriormente, em 2006, a República da Bolívia se juntou à então Alternativa 

Bolivariana, durante a 3ª Cúpula da ALBA, e trouxe alterações ao Acordo original, sendo a 

principal mudança a inclusão do Tratado de Comércio dos Povos (TCP) na ALBA, tratando-

se este último de um instrumento de intercâmbio solidário e complementar entre os países 

destinados a beneficiar aos povos, em contraposição aos tratados de livre-comércio, que 

buscam incrementar o poder e o domínio das transnacionais. O TCP também previa o 

exercício multilateral de ações nas áreas de educação, saúde, cultura e comunicação, o qual 

possibilitou posteriormente a implementação, mediante acordos bilaterais firmados por Cuba 

e Bolívia, de iniciativas cubanas tendentes à erradicação do analfabetismo em território 

boliviano, em troca do fornecimento de produtos minerais, agrícolas e pecuários bolivianos. 

Assim, em maio de 2006 foi assinado o novo acordo da ALBA juntamente com o 

TCP, entre a República de Cuba, a República Bolivariana da Venezuela e a República da 

Bolívia, ficando o Bloco, a partir desse momento, a ser chamado oficialmente de “Alternativa 

Bolivariana para os Povos da Nossa América-Tratado de Comércio dos Povos” (ALBA-TCP). 

Em janeiro de 2007, durante a 4ª Cúpula da ALBA, houve a adesão da Nicarágua ao 

Bloco, como decorrência da vitória eleitoral de José Daniel Ortega Saavedra, conhecido líder 

da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN), no ano de 2006, às eleições 
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presidenciais da Nicarágua. Em seguida, na 5ª Cúpula da ALBA, realizada em abril de 2007, 

houve a participação de seis países como Membros-Observadores – Haiti, Equador, República 

de Dominica, Federação de São Cristóvão e Névis, São Cristóvão e Granadinas e Uruguai –, 

alguns dos quais, mais tarde, viriam a aderir à ALBA (LIMA; ROSA, 2013, p. 89-91). 

Posteriormente, na  6ª Cúpula da ALBA,  realizada em janeiro de 2008, houve a 

criação do Banco da ALBA, tratando-se de um instrumento político para o desenvolvimento 

social e econômico dos Estados-Membros, com o objetivo de romper com a dependência do 

FMI e Banco Mundial, assim como dos grandes centros do capitalismo mundial, evento este 

que seria bastante importante no Bloco para o desenvolvimento de uma economia 

independente da moeda estrangeira, tendo como funções, ademais disso, o desenvolvimento 

de programas para a redução do desemprego e a criação de fundos de solidariedade frente a 

emergências causadas por desastres naturais e afins (SEABRA; GIMENEZ, 2015, p. 08).  

Nessa mesma 6ª Cúpula da ALBA houve o lançamento do Tratado de Segurança 

Alimentar da ALBA, pois que nessa época a Venezuela já enfrentava crises de 

desabastecimento de alimentos básicos, e o seu Governo buscava a integração latino-

americana como fonte alternativa para a obtenção desses itens essenciais, sendo ainda nessa 

última reunião que foi modificado o nome do Bloco, de “Alternativa” para “Aliança 

Bolivariana para os Povos da Nossa América”, atendendo à sugestão de Hugo Chávez 

(LIMA; ROSA, 2013, p. 89-91). Também nessa 6ª Cúpula da ALBA foram criadas as três 

instâncias do Bloco, que são as seguintes: o Conselho Ministerial, integrado por 

representantes dos Chefes de Governo dos Estados-Membros, com o status de instância 

decisória; o Conselho de Movimentos Sociais, com caráter consultivo; e a Comissão 

Permanente, com sede em Caracas, Venezuela, responsável por estudar a viabilidade dos 

projetos apresentados (FREITAS, 2011, p. 07-08). 

O fato é que, por toda a América Latina, enquanto a ascensão dos novos governos de 

esquerda foi acompanhada por forte oposição interna e por polêmicas internacionais, a ALBA 

cada vez mais acabou assumindo o discurso revolucionário em defesa desses novos governos, 

eventualmente denunciando as interferências externas e a ação do “Império” em planos de sua 

desestabilização, tendo sido nesse ambiente que se deu a 3ª Cúpula Extraordinária da ALBA, 

em agosto de 2008, quando houve a adesão da República de Honduras ao Bloco, sequenciada, 

quase que imediatamente, por um Golpe de Estado que tirou o Presidente José Manuel Zelaya 

Rosales do poder (AYERBE, 2008, p. 09-11).  
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Também nessa 3ª Cúpula Extraordinária da ALBA foi anunciada a iniciativa de criar o 

“Sistema Único de Compensação de Pagamentos”, que, mais adiante, na 6ª Cúpula da ALBA, 

em 2009, passaria a se chamar de “Sistema Unitário de Compensação Regional” (SUCRE), 

tratando-se de uma verdadeira moeda regional que contribuiu para a criação de uma nova 

arquitetura financeira na região (SEABRA; GIMENEZ, 2015, p. 09-10). 

Durante a 5ª Cúpula Extraordinária da ALBA, em abril de 2009, deu-se a adesão ao 

Bloco da República de São Vicente e Granadinas, tendo, na sequência, na 6ª Cúpula 

Extraordinária, realizada em junho do mesmo ano, se dado a adesão do Equador, onde Rafael 

Vicente Correa já vinha exercendo a Presidência desde 2007, tendo sido esta a última das 

adesões dos governos de esquerda da América Latina ao Bloco (LIMA; ROSA, 2013, p. 92). 

Dentre todos os países participantes da ALBA, pelo menos quatro apresentam suas 

economias com forte viés socialista – em especial Cuba e Venezuela, seguidos, mais 

moderadamente, pela Bolívia e Nicarágua –, sendo a crítica ao modelo econômico capitalista 

tradicional uma voz corrente no Bloco, tendo efetivamente este modelo integracionista só se 

tornado possível na América Latina na virada do século, quando sobreveio uma 

movimentação atípica na titularidade dos governos nacionais eleitos na região, possibilitando 

a ascensão de uma série de governos progressistas de centro-esquerda, que, a par de 

propugnarem, no âmbito interno, a redução de suas desigualdades sociais, passaram também a 

priorizar a integração regional com o fito de conseguir um crescimento sustentável.  

Como um processo recente, a ALBA tem-se constituído como um mecanismo de 

integração regional que, apesar de suas dificuldades e contradições, configura-se como 

concretamente alternativo aos modelos vigentes – sejam aqueles mais à direita e de pretensões 

“imperiais”, como a ALCA, sejam aqueles mais progressistas, como o MERCOSUL.  

Apesar de utilizar como modelo as vantagens cooperativas e uma forma alternativa de 

integração que não privilegia a questão econômica, a ALBA encontra-se muito vinculada à 

imagem dos partidos ou mesmo das lideranças latino-americanas de centro-esquerda que a 

internalizaram em seus territórios nacionais. Nesta linha, por muito tempo a ALBA significou 

externamente quase que exclusivamente uma articulação ideológica dos governos latino-

americanos de esquerda, situação esta que inclusive se encaminhou para que os seus 

opositores denunciassem a ALBA como instrumento de doutrinamento e interferência de 

Cuba e de Hugo Chávez na América Latina (LIMA; ROSA, 2013, p. 91).  

Atualmente o Bloco encontra-se em profunda fragilidade, e seu futuro é incerto, senão 

por conta da troca de vários governos latino-americanos progressistas de centro-esquerda por 
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governos conservadores, de centro-direita, que preferem estar vinculados a outras alianças 

regionais, também pelo fato de a disputa hegemônica interna seguir altamente polarizada no 

Estado Venezuelano, sobretudo após a morte de Hugo Chávez, ocorrida em 2013. 

 

4.7 O PROGRAMA INTEGRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUL-

AMERICANA (IIRSA) 

 

Criada no ano 2000, quando da realização, em Brasília, da 1ª Reunião de Presidentes 

da América do Sul, tendo como anfitrião o então Presidente do Brasil Fernando Henrique 

Cardoso, a concertação internacional denominada Integração da Infraestrutura Regional Sul-

Americana (IIRSA), primeira instituição formada por todos os países da América do Sul – 

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, 

Uruguai, Venezuela –, teve o seu nascedouro motivado no intuito de incrementar um maior 

desenvolvimento dos Estados Sul-Americanos por meio da superação dos entraves 

econômicos à sua integração econômica regional, permitindo a implementação de melhores 

condições de inserção desses países no mercado global (COSTA; GONZALES, 2014, p. 24). 

A formação da IIRSA deu-se a partir de uma proposta desenvolvida pelo Governo 

Brasileiro, numa iniciativa tendente a criar obras de infraestrutura, concentradas 

principalmente nos setores de transporte, energia e telecomunicações, ligando fisicamente as 

principais regiões econômicas do Subcontinente, tendo em mira a diminuição dos custos de 

transporte e circulação de mercadorias, visando o desiderato final de conseguir o aumento dos 

níveis de exportação intra e extrarregional (HONÓRIO, 2013, p. 105-106). 

A iniciativa IIRSA foi idealizada a partir do reconhecimento da importância de se dar 

a necessária ênfase à complementaridade entre as obras de infraestrutura nacional de cada país 

e as ações de integração regional, tendo surgido, ademais disso, diante da imperatividade de 

uma integração entre os países sul-americanos que fosse além do aspecto comercial, pois que, 

para esta última finalidade, desde há muito já tinham sido criados na região esquemas de 

concertação próprios. Para tal mister, fazia-se necessária a conciliação de uma agenda 

econômica apresentando mecanismos que viessem concretizar o desenvolvimento e a 

interdependência econômica regional, para o que seriam utilizados os fundos do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), do Fundo de Desenvolvimento Financeiro da Bacia do Prata 

(FONPLATA) e da Corporação Andina de Fomento (CAF) para a construção de projetos de 
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desenvolvimento que viessem, no seu aspecto global, importar em crescimento econômico 

para os Estados Sul-Americanos (VIGEVANI; OLIVEIRA; CINTRA, 2003, p. 48).  

Assim, como um mecanismo de consecução de investimentos regionais no campo dos 

Estados Sul-Americanos, nasce a IIRSA, tendo por objetivo realizar uma planificação 

territorial da América do Sul e promover as conexões físicas necessárias para o 

desenvolvimento do Bloco, sendo de se notar que desde a sua criação, mesmo com as 

sucessivas trocas de governo havidas a partir de então no curso de cada país do Continente – 

nas quais há uma recorrente troca, do ponto de vista ideológico, de governos mais 

progressistas por governos mais conservadores, ou vice-versa –, permanece até hoje íntegro 

esse esquema de cooperação pelos governantes. 

Desde a sua criação, no ano 2000, em virtude da vasta proporção que a integração 

propugnada pela IIRSA teria que lidar, desde logo foi objeto de discussão pelos mandatários 

sul-americanos a necessidade de modernização e atualização dos sistemas regulatórios e 

institucionais de cada país que versam sobre áreas relacionadas à infraestrutura, tentando 

harmonizar os esforços entre os países nessas políticas,  

 

Valorizando as dimensões ambientais e sociais do projeto, buscando o 

desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações 

envolvidas, além de promover uma boa gestão e capacitação de recursos financeiros 

(PEREIRA, 2018, p. 36). 

 

Como resultado do 1º Encontro dos Presidentes da América do Sul, ficou então 

acordado já na sua “Declaração Final” um Plano de Ação para o lançamento dessa iniciativa 

regional, o qual, desde logo, ficou estruturado em três grandes pilares fundamentais: 

transporte, energia e comunicações (PEREIRA, 2018, p. 28).  

A partir de então, enquanto mecanismo indutor do processo de integração física 

regional, direcionou-se a atuação da IIRSA sobre certos “eixos de integração e 

desenvolvimento”, considerando-se os elementos físicos, normativos e institucionais 

necessários para o desenvolvimento da infraestrutura física na região (IIRSA, 2011, p. 50).  

Dentro dessa perspectiva, foi proposta a atuação da IIRSA levando-se em conta a sua 

incidência sobre pelo menos dez “eixos de integração e desenvolvimento”, sendo eles: 

a) Eixo Andino;  

b) Eixo Andino do Sul;  

c) Eixo da Hidrovia Paraguai-Paraná;  

d) Eixo de Capricórnio;  
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e) Eixo do Amazonas;  

f) Eixo do Escudo das Guianas;  

g) Eixo do Sul;  

h) Eixo Interoceânico Central;  

i) Eixo MERCOSUL-Chile; e  

j) Eixo Peru-Brasil-Bolívia desenvolvimento (IIRSA, 2011, p. 10).  

 

O mapa abaixo demonstra a localização geográfica dos ditos “eixos de integração e 

desenvolvimento” concebidos nos contornos da IIRSA: 

 

Figura 3 - IIRSA - Eixos de Integração e desenvolvimento 

 
 Fonte: IIRSA (2011, p. 10).  

 

Com caráter intergovernamental, a IIRSA trata-se de um marco do chamado 

“regionalismo estrutural” na América do Sul, pois que centrada na cooperação entre os 

poderes público e privado, ancorada na coordenação estatal, mediante a qual se pretendeu o 

planejamento territorial de uma infraestrutura integrada entre os países da região, objetivando, 

a longo prazo, uma integração também em outros aspectos – econômico, político e/ou social –

, construindo estratégias de ação coletiva para o seu desenvolvimento, pois que, para além de 

promover apenas uma integração física entre as nações soberanas da América do Sul, também 

se tinha em vista “promover uma identidade regional a partir da cooperação conjunta nos 

projetos que viriam a ser estabelecidos, colocados em prática e quem consequentemente, 

possibilitariam uma maior aproximação e desenvolvimento” (FERNANDES, 2018, p. 14).  

A formatação da iniciativa IIRSA teve continuidade em 2004 na Reunião de Cuzco, no 

Peru, quando os mandatários sul-americanos, além de ratificarem o compromisso de 

integração logística havido anteriormente, aprovaram a “Agenda de Implementação 

Consensual 2005-2010”, que definiu os 31 (trinta e um) projetos de infraestrutura prioritários 
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a serem concluídos na América do Sul até 2010, esclarecendo Souza (2011), a respeito, que, 

nessa oportunidade  

 

Dentre os 10 (dez) eixos iniciais seriam agora priorizados 07 (sete) e dentre os mais 

de 300 (trezentos) projetos foram eles reduzidos a 31 (trinta e um) – 02 (dois) na 

área de comunicações, 01 (um) na área de energia e 28 (vinte e oito) na área de 

transportes (SOUZA, 2011, p. 03).  

 

A agenda consensual, portanto, se tornaria bem mais modesta em relação aos seus 

planos iniciais, conforme se pode conferir no mapa abaixo: 

 

Figura 4 - Os projetos de infraestrutura prioritários da IIRSA até 2010 

 
Fonte: IIRSA (2011, p. 11). 

 

De se dizer, ainda, que a partir de 2003 uma parte importante das obras que iriam 

compor a infraestrutura da região passou a receber recursos brasileiros do BNDES, firmando-

se tal entidade, a partir de então, como o grande agente financiador dessa iniciativa regional, 

mediante a promoção das exportações brasileiras de bens e serviços de infraestrutura, 

apoiando empresas brasileiras exportadoras ou que realizam obras em nações vizinhas, 

viabilizando indiretamente, desta forma, o financiamento da integração e o aumento da 

atuação empresarial brasileira na América do Sul (LUCE, 2007, p. 74). 

Assim, com o financiamento de projetos de infraestrutura, passa o BNDES, a partir 

desse momento, a ser o verdadeiro braço econômico da política externa brasileira na 

consecução do processo de integração junto aos demais Estados Sul-Americanos. Esse 

financiamento das obras da iniciativa IIRSA pelo BNDES seria possível pelo fato de 60% dos 
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projetos em questão se configurarem, na verdade, como obras nacionais com algum impacto 

em países vizinhos, tratando-se os demais empreendimentos transnacionais de pontes, túneis, 

passagens de fronteira, transmissão de energia, hidrovias, ferrovias e hidrovias, sendo de se 

dizer, ademais disso, que como condição imposta para a liberação de crédito havia a exigência 

de contratação exclusiva de construtoras brasileiras,  assim como a aquisição de bens para a 

realização das obras também teria de ser feita no mercado brasileiro (LUCE, 2007, p. 75). 

Note-se que esse financiamento da integração iria se dar especialmente quando Luiz 

Inácio Lula da Silva assume a Presidência do Brasil, o que acabaria, de fato, tornando o 

BNDES um verdadeiro agente da política regional do Governo Lula, como diz Paz (2015): 

 

O BNDES durante o governo Lula foi um importante ator de política externa que 

trabalhou pela defesa dos interesses econômicos do Brasil na América do Sul através 

do processo de internacionalização das empresas brasileiras. O protagonismo do 

Banco esteve presente na IIRSA na condição de fonte de financiamento de longo 

prazo para as construtoras brasileiras para realização das grandes obras de 

infraestrutura na região. Observa-se que o governo Lula privilegiou o espaço sul-

americano para o exercício da liderança do Brasil e elegeu o BNDES como agente 

executor da política regional que beneficiou a expansão do empresariado nacional 

para os países vizinhos (PAZ, 2015, p. 02). 

 

A posição do Brasil, neste particular aspecto, se deu em virtude do desejo de seu 

Governo de então de melhor se posicionar em fóruns políticos e econômicos internacionais, a 

partir do aumento de sua influência no Subcontinente, e a IIRSA, neste sentido, acabava por 

se constituir em um poderoso alicerce para alcançar esse objetivo, contribuindo, ao fim e ao 

cabo, para uma maior multipolaridade nas relações globais (ANTÚNES, 2007, p. 27). 

É certo, contudo, que a literatura especializada está longe de um consenso acerca do 

impacto dos ditos financiamentos para o aprofundamento da integração regional, como 

também falta convergência sobre a validade da IIRSA como instrumento da integração, tendo 

ainda a participação brasileira nessas obras adquirido certa ambiguidade na avaliação dos 

países vizinhos, com o Governo Brasileiro por vezes sendo demandado a assumir a condição 

de “paymaster” no seu financiamento, enquanto que em outros momentos, ao contrário, foi 

acusado de usar o BNDES para fins hegemônicos (HONÓRIO, 2013, p. 197-198). 

Os compromissos de integração entabulados no bojo da concertação IIRSA foram 

também reafirmados em maio de 2008, em Brasília, quando foi criada a União de Nações Sul-

Americanas (UNASUL), ocasião em que pelo menos sete objetivos da agenda consensual já 

haviam sido concluídos, e onze se encontravam em andamento, sendo que, na sequência, no 

final de 2009, os mandatários sul-americanos decidiram pela criação de uma nova contextura 

institucional do Bloco, sob a forma do Conselho de Infraestrutura e Planejamento-
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COSIPLAN, decidindo-se por incluir a IIRSA como seu fórum técnico de infraestrutura, 

ficando diretamente responsável pela coordenação da integração e do desenvolvimento 

regional (IIRSA, 2011, p. 09). Em 2009, portanto, a COSIPLAN, como órgão estruturante da 

UNASUL, acabou incorporando a iniciativa IIRSA, como destacam Costa e Gonzales (2014): 

 

Nesse marco global da UNASUL, em 10 de agosto de 2009 foi criado o Conselho 

Sul-americano de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN), como órgão de 

coordenação e articulação de programas e projetos de integração da infraestrutura 

regional dos países. Entre seus objetivos gerais vale destacar o desenvolvimento da 

infraestrutura para a integração regional, reconhecendo os logros e os avanços da 

IIRSA, a qual é incorporada no seu marco de trabalho. Neste contexto, a IIRSA 

passa a ser considerada como um fórum técnico de planejamento da integração física 

regional do subcontinente, com funções de planejamento, avaliação e 

monitoramento da execução dos projetos de integração física regional (COSTA; 

GONZALES; 2014, p. 35). 

 

Por fim, é de se dizer que, dentre as obras já realizadas ou em curso pela IIRSA, 

destacam-se especialmente alguns projetos que possuem uma grande relevância por gerarem 

um alto desenvolvimento das regiões afetadas, tratando-se de empreendimentos voltados aos 

subsetores ferroviários e de interconexão energética, permitindo, assim, além de um maior 

acesso a territórios antes praticamente inóspitos, um maior processo integracionista para as 

populações atingidas. Neste particular, é de se dizer que o “Eixo Amazônico”, especialmente, 

tem sido bastante agraciado com a realização de obras nos países pelos quais se estende a 

Panamazônia, tendo no Brasil sido concluídos oito projetos5, dois na Colômbia6; sete no 

Equador7; sete no Peru8; e um entre o Peru e o Equador9.  

 

4.8 A UNIÃO DE NAÇÕES SUL-AMERICANAS (UNASUL) 

 

A UNASUL é uma organização intergovernamental composta pela totalidade dos 

Estados da América do Sul – Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, 

Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela –, tendo seu tratado constitutivo sido assinado 

 
5 Programa de Manejo Ambiental e Territorial da Rodovia Cuiabá-Santarém (2006); Melhoria da Navegabilidade 

do Sistema Solimões (2017); Conexão Rodoviária Rio Branco-Cruzeiro do Sul (2014); Reabilitação da Estrada 

Açailândia-Palmas (2010); Reabilitação da Estrada Açailândia-Porto de Itaqui (2017); Reabilitação da Estada 

Balsas-Marabá (2019). 
6 Acesso e Adequação do Porto de Puerto Asís (2015); Plataforma de Leticia (2015). 
7 Reabilitação e Pavimentação do trecho San Lorenzo (El Carmen) (2014); Aeroporto de Tena (2013); Melhoria 

da Via Guayaquil (2012); Melhoria da Via Puerto Bolívar (2019) ; Melhoria da Via Puerto Bolívar (2019); 1ª 

Etapa do Porto de Providência (2015). 
8 Rodovia Tarapoto-Yurimaguas (2009); Porto de Bayóvar (2010); Porto de Paita (2014); Terminal de Embarque 

de Minerais de Callao (2014); Terminal Norte Multiuso de Callao (2016); Construção do Novo Porto de 

Yurimaguas (2016). 
9 Trata-se do projeto de Melhoramento da Navegabilidade do Rio Morona (2017). 
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em 23 de maio de 2008, na 3ª Cúpula de Chefes de Estado da América do Sul, realizada em 

Brasília, tendo como anfitrião o então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Trata-se de um 

arranjo integracionista fundado dentro dos ideais de associação multissetorial dos países sul-

americanos, tendo como objetivo principal propiciar a integração entre eles nas áreas 

econômica, social e política, no âmbito do qual também se espera uma cooperação entre as 

nações que compõem o Bloco noutros segmentos, como educação, cultura, infraestrutura, 

energia, ciências, finanças e segurança. 

A ideia de criação da UNASUL remonta ao final do século XX e início do século 

XXI, dentre as várias tentativas para promover uma integração entre os países sul-americanos, 

em prol de interesses comuns de desenvolvimento econômico, incremento de mercado e 

consequente fortalecimento dessas nações perante o cenário internacional, particularmente 

num tempo em que os movimentos sociais e lideranças políticas de caráter progressista da 

América Latina passaram a questionar a supremacia norte-americana no Subcontinente, que 

tornava esses países reféns do capitalismo financeiro e de organismos internacionais 

(MANRIQUEZ, 2014, p. 07).  

O fato é que, neste momento, nos domínios da América do Sul, faziam-se sentir os 

resultados negativos das políticas neoliberais implementadas pelos governos anteriores na 

região, criando-se um ambiente favorável à vitória das oposições de centro-esquerda no 

Subcontinente, o que permitiu uma reordenação regional tendente a uma concepção mais 

cooperativa entre os países, além dos aspectos meramente comerciais. 

Com efeito, nesta seara, os debates acerca de uma outra forma de integração diferente 

do mero estabelecimento de uma zona de livre-comércio entre os países sul-americanos 

aprofundaram-se com a chegada ao poder, nas nações do Subcontinente, de lideranças 

políticas reformadoras, cujos pensamentos foram organizados principalmente a partir do 

“Foro de São Paulo”, no curso do qual vieram a ser objeto de discussão alternativas às 

políticas dominantes na região, chamadas de "neoliberais", com a implementação de medidas 

tendentes a promover a integração latino-americana também nos campos político e cultural, 

além do econômico. Com efeito, desde as suas origens  

 

o “Foro de São Paulo” propugnou pela integração política e econômica da América 

Latina e procurou agregar partidos, frentes e movimentos que se autodenominavam 

nacionalistas, democráticos, populares e socialistas, tendo como fator de coesão o 

compromisso com transformações estruturais críticas à agenda neoliberal emergente 

à época de sua criação e uma postura refratária à hegemonia norte-americana na 

região (MORAES, 2014, p. 91). 
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Tais ideias evoluíram efetivamente para a construção de um projeto envolvendo 

aspectos estratégicos, e não meramente econômico-comerciais, projeto este que acabou 

ganhando força e resultou na proposta de um foro diferenciado para conjugar um novo 

modelo integracionista que viria a se constituir, mais adiante, na criação da UNASUL. 

Neste particular, o principal fator para o surgimento da UNASUL foi a atuação dos 

governos brasileiro e venezuelano à época – titularizados, respectivamente, pelos Presidentes 

Luiz Inácio Lula da Silva e Hugo Rafael Chávez Frias –, os quais conseguiram derrubar 

históricos empecilhos ao implemento de ações de concertação conjunta e aproveitar o novo 

cenário como propício ao avanço de uma integração mais diferenciada entre os países sul-

americanos. Nesse processo, ambos os países – Brasil e Venezuela – coincidiam sobre a 

necessidade de se conceber um perfil político para um “novo regionalismo”, que deveria ser 

um instrumento para políticas de desenvolvimento distributivas e contribuir para a projeção 

internacional sul-americana, mas, no entanto, divergiam sobre os meios para alcançar tal 

desiderato, sendo os contrastes demarcados pelas estratégias de cada país.  

A este projeto integracionista, provocados pelo Brasil e Venezuela, numa dinâmica 

facilitada pela ascensão de partidos progressistas ao poder nos domínios da América do Sul, 

iriam se agregar os demais países do Subcontinente no sentido de criar uma nova organização 

internacional, representando a aspiração de seus governos na promoção do desenvolvimento 

equilibrado e  na concretização de direitos baseada numa integração cooperativa. 

As bases para a criação da UNASUL se deram, no entanto, a partir de um  arranjo 

integracionista que havia sido criado anteriormente, em 08 de dezembro de 2004, na Cidade 

de Cuzco, no Peru, na 3ª Reunião de Presidentes da América do Sul, reunindo os doze países 

sul-americanos, a Comunidade Sul-Americana de Nações (CASA), cujo documento 

instituidor – a “Declaração de Cuzco” – já apontava para a necessidade de entabular um novo 

sistema de concertação política e diplomática na região que tivesse um caráter mais amplo, 

inaugurando-se, desta forma,  

 

[...] um padrão de regionalização pós-liberal, que contempla outras dimensões além 

da estritamente econômica, com destaque para a preocupação com a redução de 

assimetrias sociais e territoriais e a ampliação dos direitos de cidadania (MORAES, 

2014, p. 69).  

 

Posteriormente, seria em 2007, no curso da 1ª Reunião Energética da América do Sul, 

realizada na Venezuela, que este arranjo integracionista iria ter o seu nome alterado para 

UNASUL, vindo a se constituir definitivamente no ano seguinte, em Brasília, na 3ª Cúpula de 
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Chefes de Estado da América do Sul, como dito ao início, entrando em vigor só em 2011, 

após alcançar o número necessário de ratificações (MEUNIER; MEDEIROS, 2013, p. 674).  

A UNASUL surge assim com uma concepção integracionista que supera a questão 

comercial, de ordem mais cooperativa, abrangendo fatores estratégicos, em que se busca um 

fortalecimento da região sul-americana, mediante a garantia da democracia, dos direitos 

humanos e dos direitos sociais e ambientais, mas com o real intuito de realização, pelos 

Estados-Membros, de ações conjuntas tendentes a gerar o desenvolvimento regional, 

enfatizando medidas de infraestrutura e de integração energética que também venham 

contribuir para a diminuição das assimetrias (NERY, 2016, p. 67).  

E, no tocante às assimetrias, há várias delas que merecem ser sinaladas: 

 

Em termos populacionais, apenas três países – Brasil, Argentina e Colômbia – 

representam ao redor de 72% da população sul-americana. No que diz respeito ao 

território, Brasil, Argentina e Peru representam 71% da área geográfica sul-

americana. O PIB da Guiana, menor economia da região, alcança apenas 0,1% do 

PIB brasileiro. A população do Suriname, a menor da região, equivale a 0,26% da 

brasileira. Já o território uruguaio, um dos menores da região, corresponde a pouco 

mais de 2% do brasileiro. Esses poucos dados referentes a essas três dimensões – 

economia, território e população - são suficientes para evidenciar as discrepâncias 

reais entre as doze entidades soberanas que integram o espaço sul-americano 

(MORAES, 2014, p. 73). 

 

Diferentemente de outros instrumentos de integração econômica e comercial, cujo 

mote era essencialmente a criação de uma zona de livre-comércio, a UNASUL tem como 

principal objetivo, de acordo com o seu Tratado Constitutivo, criar um espaço de integração, 

visando desenvolver ações conjuntas que ultrapassam a esfera econômica. 

A UNASUL, enfim, tem um perfil diferente de outras iniciativas integracionistas e se 

aproxima mais de um instrumento de governança regional, tratando-se, em verdade, de um 

fenômeno alternativo à integração comercial tradicional, que pretende alterar o seu paradigma 

assimétrico e insuficiente, agregando fatores estratégicos como a defesa dos direitos humanos 

e a proteção do meio ambiente, permitindo, ademais, a coexistência de outras instituições 

supranacionais, construídas em diferentes visões de integração. 

No seio do Tratado Constitutivo da UNASUL não há a concessão de poderes 

supranacionais à UNASUL, o que é evidenciado pelo processo decisório baseado em 

consenso entre as nações que compõem o Bloco, estabelecendo-se a sua estrutura institucional 

com base em cúpulas presidenciais anuais (Conselho de Chefes de Estado e de Governo), 

reuniões ministeriais semestrais (Conselho de Chanceleres) e encontros de delegados a cada 

bimestre (Conselho de Delegados), objetivando a apresentação de propostas concretas de ação 
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e decisão executiva. Na engenharia institucional da UNASUL encontram-se presentes, ainda, 

doze conselhos temáticos, ligados a vários assuntos, destacando-se, neste aspecto, 

particularmente, o Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN), 

que em 2009 passou a incorporar a já mencionada iniciativa para a Integração da 

Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), existindo no corpo estrutural do Tratado 

Constitutivo, ademais, a previsão de criação, mediante protocolo adicional, de um Parlamento 

Sul-Americano com sede em Cochabamba, Bolívia (NERY, 2016, p. 70). 

A questão ambiental, especificamente, como dito anteriormente, não passou 

despercebida na UNASUL, encontrando-se entre as metas do Bloco a proteção do meio 

ambiente por meio do desenvolvimento sustentável, lembrando Lugato (2017), no tocante: 

 

Por se tratar de uma organização regional, a UNASUL pode ter maior efetividade na 

promoção de direitos que envolvem mais de um país. A preservação da Floresta 

Amazônica, da Bacia do Prata e do Aquífero Guarani dependem de todos os países 

envolvidos. Portanto, a UNASUL poderá consistir num espaço em que se dá maior 

proteção ao direito difuso ambiental e às populações locais e indígenas (LUGATO, 

2017, p. 41). 

 

Devidamente constituída a UNASUL em 2008, posteriormente, em uma Cúpula 

Extraordinária de Chefes de Estado Sul-Americanos, realizada em Campana, na Argentina, 

em maio de 2010, o ex-Presidente Argentino Néstor Carlos Kirchner, uma liderança política 

bem conhecida no cenário internacional, foi eleito pelos Estados-Membros como o primeiro 

Secretário-Geral do Bloco, mas devido à sua prematura morte, ocorrida em outubro do mesmo 

ano de 2010, foi sucedido pela colombiana María Emma Mejía Vélez, que cumpriu mandato 

até 2012, sendo sucedida, ao depois, pelo venezuelano Alí Rodríguez Araque, o qual deu 

lugar, por sucessão, a partir de 2014, ao colombiano Ernesto Samper Pizano, que exerce a 

função de Secretário-Geral da UNASUL até os dias atuais. 

A institucionalidade da UNASUL, no entanto, ainda é incipiente, pois que baseada 

num modelo intergovernamental de integração, em que os Chefes do Executivo são as suas 

autoridades máximas, devendo este projeto conviver com a alternância de rota dos governos 

nacionais de cada Estado-Membro. De fato, enquanto que no momento de constituição da 

UNASUL prevaleciam na América do Sul governos identificados com a esquerda 

progressista, percebe-se que atualmente a retomada do conservadorismo na região pode 

dissolver o projeto integracionista em prol de um (re) alinhamento aos padrões neoliberais, 

cada vez mais incompatíveis aos direitos da maioria da população (LUGATO, 2017, p. 43). 
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De qualquer forma, a UNASUL vive atualmente uma grande crise: em seus dez anos 

de existência, não obstante tenha tido um papel importante inclusive na mediação de conflitos 

regionais, sua atuação institucional encontra-se absolutamente paralisada pela retirada do 

Bloco de seis de seus Estados-Membros: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru.  

Passemos agora ao capítulo que aborda o tema da cooperação amazônica, 

propriamente dita, mediante a entabulação do Pacto Amazônico, arranjo de integração 

regional implementado entre os Estados Amazônicos que no ano de 2018 completou 40 anos 

de existência, e que se constitui na temática central da presente pesquisa.  

 

. 
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5 O TCA E A SUA POSTERIOR CONVERSÃO NA OTCA: DE UM SIMPLES 

PACTO A UMA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL 

 

Tendo sido abordados, no capítulo anterior, as instituições supranacionais e arranjos 

de integração regional de maior proeminência política e econômica da América Latina, 

deixou-se propositalmente para ser trabalhada no capítulo que ora se inicia o assunto que é o 

objeto central da presente Tese, que é o Pacto Amazônico, enquanto instrumento de 

concertação cooperativa firmado em 1978 pelo Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, 

Venezuela, Guiana e Suriname, e que se constitui num dos mais antigos instrumentos de 

cooperação internacional vigente entre os povos sul-americanos. Tal instrumento de 

concertação regional, como se dirá à exaustão no curso do presente trabalho, foi entabulado 

originariamente com o fito de criar um marco formal que conferisse impulso político à 

cooperação e ao desenvolvimento dos Estados Amazônicos, mediante a utilização 

compartilhada dos recursos da Panamazônia ou Amazônia Continental,  tratando ainda de 

salvaguardar, na mesma medida, a soberania de cada um dos Países Amazônicos sobre os 

seus respectivos territórios existentes na região. 

Vejamos então, de forma mais amiúde, os seus antecedentes históricos, assim como os 

seus elementos caracterizadores e a sua engenharia institucional, e ainda como se deu a 

evolução normativa da cooperação entre as Nações Amazônicas no âmbito desse instrumento 

regional de concertação política, culminando com a descrição do papel atual do Pacto 

Amazônico no contexto sul-americano, e a apresentação de um balanço de sua atuação. 

 

5.1 OS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DO PACTO AMAZÔNICO 

 

Grandes rios e áreas de sua influência sempre ensejaram a cooperação entre os povos a 

eles adjacentes, seja para a navegação, seja para outros propósitos, sendo que na década de 

1960 uma compilação da Organização das Nações Unidas (ONU) registrava a ocorrência 

global de 253 tratados, alguns bilaterais, outros multilaterais (RICUPERO, 1984, p. 177). 

O Brasil por muito tempo apresentou resistência ao aprofundamento da integração 

sub-regional, dada uma característica essencial da política externa brasileira, que é a condição 

de Estado satisfeito territorialmente, tendo toda a atuação externa do país, desde o início do 

século XX, sido formulada a partir da ideia primordial de manutenção do seu “status quo” 
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territorial, procurando preservar o seu diferencial de poder, a fim de buscar ganhos relativos 

juntos aos Estados vizinhos, como é reiterado, entre outros, por Pinheiro (2000): 

 

É dessa forma que podemos entender a relação do Brasil com os demais países da 

América do Sul, como tendo por base uma visão hobbesiana antes que grotiana, 

como um meio de garantir sua posição de liderança dentro da região e de aumentar 

seu poder de barganha extra- regional. Nesse sentido, esta que seria a estratégia de 

busca da autonomia pela liderança, é relacional, ou seja, garante a liderança no 

entorno sul-americano e, simultaneamente, contribui para obter mais autonomia no 

plano global (PINHEIRO, 2000, p. 323). 

 

Nos limites da América do Sul, o Tratado da Bacia do Prata, de iniciativa brasileira, 

entabulado em 1969 com seus vizinhos platinos – Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai –, 

foi o primeiro arranjo de concertação multilateral firmado na região, sendo entabulado 

especificamente no sentido de institucionalizar a exploração integrada, racional e harmônica 

do vasto sistema hidrográfico que se expande na região meridional do Subcontinente1.  

Deveu-se a demora de uma iniciativa semelhante na porção setentrional da América do 

Sul, onde se localiza a Amazônia Continental – a Amazônia que se estende por todo o 

Continente Sul-Americano, ou Panamazônia –, basicamente devido a questões naturais, pois 

que do lado estrangeiro a cordilheira atuava na contenção da expansão dos países vizinhos; do 

lado brasileiro, por sua vez, a formação de cidades dependia dos rios navegáveis como único 

ou principal meio de transporte (RICUPERO, 1984, p. 178).   

Desta forma, pelo menos até a criação de Brasília, o “tempo amazônico” – ditado 

pelos ciclos de chuvas e cheias – permitiu ao homem daquela região a formação de povoados 

periféricos, com economia de subsistência, isolados do restante do país, já que a Bacia 

Amazônia torna muito difícil a intercomunicação com o resto do país, o que fez da região, 

“por muito tempo, uma região isolada e de difícil acesso, alcançada tão-somente por via aérea, 

com exceção das cidades localizadas no litoral atlântico e ao longo das margens do Rio 

Amazonas e de seus afluentes navegáveis” (MIRANDA, 2005, p. 18). 

Temos aí uma região, no entanto, que não é somente ocupada pelo Brasil. Com efeito, 

como já se disse ao longo desse trabalho, os limites da Panamazônia se estendem desde a 

costa atlântica, ao norte da foz do Rio Oiapoque, até o sul, onde, a partir da Bolívia, faz 

fronteira com a Bacia do Prata. Abrigando similitudes geográficas com relação ao clima, 

fauna, flora e bacias hidrográficas, toda essa região constitui-se, na sua totalidade, um 

 
1 O sistema fluvial do Prata se desenvolve numa extensão aproximada de 3.100.000 km², assim repartidos: Brasil 

(1.415.000 km²), Argentina (920.000 km²), Paraguai (410.000 km²), Bolívia (205.000 km²) e Uruguai (150.000 

km²) (VILLELA, 1984, p. 147-148). 
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legítimo patrimônio comum dos oito países que a compartilham – Brasil, Bolívia, Peru, 

Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname –, estendendo-se ainda pela Guiana 

Francesa, configurando-se como um verdadeiro “condomínio internacional”, com uma 

biodiversidade privilegiada, cujos recursos bem poderiam ser administrados conjuntamente.  

Trata-se, no entanto, como se verá ao longo do presente trabalho, de uma empreitada 

difícil, tendo em conta os laços nem sempre tão amigáveis que vincularam os demais Estados 

Amazônicos ao Brasil – visto, por muito tempo, como replicador de um subimperialismo na 

região –, e as peculiaridades próprias no tocante ao próprio nível de integração das porções 

amazônicas desses países ao restante de seus territórios, fatores estes que, somados, 

colaborariam para dificultar a formatação da integração na região (CAMPOS, 2018, p. 85).  

Pois é exatamente para institucionalizar a exploração integrada, racional e harmônica 

desse bioma internacional que surge nos anos 1970 o TCA, que se transformaria mais tarde na 

OTCA, como fruto de uma tendência internacional contemporânea de parcerias entre áreas de 

rios e suas influências, iniciativa esta especialmente justificada pela máxima corrente àquela 

época  de que “aos Países Amazônicos é que compete encontrar a chave para a construção de 

sociedades prósperas e avançadas nos trópicos” (RICUPERO, 1984, p. 177).  

TCA e OTCA exibem, no entanto, algumas importantes diferenciações que devem 

desde logo ser objeto de esclarecimento. Com efeito, a OTCA realmente não nasceu, 

originariamente, da forma como é constituída nos dias de hoje, enquanto repartição 

internacional multilateral de caráter permanente, sediada em Brasília, inclusive. A OTCA teve 

o seu surgimento, na verdade, depois de um longo processo de maturação anterior havido 

entre os Governos da porção setentrional da América do Sul, a partir de um acordo regional 

firmado originariamente há 40 (quarenta) anos atrás, denominado TTCA, num tempo em que 

anda havia várias ditaduras militares instaladas no Subcontinente. No bojo desse processo, 

construído ainda na década de 1970, por conta de vicissitudes várias, até mesmo o advento da 

incorporação – que se revelaria permanente e cada vez mais ampla – da pauta ambiental na 

agenda das relações globais, os Países Amazônicos, reiterando a sua soberania sobre uma 

região que já passava a ser objeto de discussões internacionais, resolveram se comprometer 

com a realização de ações concertadas buscando o seu desenvolvimento comum, o que se fez 

inicialmente sob a forma do originário TCA, também conhecido como Pacto Amazônico. 

A OTCA tem o seu nascedouro, desta forma, com o advento do TCA, tratando-se de 

um arranjo integracionista regional do qual fazem parte os Estados Amazônicos – Brasil, 

Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname –, tendo sido 
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originariamente entabulado em 03 de julho de 1978. Mediante este instrumento de 

concertação, aqueles oito países se obrigaram à realização de ações de cooperação com base 

numa premissa fundamental: a ratificação da soberania sobre as suas Amazônias Nacionais e 

a exclusividade na utilização de seus recursos, buscando a melhoria da qualidade de vida de 

suas populações. Entenderam também os Estados Amazônicos, ainda, neste mesmo 

instrumento de cooperação de caráter regional, em reconhecer o compartilhamento da 

Panamazônia, enquanto área coberta pela Floresta Amazônica e ocupada pela Bacia do Rio 

Amazonas, uma porção geográfica caracterizada por apresentar uma geografia comum, mas 

ao mesmo tempo também com problemas comuns, como um  componente humano distribuído 

de forma rarefeita e um limitado desenvolvimento, configurando-se, pois, de um espaço físico 

comum aberto às mais diferentes áreas da cooperação regional recíproca. 

No curso desse processo de formação do Pacto Amazônico, diga-se desde logo, a 

Guiana Francesa, não obstante ocupando uma porção comum do Bioma Amazônico, não teve 

permitida a sua adesão ao ato de concertação regional exatamente por se tratar 

institucionalmente de um Departamento Ultramarino vinculado à França e à Comunidade 

Europeia, sendo vista esta circunstância, nos anos 1970, como uma verdadeira “anomalia 

colonial” que a impediria de vincular-se ao TCA, devido à sua posição geopolítica de 

encontrar-se estatutariamente na condição de território sob tutela francesa.  

O Pacto Amazônico nasce, portanto, com o TCA, um verdadeiro “tratado-quadro ou 

guarda-chuva”2, enquanto acerto multilateral que apenas tinha em vista definir um conjunto 

de princípios jurídicos gerais, deixando, no entanto, aberta para o futuro a possibilidade de 

cooperação regional nas mais diferentes áreas, por intermédio da regulamentação posterior, a 

ser feita noutros tratados ou documentos, buscando a implantação de um regime internacional 

sobre toda a Amazônia. De qualquer forma, o seu documento constitutivo se destinava 

especialmente, nesse momento histórico, como ressalta a doutrina, a 

 

Reforçar a autonomia de cada uma das partes signatárias em relação ao 

desenvolvimento de seus respectivos territórios amazônicos; promover a utilização 

racional dos recursos naturais desses territórios, de modo a preservar o equilíbrio 

entre as necessidades do desenvolvimento e a conservação do meio ambiente; e 

favorecer a troca de informações e a cooperação entre as partes signatárias no que 

tange às iniciativas nacionais de desenvolvimento dos referidos territórios  (CRUZ, 

1989, p. 147). 

 

 
2 O “tratado-quadro” ou “guarda-chuva” é um instrumento cuja eficácia, por sua amplitude e generalidade, 

depende da celebração de acordos futuros (SILVEIRA, 2005, p. 76-77). 
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Há várias circunstâncias e antecedentes históricos atinentes ao Brasil que favoreceriam 

essa iniciativa para a formação do acordo regional de que aqui se trata.  

Em primeiro lugar, internamente, a mudança da Capital Federal para Brasília iria 

romper o isolamento da Floresta Amazônica, podendo-se dizer que tal mudança lançou ao 

domínio público uma parte até então pouco conhecida do Brasil, tendo feito se voltarem as 

atenções nacionais para o cerrado e para a Floresta Amazônica, como se pode verificar nas 

rápidas transformações ocorridas nessas regiões ao longo da década seguinte à criação de 

Brasília, destacando-se a crescente e posterior colonização espontânea ao longo das estradas 

pioneiras abertas nas regiões central e norte do Brasil à época (MIRANDA, 2005, p. 52-53).  

Nesse processo, veio à tona uma mostra das possibilidades de riquezas da região, com 

a descoberta de várias jazidas minerais e a constatação do potencial energético das águas 

amazônicas, como aquelas dos Rios Xingu, Tapajós e Tocantins, sendo que, no mesmo 

período, os demais países implicados na malha amazônica começavam a progredir e a se 

desenvolver, num tempo em que, sobretudo a partir dos anos 1970, quando havia a presença 

de governos militares na América do Sul, aquela porção geográfica passa a ser vista como 

uma região estratégica pelos Estados Amazônicos (RICUPERO, 1984, p. 178). 

No Brasil, particularmente, com o Golpe Militar de 1964, a Amazônia iria ganhar 

lugar de destaque nos governos militares, sendo que, já neste ano, conforme conta Visentini 

(1998, p. 52), a Chancelaria Brasileira cogitava a realização de uma “reunião preliminar dos 

embaixadores do Brasil nos países condôminos da região para a preparação de uma 

conferência internacional a ser proposta aos chanceleres destes países”. 

Este evento viria a se realizar em 1967, ainda no Governo de Humberto de Alencar 

Castello Branco, no qual seria dada uma especial ênfase, pelo Ministério das Relações 

Exteriores, junto aos demais Estados Amazônicos, à ideia de integração regional entre eles, 

particularmente na cooperação e troca de experiências com as respectivas regiões amazônicas 

nacionais de cada país. Nessa época já se cogitava a realização de projetos de integração física 

entre os países na região, o que se refletia na possibilidade de obras de interligação rodoviária, 

hidroviária e até interoceânica naquela porção geográfica (VISENTINI, 1998, p. 51).  

Posteriormente, em visita a Bogotá, o Chancelar Brasileiro do Governo de Artur da 

Costa e Silva, Juracy Montenegro Magalhães, ao defender a integração econômica latino-

americana, propôs, especificamente, a “colaboração recíproca no desenvolvimento da 

Amazônia, através da realização de uma conferência da qual participariam os Chanceleres de 

todos os integrantes da Bacia” (VISENTINI, 1998, p. 51). Tal conferência se daria mais tarde, 
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em 1970, em Letícia, na Colômbia, com representantes de Brasil, Venezuela, Peru, Bolívia, 

Colômbia e Equador, ocasião em que a diplomacia brasileira mais uma vez defendeu a adoção 

de “soluções conjuntas que integrem a área amazônica sul-americana como um todo, e 

beneficiem cada país em particular” (PEREIRA, 1971, p. 402-403). 

Como se vê, a ideia embrionária de uma articulação comum dos Estados Amazônicos 

não foi uma invenção do Governo de Ernesto Beckmann Geisel, nem tampouco de seu 

Chanceler, Antonio Francisco Azeredo da Silveira. É digno de nota, nesse particular aspecto, 

que algumas movimentação governamentais brasileiras no sentido de buscar a integração da 

Amazônia são anteriores à própria formação do Pacto Andino, de 1969 – sobre o qual já se 

falou anteriormente –, o que mostra que a aproximação do Brasil com os demais Estados 

Amazônicos não pode ser entendida exclusivamente como uma reação à formatação desse 

agrupamento regional, como defendido por muitos autores. No ponto, aliás, é de se 

mencionar, por todos, Anselmo e Teixeira (2011), ao defenderem a dita vinculação da criação 

do Pacto Amazônico à existência do Pacto Andino. 

 

As bases do TCA foram lançadas de forma a superar a exclusão promovida pelo 

Pacto Andino em relação ao Brasil, e também com a possibilidade de execução de 

um plano para auxiliar no desenvolvimento da Região Amazônica, de crescente 

importância para o Brasil naquele momento, pois que contava com o arrefecimento 

das tensões na Bacia do Prata. A criação da CAN, buscando a integração dos países 

da região do Pacífico, afetaria em grande monta o envolvimento do Brasil na região, 

o que era visto como uma ameaça para sua economia e estratégia regional, 

principalmente por esse bloco estar localizado na fronteira de sua região menos 

desenvolvida, a Amazônia (ANSELMO; TEIXEIRA, 2011, p. 60). 

 

Fato é, contudo, que nos anos 1970 o Brasil necessitava se aproximar de seus vizinhos 

amazônicos, pois as relações com a Argentina se encontravam estremecidas em virtude das 

negociações estabelecidas com o Paraguai sobre os planos de construção da Usina 

Hidrelétrica Binacional de Itaipu, situação esta que, como já referido ao longo do presente 

trabalho, só iria ser equacionada em outubro de 1979, com a assinatura do “Acordo Tripartite 

Itaipu-Corpus”, no Governo de João Baptista de Oliveira Figueiredo, tendo os atritos 

existentes na porção meridional do Subcontinente despertado o receio quanto à possibilidade 

de isolamento regional do Brasil, forçando a diplomacia brasileira, então, a voltar-se para a 

Região Amazônica (CAUBET, 1991, p. 56). 

Em outro âmbito, aconteceu também que alguns temas novos começaram a ser 

pautados nas discussões internacionais, numa dinâmica que se revelaria crescente e 

irreversível, como no tocante à temática dos direitos humanos e da ecologia.  
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Realmente, entre as questões que já começavam a despertar preocupação global nos 

anos 1970, entrando definitivamente na agenda internacional, esteve presente a temática 

ambiental, o que se daria particularmente com a realização da “Conferência de Estocolmo”, 

em 1972, patrocinada pela ONU, antecedida pela divulgação do “Relatório Meadows”, em 

1971, como já mencionado na presente pesquisa, a partir do trabalho empreendido pelo Clube 

de Roma, quando se inicia no Planeta a construção de um discurso acerca da imposição aos 

limites do crescimento dos países e de proteção ambiental aos ecossistemas que são comuns.  

Quando da realização da “Conferência de Estocolmo”, os Países Amazônicos já 

estavam empenhados em programas de desenvolvimento de suas respectivas Amazônias 

Nacionais, sendo que o discurso adotado por eles no conclave onusiano em questão acabou 

sendo o de que a defesa da preservação ambiental acabava por ser uma forma de impedir o 

crescimento econômico dos países menos desenvolvidos, mantendo-se, assim, a estrutura 

econômica global  (ROMÁN, 1998, p. 15). Aliás, teve o Brasil um papel bastante 

fundamental nesse debate, já que seus programas de desenvolvimento regional sofriam fortes 

críticas nacionais e internacionais por seus impactos ecológicos.  

De outro lado, na mesma Conferência, os países mais desenvolvidos, cujos índices de 

consumo e de poluição já eram elevados, sustentavam que a exploração da natureza em um 

país pode gerar efeitos para outros, de forma que a soberania nacional não deveria impedir um 

certo controle internacional das políticas internas que tenham possíveis consequências 

ecológicas. Esta concepção chegou a permitir o surgimento da noção de que alguns territórios 

deveriam ficar sob o controle internacional, ideia esta que seria expressamente refutada pelos 

países menos desenvolvidos no âmbito daquela Conferência (ANTIQUERA, 2006, p. 54). 

A manutenção do tema da soberania dos Estados Amazônicos já teve o seu 

surgimento, desta forma, e mesmo aparecendo com particular destaque, no contexto das 

discussões havidas no transcorrer da “Conferência de Estocolmo”. Tudo isso culminaria por 

ter reflexos particularmente importantes nas entabulações futuras para a construção de um 

acordo de colaboração entre os países da região para desenvolver a Panamazônia, 

reafirmando-se a soberania dos Estados Amazônicos sobre as suas Amazônias Nacionais, 

contrapondo, assim, qualquer ideário tendente à defesa de sua internacionalização. 

Observe-se, como já referenciado anteriormente, que a pressão internacional sobre a 

utilização dos recursos naturais da Panamazônia iria ter continuidade mesmo após a 

realização da “Conferência de Estocolmo”, de 1972, relembrando-se, nesse particular aspecto, 

que na sequência, no ano seguinte, a própria Assembleia-Geral da ONU aprovaria a sua 
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Resolução nº 3129/73, entabulada com o fito de regular a cooperação no campo do meio 

ambiente relativamente aos recursos naturais compartilhados por dois ou mais Estados 

Soberanos, prevendo, em tais casos, a necessidade da utilização do mecanismo da “consulta-

prévia” para o erguimento de empreendimentos com reflexos ambientais além-fronteiras. 

Como se vê, segundo a tese ali inserida, de caráter não-impositivo aos seus Estados-

Membros, um país não poderia agir unilateralmente na exploração de recursos que 

envolvessem outros países sem um entendimento com o país vizinho envolvido, ainda que as 

iniciativas fossem exclusivamente nacionais (ANTIQUERA, 2006, p. 54). 

Todo essa ampliação exponencial de tentativas de criação de novos regramentos 

internacionais no tocante à utilização dos bens da natureza despertou a preocupação nos 

Governos Amazônicos à época, acerca do questionamento da manutenção de suas soberanias 

no tocante à realização de projetos econômicos levados a efeito na Panamazônia, com o fito 

explorar os seus recursos naturais, sendo este o principal elemento que, afinal de contas, teria 

levado o Governo Brasileiro a tomar a iniciativa panamazônica junto aos países vizinhos 

(PORTILLO, 1983, p. 111; ROMÁN, 1998, p. 127). 

Para a construção dessa iniciativa, no período anterior às negociações do Pacto 

Amazônico, é nítida a predileção brasileira em seus diálogos com a Bolívia e o Peru, o que 

ocorre por razões óbvias, pois que, próximo a esses dois países, o Brasil possui uma extensa 

zona de fronteira que já foi no passado motivo de conflitos, sendo que, no tocante à Colômbia, 

Venezuela e Equador, antes das negociações do TCA os diálogos tinham uma importância 

secundária, pois que as zonas fronteiriças do Brasil com os dois primeiros ainda hoje se 

constituem em grandes vazios demográficos, e este último, por sua vez, sequer dispõe de 

áreas limítrofes com o Brasil (NUNES, 2016, p. 233-234). Por fim, no tocante à Guiana e ao 

Suriname, países vizinhos da porção mais setentrional da América do Sul, o relacionamento 

do Brasil com ambas as nações era quase inexistente à época, principalmente pelo fato de que, 

em 1978, quando o Pacto Amazônico veio finalmente a ter constituição, ainda se tratavam de 

Estados Nacionais de recente emancipação em relação às suas antigas metrópoles3. 

O pontapé inicial da paulatina fase de construção política do TCA se deu com a 

aproximação do Brasil ao Peru, decorrendo desse estreitamento da relação entre os dois países 

uma ênfase especial na atuação de ambos para a formatação de um documento multilateral 

final de concertação cooperativa envolvendo os demais Estados Amazônicos. Este processo 

 
3 A Guiana se tornou independente em 1966, enquanto o Suriname alcançou a sua autonomia em 1975, tratando-

se este último do país mais jovem da América do Sul (Nota do Autor). 
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teria o seu nascedouro ainda em 1975, quando firmam conjuntamente um “Acordo para a 

Conservação da Flora e da Fauna dos Territórios Amazônicos”, prevendo ações comuns à 

Região Amazônica compartilhada por ambas as nações. 

Também em 1975 se daria um outro evento que também bastante viria contribuir para 

a construção do TCA, que foi a criação do “Comitê Intergovernamental para a Proteção e o 

Manejo da Flora e da Fauna Amazônicas”, dele fazendo parte o Brasil, Bolívia, Colômbia, 

Equador, Peru e Venezuela, favorecendo a implementação de fóruns de discussão diplomática 

regional acerca de temas concernentes ao Bioma Amazônico, o que teria sequência no ano de 

1977, quando o Governo Brasileiro viria consultar os países vizinhos sobre a viabilidade da 

assinatura de um acordo regional mais abrangente no que toca com as ações de cooperação 

amazônica. Ocorreu, no entanto, que os demais Estados Amazônicos apresentaram, no início 

desse processo de formação do Pacto, grande resistência aos seus termos, pois que o projeto 

formulado pelo Brasil fazia menção à integração física da região, que já há alguns anos era 

uma das intenções da diplomacia brasileira (ANTIQUERA, 2006, p. 59). 

O anteprojeto inicial do TCA realmente não deixa dúvidas de que este era um dos 

objetivos principais do acordo regional entabulado, como chegou a referir o Embaixador 

Rubens Ricupero – principal negociador do TCA – em relação ao anteprojeto em questão, em 

palestra concedida sobre o tema à época na Câmara dos Deputados do Brasil: 

 

Enquanto o Pacto Andino é de caráter econômico e comercial, o amazônico tem 

natureza geográfica e jurídica. O primeiro visa integrar as cinco economias 

nacionais mediante a unificação tarifária e, sobretudo, a programação industrial e 

setorial, ao passo que o segundo, busca a integração física dos sistemas de 

comunicação e transportes, sem tocar nas barreiras econômicas (RICUPERO, 1978, 

p. 199). 

 

Com isso, observa-se que a integração física da região era a essência da proposta 

original do Brasil apresentada aos seus vizinhos amazônicos, baseada na noção de que a 

Região Amazônica teria dificuldades de se desenvolver economicamente pela ausência de 

uma infraestrutura adequada, e a proposta de cooperação multilateral vinha no sentido de 

suprir essa dificuldade, encontrando-se assim materializada na proposta original a diretiva de 

integrar a região com o fito de incrementar o seu desenvolvimento, como refere Kucinski 

(1979): 

 

As partes contratantes reconhecem que a integração física da Região Amazônica, 

mediante o estabelecimento de uma infraestrutura adequada de transportes e 

comunicações, constitui uma condição indispensável para o processo de 

desenvolvimento da região (KUCINSKI, 1979, p. 16). 
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O Pacto Amazônico, portanto, na forma como projetado originariamente, não teria um 

perfil econômico-comercial, pois não faria qualquer referência à diminuição de barreiras 

fiscais-alfandegárias ou à alteração das regras de comércio, mas teria, indiretamente, uma 

função econômica, ao garantir a construção de obras de infraestrutura tendentes a viabilizar 

no futuro o aprimoramento da atividade econômica. 

Os principais Estados Amazônicos que fizeram oposição quanto à presença da 

expressão “integração física” no projeto que lhes foi encaminhado pelo Governo Brasileiro 

foram o Peru e a Bolívia, ao que tudo indica porque preferiram não assumir qualquer 

compromisso temporal para realizarem obras de infraestrutura que viessem a possibilitar a 

integração física de seus territórios aos demais Países Amazônicos, especialmente com o 

Brasil, país desproporcionalmente mais desenvolvido (COSTA, 1987, p. 28). 

A Venezuela, por sua vez, que nessa época era o país sul-americano de maior tradição 

democrática, também apresentou a mesma resistência, em que pese, tendo o petróleo como 

base da sua economia, vivesse uma boa condição econômica nos anos 1970, manifestando a 

sua irresignação ao projeto com base na “Doutrina Betancourt”4, por considerar temerário se 

juntar a um grupo de governos majoritariamente ditatoriais, além de também desconfiar dos 

verdadeiros interesses do Brasil, temendo uma manobra do Governo Brasileiro que pudesse 

legar aos demais negociadores desse futuro acordo regional um papel secundário, não 

condizente com a sua condição de Membro da Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) (KUCINSKI, 1979, p. 16).  

Realmente, a Venezuela desse período, depois do Brasil, tratava-se do país mais 

importante da região, tendo nessa época de 1960 mantido até mesmo uma postura 

isolacionista no Subcontinente: o país não queria ingressar na ALALC, e nem queria apoiar 

qualquer projeto de integração, chegando a romper relações com o Peru em 1962 e com o 

Brasil em 1964, devido ao fato de se tratarem de governos originados em golpes, preferindo 

voltar sua política externa para o norte, em particular para os Estados Unidos, seu principal 

consumidor de petróleo, e para o Caribe, por interesses de segurança5 (CERVO, 2001, p. 203-

233). A principal preocupação venezuelana no tocante ao projeto de cooperação amazônica 

apresentado pelo Brasil era, no entanto, com os efeitos que o novo projeto poderia gerar no 

 
4 A “Doutrina Betancourt” tem relação com o Governo de Rómulo Ernesto Betancourt Bello, um político 

venezuelano que exerceu a função de Presidente da Venezuela entre 1945-1948 e 1959-1964, tendo neste 

último período cobrado da OEA sanções aos países que atentassem contra a legalidade das instituições, como 

no Brasil e Peru, onde os militares haviam assumido o poder (Nota do Autor). 
5 A Venezuela reataria suas relações com o Brasil em 1967 (ANTIQUERA, 2006, p. 43). 
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Pacto Andino, bloco regional que à época estava em plena crise, com a saída do Chile daquele 

grupo em 1976, como nos relata Carrasco (1979): 

 

Ao mesmo tempo, o fato de que a ideia de criação do Pacto Amazônico tenha sido 

lançada oficialmente num momento de crise do Pacto Andino, fez com que Peru, 

Equador, Colômbia e Venezuela expressassem reservas sobre as formas como o 

novo pacto afetaria o Grupo Andino.  

Considerava-se que o Pacto Amazônico seria utilizado pelo Brasil como um apoio à 

sua oposição ao Grupo Andino, na disputa de influência que este tem na América 

Latina. Foi a Venezuela, sobretudo e, em menor escala o Peru, quem defendeu com 

mais empenho essa posição (CARRASCO, 1979, p. 80). 

 

Na mesma linha a lição de Nunes (2016, p. 226), segundo a qual, não obstante o 

projeto do acordo regional amazônico fizesse menção à palavra “integração”, por particular 

reivindicação da Venezuela, foi substituída por “cooperação”, com exceção de uma breve 

referência no seu preâmbulo, pois que os seus críticos temiam uma concorrência entre o 

sistema de integração do Pacto Andino e do Pacto Amazônico, e “assim, os conceitos de 

‘cooperação’ e ‘integração’ foram bem separados, ou seja, à primeira foi reconhecido o status 

de etapa necessária à segunda, mas sem qualquer compromisso formal.” 

Dita resistência dos Países Amazônicos à proposta brasileira também tinha motivação 

numa forte preocupação contra as possíveis pretensões hegemônicas brasileiras na parte 

setentrional do Subcontinente, supostamente de caráter “subimperialista”, tendo em vista que 

todos os projetos de melhoramentos de infraestrutura levados avante até então pela política 

externa do Brasil no período evidenciavam o interesse de elevar o país ao nível de potência 

mundial, como nos explica Cruz (1993): 

 

Os intentos brasileiros na Bacia do Prata, com a construção de Itaipu revelava aos 

vizinhos sul-americanos o propósito de ampliar o poder nacional, com vistas a 

atingir a condição de grande potência, gerando nos países vizinhos reações de 

desconfiança quanto às eventuais intenções “hegemônicas” do Brasil. Esses receios 

se viam alimentados, no âmbito amazônico, pela notória aceleração do processo de 

integração da região, que reavivou em alguns setores das elites e da opinião pública 

dos países limítrofes o espectro do “expansionismo brasileiro (CRUZ, 1993, p. 101). 

 

A recusa da Venezuela, especialmente, em participar das negociações para a formação 

do TCA, durou até a visita do Presidente Carlos Andrés Pérez Rodríguez ao Brasil, em 1977, 

quando ele acabou aderindo à iniciativa. Em verdade, acabou entendendo a Venezuela que, 

como a formação do Bloco já havia tido a aceitação pelos demais Países Amazônicos, não 

seria do seu interesse manter-se afastada de um processo de concertação regional amazônica 

no qual teriam assento a Colômbia e a Guiana, com quem o Estado Venezuelano ainda tinha 

pendências no tocante ao estabelecimento de limites fronteiriços (NUNES, 2016, p. 223). 
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Deste modo, eliminadas todas as resistências para a formação do Pacto Amazônico, 

uma primeira rodada de negociações diplomáticas para a formatação do arranjo 

integracionista acabou se dando em novembro de 1977. O documento final do TCA, por sua 

vez, acabou sendo assinado em 03 de julho de 1978, entrando em vigor em 1980, após o 

último país tê-lo ratificado – a Venezuela. Para exercer a função de depositário, escolheu-se o 

Brasil – primeiro país a concluir o seu processo de aprovação parlamentar6 –, e até o final de 

1979 os demais negociadores já haviam depositado os seus instrumentos de ratificação junto à 

Chancelaria Brasileira, com exceção da Venezuela, onde o TCA foi referendado só em 1980, 

o que então tornou possível a sua entrada em vigor naquele ano. 

É digno de nota o período bastante curto para a sua negociação, o que evidentemente 

resultou numa redução dos objetivos originários do TCA, inclusive naquilo que talvez fosse a 

essência da ideia brasileira, consistente na criação de uma infraestrutura comum na região. De 

qualquer forma, calha dizer que a melhora da infraestrutura na região, com a busca da 

integração física sul-americana, terminaria alguns anos mais tarde por dispor de um outro foro 

específico para atingir tal desiderato, tratando-se da iniciativa para a Integração da 

Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), já mencionada no curso do presente trabalho. 

 

5.2 OS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO ORIGINÁRIO PACTO 

AMAZÔNICO: O TRATADO DE COOPERAÇÃO AMAZÔNICA (TCA) 

 

Firmado originariamente, em 1978, o Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), 

também conhecido como Pacto Amazônico, é como o acordo internacional responsável pela 

gestão da Panamazônia, tendo por finalidade principal servir como instrumento garantidor da 

manutenção da soberania dos Países Amazônicos sobre os ecossistemas presentes naquela 

porção setentrional da América do Sul, assim como promover o desenvolvimento da região 

mediante a utilização de seus recursos naturais, mediante a cooperação entre os Países 

Amazônicos (PORTILLO, 1983, p. 111). Realmente, num momento em que a política sul-

americana deixou de lado a geografia – tanto assim que há diferentes critérios para se 

conceituar a Panamazônia –, e sendo concebido como um verdadeiro regime internacional, o 

TCA nasce com as seguintes finalidades: 

 

 
6 O TCA foi internalizado no Brasil com o Decreto nº 85.050/1980, sendo mais tarde, mediante um Protocolo de 

Emenda ao Pacto Amazônico originário, transformado em OTCA, o qual foi internalizado, por sua vez, pelo 

Decreto nº 4.387/2002, encontrando-se ambos os documentos em anexo (Anexos A e B). 
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a) reforçar a autonomia de cada uma das partes signatárias em relação ao 

desenvolvimento de seus respectivos territórios amazônicos; 

b) promover a utilização racional dos recursos naturais desses territórios, de modo a 

preservar o equilíbrio entre as necessidades do desenvolvimento e a conservação 

do meio ambiente;  

c) favorecer a troca de informações entre as partes signatárias no que tange às 

iniciativas nacionais de desenvolvimento dos referidos territórios 

(MONTENEGRO, 2000, p. 356). 

  

No entanto, desde seu nascedouro o Pacto Amazônico apenas apontou diretrizes gerais 

ao que foi acordado, não trazendo de maneira especificada os deveres de cada Estado-

Membro para a consecução de tais misteres, nem políticas concretas para a região, além de 

não possuir dispositivos capazes de solucionar possíveis controvérsias, derivando já daí a 

necessária conclusão de que para a efetiva atuação do TCA na implementação de projetos que 

venham a colaborar na resolução efetiva dos conflitos e problemas vivenciados pelos Países 

Amazônicos, com tantas idiossincrasias entre si, haveria ainda muitos desafios a serem 

vencidos, que passariam sempre, também, pela paulatina construção de um ambiente de maior 

cooperação e confiança mútua entre eles.  

Fato é que no momento da assinatura do TCA, em 1978, se evidenciava que o objetivo 

principal do acordo era garantir a soberania dos Países Amazônicos sobre a região, devido às 

já mencionadas existentes pressões internacionais para a internacionalização daquele 

importante ecossistema, acabando por ficar inserida a questão ambiental no texto do Tratado 

apenas como um valor simbólico nesse período (ROMÁN, 1998, p. 127)7. O princípio 

fundamental do regime de cooperação amazônica, para o qual convergiam todas as 

expectativas dos atores envolvidos na criação do TCA, era o de que uma cooperação para a 

gestão da Panamazônia implicaria, naturalmente, na reiteração do reconhecimento da 

soberania de cada um dos países signatários sobre a parte que lhe corresponde daquele bioma 

internacional, como reitera, entre outros, Zevallos (1993): 

 

[...] a importância do TCA reside no reconhecimento da soberania de cada um dos 

países signatários sobre a parte que lhe corresponde da Amazônia – a isto se chama 

regionalização, como conceito oposto à internacionalização – permitindo também 

discussão e tomada de posição sobre a problemática do conjunto (ZEVALLOS, 

1993, p. 129). 

 

De se observar ainda que, diferentemente de outros tratados internacionais firmados na 

América do Sul no mesmo período, como o que criou a ALALC, ALADI ou CAN – sobre os 

 
7 No original: “The principal concern of the Treaty is, clearly, the question of national sovereignty. More 

specifically, the Signatory Countries claim the exclusive right to manage and utilize all-natural resources 

within their own national territories” (ROMÁN, 1998, p. 127). 
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quais já se falou anteriormente –, o TCA não tinha por finalidade aumentar o comércio ou 

criar um mercado comum na região, configurando-se como um mecanismo de cooperação 

envolvendo os governos dos Países Amazônicos em áreas não diretamente econômicas, para 

garantir a manutenção da soberania estatal sobre aquele território e buscar o seu 

desenvolvimento, para o que seriam necessários acordos complementares para a sua eficácia, 

defluindo daí, exatamente, a sua configuração como um “tratado-quadro”.  

No ponto, não é difícil compreender o caráter relativamente tímido das disposições 

estampadas no corpo do TCA, já que a dimensão comercial e verdadeiramente integracionista 

no tocante a outras questões – como em relação ao erguimento de obras de infraestrutura 

comuns nos Estados Amazônicos, por exemplo – acabou ficando de fora da entabulação, 

como já dito anteriormente. Aliás, tal exclusão se deu exatamente em razão da necessidade de 

compatibilizar os deveres de uma nova organização internacional com outros sistemas de 

liberalização econômica – como a ALALC, ALADI e CAN, todos com cláusulas de nação 

mais favorecida –, havendo, ademais disso, desde o início, a claríssima preocupação em não 

frustrar os efeitos pretendidos pelo Pacto Andino, particularmente, pois que, quando da 

assinatura do Tratado, cinco dos oito países eram também Estados-Membros da CAN, tendo 

somente Brasil, Guiana e Suriname, que não são andinos, se somado aos já existentes 

(SHIMODA, 2018, p. 53). Assim, diante da preocupação com o processo de integração e 

fortalecimento da solidariedade andina, e também diante do temor de que o TCA acabasse por 

representar um instrumento do expansionismo brasileiro na Região Amazônica, restou o TCA 

reduzido à sua dimensão política, configuração esta que se revelaria no futuro incapaz de 

maior ousadia, até o momento em que, já na virada do século, iria se transformar na OTCA, 

quando a sua própria dinâmica de funcionamento passaria a sofrer modificação.  

O originário TCA, em sua formatação final, acabou ficando composto numa 

disposição bastante simples, apresentando um preâmbulo e 28 artigos (ANEXO A), sem 

qualquer repartição ou outra forma de divisão interna. Sem embargo dessa estrutura clássica e 

não-compartimentada, é de Nunes (2016, p. 224) a lição segundo a qual é possível classificar 

a estrutura interna desse documento internacional considerando a existência no seu texto 

normativo de pelo menos três grupos fundamentais de elementos:  

a) elementos  materiais, que são aqueles que definem os propósitos, as ações, os 

instrumentos e os limites desse instrumento de concertação regional, previstos nos 

artigos I a XIX do TCA;  
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b) elementos estruturais ou organizacionais, que são aqueles que passam a definir os 

órgãos destinados à aplicação do instrumento, constantes nos artigos XX a XXV do 

TCA; e  

c) os elementos formais, atinentes à elaboração, conclusão e à própria entrada em 

vigor do TCA, conforme previsão disposta nos artigos XXVI a XXVIII do TCA.  

 

As disposições inseridas no corpo do preâmbulo do instrumento constitutivo 

internacional que veio a se configurar no Pacto Amazônico já apresentam de forma bastante 

clara as razões do surgimento desse arranjo institucional, já evidenciando este documento, 

portanto, os seus objetivos: a reafirmação, pelos Estados Amazônicos, de forma exclusiva, da 

soberania e da responsabilidade pela região. Mais que isso, como reitera Guerreiro (2006, p. 

47), elenca-se como fundamento da criação do Pacto Amazônico a premência da cooperação 

regional para enfrentar os desafios decorrentes da tarefa de ocupação da Panamazônia, e de 

utilização de seus recursos naturais, como meio de alcançar o seu desenvolvimento comum. 

O Tratado, em sua versão final, ficou restrito às nações sobre as quais se estende a 

Amazônia Continental ou Panamazônia, não sendo admitida a inserção da Guiana Francesa 

como Estado-Membro no Bloco, não obstante ocupe uma parte do Bioma Amazônico, 

exatamente por não se tratar de um país soberano, mas sim de um Departamento Ultramarino 

vinculado à França, não sendo o documento em questão, ademais disso, aberto a outras 

adesões posteriores, como se vê da expressa dicção do seu artigo XXVII (ANEXO A). 

O texto normativo do Pacto Amazônico adota, para configurar a área geográfica de sua 

incidência, o conceito de “Amazônia Pactual”, o qual se trata, por sua vez, da soma da área da 

Amazônia Legal de cada Estado-Membro (artigo II) (ANEXO A), de modo que, na confecção 

do documento que veio a se dimensionar como o TCA, se extrapolou a dimensão da Bacia 

Amazônica ou da Floresta Amazônica de cada país para delimitar o âmbito de incidência 

desse acordo regional a um conceito muito mais normativo do que propriamente geográfico, 

sendo de se sinalar, neste particular aspecto, o fato de que até hoje nem todos os Estados-

Membros dispõem de normas internas que definem com clareza a porção do seu território que 

corresponde à Amazônia Nacional de cada país8 (NUNES, 2015a, p. 18).  

Ficaram ainda assentes como princípios fundamentais do TCA, os quais bem retratam  

o ambiente político que envolveu a sua negociação, a soberania, a equidade, o 

 
8 No Brasil, por exemplo, a Amazônia Legal, consoante o artigo 2º da Lei Complementar nº 124/2007, “[...] 

abrange os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins, Pará e do 

Maranhão na sua porção a oeste do Meridiano 44º” (Nota do Autor). 
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desenvolvimento harmônico e a cooperação, aparecendo o primeiro princípio – a soberania – 

em destaque, pois que um dos mais importantes objetivos dos Estados Signatários, reitere-se 

mais uma vez, era refutar, expressamente, quaisquer discursos referentes a uma possível 

internacionalização da Amazônia Continental (NUNES, 2016, p. 224). 

Os princípios que comandaram a construção do mecanismo formal que resultou no 

TCA formam, em conjunto, uma articulação cuja formatação procurou conciliar o máximo 

aproveitamento do potencial de cooperação dos Estados Amazônicos com o mínimo possível 

de inconvenientes, ficando ressaltado no texto dos seus 28 artigos, além do requisito de ser 

um “País Amazônico” como condição de ingresso nesse bloco regional – o que excluiria a 

Guiana Francesa, como já dito – as seguintes ideias principais, consoante Ricupero (1984):  

 

a) a competência exclusiva dos países da região no desenvolvimento e proteção da 

Amazônia;  

b) a soberania nacional na utilização e preservação dos recursos naturais e a 

consequente prioridade absoluta do esforço interno na política de 

desenvolvimento das áreas amazônicas em cada Estado;  

c) a cooperação regional como maneira de facilitar a realização desses dois 

objetivos;  

d) o equilíbrio e a harmonia entre o desenvolvimento e a proteção ecológica; e  

e) a absoluta igualdade entre todos os parceiros (RICUPERO, 1984, p. 186). 

 

De fato, é perceptível em todos os aspectos normativos do TCA o desiderato de 

manutenção da soberania na região pelos Estados Amazônicos, ficando sedimentado no seu 

texto normativo a exclusividade destes últimos quanto às iniciativas e decisões sobre o 

manejo daquela porção geográfica, previsão esta que teve a pretensão de desmotivar qualquer 

discussão sobre a gestão internacional daquela região, tema que já emergia nos conclaves 

sobre o meio ambiente desde os anos 1970, como já referenciado. Pontuou-se, assim, a 

soberania da Panamazônia no âmbito de cada Estado Nacional que tem ali o seu território, 

mas, por outro lado, faz-se o claro reconhecimento do contorno das esferas de soberania de 

cada país, já que o TCA nunca teve o objetivo de “superpor critérios multinacionais aos 

nacionais” (RICUPERO, 1984, p. 186). Ou seja, é da alçada de cada país a decisão sobre o 

tipo de exploração a ser feita em sua porção de território amazônico nacional, pois que 

 

O que se deseja não é invadir ou confundir esferas, mas reservar à cooperação 

regional as questões que transcendem a soberania interna e reclamam, para 

eficiência do tratamento, a participação cooperativa de vários ou de todos os 

integrantes da região (RICUPERO, 1984, p. 187). 

 

Seriam da esfera nacional, nesse sentido, exclusivamente as questões internas em que 

não houvesse a interferência de outros Países Amazônicos, cabendo às demais questões, de 
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caráter internacional, o tratamento mediante a edição de acordos bilaterais ou multilaterais 

entre os Estados Nacionais sobre os quais se estende a Panamazônia, como novamente nos 

esclarece Ricupero (1984): 

 

Na esfera nacional continuarão a ser tratados exclusivamente os problemas internos 

de ocupação e desenvolvimento de recursos naturais. Nem o Brasil, nem os demais, 

terão de ceder a mínima parcela de comando sobre o processo de desenvolvimento 

de território nacional. Dentro das zonas nacionais, a Amazônia seguirá sendo 

exclusiva responsabilidade do governo de cada país. 

Pertence à esfera bilateral toda a extensa gama de questões de convivência e 

vizinhança, como os acordos que enumeramos entre o Brasil e cada país amazônico 

tomado individualmente. A rigor, tais acordos não pressupõem a existência do 

Pacto, mas é razoável esperar que, tal como ocorreu no Prata, o mecanismo regional 

favoreça a multiplicação de esquemas bilaterais. 

A esfera regional finalmente abrange os aspectos que ultrapassam a competência de 

um, dois ou três países, e dizem respeito à totalidade da Bacia, integração de 

sistemas de transportes ou questões de navegação, por exemplo (RICUPERO, 1984, 

p. 187). 

 

O espírito imanente ao TCA, nele inserido como fator primordial para o 

desenvolvimento dos territórios amazônicos, seria o esforço interno de cada nação 

individualmente e de todas juntas, como, aliás, iria ser reforçado em 1980, na 1ª Reunião de 

Chanceleres Amazônicos, em Belém/PA, pelo então Ministro das Relações Exteriores do 

Brasil, Ramiro Elísio Saraiva Guerreiro, ao tocar no tema das investigações científicas na 

Amazônia, por exemplo: 

 

Não se pode, com efeito, aceitar que centros universitários ou de pesquisa de fora da 

região, inclusive fora da América Latina, assumam na Amazônia uma liderança que 

não lhes compete, tomando a iniciativa de coordenar, financiar e dirigir o esforço 

científico com vistas ao conhecimento da realidade amazônica (RICUPERO, 1984, 

p. 195). 

 

O aspecto econômico ou comercial não foi priorizado na formatação do Pacto 

Amazônico, tendo-se de fato dado mais atenção aos temas mais sensíveis à região, já que a 

concertação que resultaria no texto do TCA seria motivada mais pela necessidade de respostas 

a constrangimentos externos do que pelo dinamismo regional (SILVA, 2013, p. 536). 

Observa-se, no entanto, que não obstante o fato de o TCA não manifestar prioridade 

acerca da temática das relações comerciais entre os Países-Membros – fazendo remissão ao 

tema tão somente no artigo XII do Tratado (ANEXO A) – é indiscutível o aumento dos 

valores negociados nos anos imediatos à edição do acordo multilateral que deu ensejo a esse 

Bloco Regional, mencionando  Ricupero (1984, p. 182), no ponto, que no período menor que 

uma década “o intercâmbio do Brasil com os Países Amazônicos saltou de 173 milhões de 

dólares, em 1972, para 2,3 bilhões, em 1981”, com um incremento de mais de 1.300%”. 
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Optou-se ainda, segundo Nunes (2016, p. 224), por se utilizar na estrutura textual do 

TCA a palavra “equidade” no lugar de “igualdade”, fazendo o parágrafo único do artigo XVII 

(ANEXO A) menção especial aos “países de menor desenvolvimento”, tratando-se o 

“desenvolvimento harmônico” – ou “sustentável”, conforme expressão que seria consolidada 

nas décadas seguintes – de uma evidência clara da preocupação com a exploração econômica 

regional realizada em posição de equilíbrio com a proteção ambiental.  

Percebe-se, desta forma, que o cuidado com a questão da utilização racional dos bens 

da natureza foi uma medida condizente com a finalidade de harmonizar o texto do Pacto 

Amazônico com os principais instrumentos internacionais voltados para a preservação do 

meio ambiente que já se evidenciavam no contexto das nações ao final da década de 1970.  

Os Estados-Membros desse acordo regional, conforme o artigo I do TCA (ANEXO 

A), têm uma meta comum fundamental: o desenvolvimento de seus territórios amazônicos, 

almejando-se que essa exploração econômica acabe por gerar resultados satisfatórios para 

todos os Países Amazônicos e que seja conduzida em harmonia com os princípios 

fundamentais da proteção ao meio ambiente, sendo que, particularmente no que diz com a 

racionalidade na exploração das riquezas naturais, deu-se especial atenção aos recursos 

hídricos (artigo V) (ANEXO A), à flora e à fauna (artigo VII, alínea “a”) (ANEXO A). 

Assim, é de se destacar, neste ponto, um importante aspecto do TCA, atento aos novos 

tempos da agenda ambiental global: a consciência ecológica expressa na ideia de harmonia 

entre o desenvolvimento e a preservação ambiental. Neste aspecto, pode-se afirmar que o 

TCA se adiantou num dos temas que mais despertam a preocupação mundial nos dias atuais, 

não se podendo esquecer que a Região Amazônica comporta em seu interior uma 

biodiversidade cuja existência não se faz em igual intensidade em nenhum outro lugar do 

mundo, cuja degradação tem efeitos que se extravasam a outras porções do globo terrestre.  

Por outro lado, esse manancial de biodiversidade compõe um eixo que pode assegurar 

a viabilidade de um maior desenvolvimento da região, ficando evidenciada no corpo do TCA 

a inquietação com a falta de integração da Panamazônia ao território nacional de cada país e à 

sua valorização econômica, o que fica evidenciado no preâmbulo e no artigo X do Tratado 

(ANEXO A).  

A dimensão social desse acordo regional, por sua vez, é bastante limitada, prevendo o 

TCA, desde a sua formulação inicial, a cooperação em aspectos sanitários, como a 

erradicação de doenças comuns na região – uma vez que estas não respeitam fronteiras ou 

nacionalidades –, estabelecendo o texto do Tratado, ademais disso, que os órgãos nacionais de 



172 

 

saúde deveriam estudar medidas conjuntas a fim de implementar melhoramentos nas 

condições sanitárias e controlar endemias (artigo VIII) (ANEXO A).  

No mesmo diapasão, o texto normativo do Pacto Amazônico igualmente não define 

políticas claras para o principal destinatário das políticas de sustentabilidade ambiental na 

região – o componente humano, especialmente representado pelas populações indígenas –, 

aparecendo vagamente no corpo do Tratado a expressão “conservação das riquezas et-

nológicas e arqueológicas” no artigo XIV do acordo regional (ANEXO A), prevendo o artigo 

XIII do TCA (ANEXO A), também, que o fomento ao turismo deva ser desenvolvido “sem 

prejuízo das disposições nacionais de proteção às culturas indígenas e aos recursos naturais”.  

Uma das matérias de maior relevo presente no texto do TCA é a importância que se dá 

à questão da infraestrutura amazônica, não obstante tenha-se retirado do texto do Acordo 

Regional a presença da expressão “integração física”, a qual se encontrava prevista no projeto 

originário, e que, tendo em vista a resistência dos demais Estados Amazônicos, foi retirada do 

projeto, substituindo-a pela “formulação do ‘desenvolvimento harmônico’ das partes como 

um dos objetivos do TCA” (artigo I do TCA) (ANEXO A).  

O artigo X do TCA (ANEXO A), por sua vez, faz menção ao desiderato desse arranjo 

de concertação regional no sentido de implementar a melhora da infraestrutura física da 

Panamazônia, com especial enfoque a ações de cooperação na área dos transportes 

(rodoviário, fluvial e aéreo) e das comunicações. Ainda no tocante ao tema, os Estados-

Membros do Pacto Amazônico reafirmaram no artigo III do TCA (ANEXO A) a liberdade de 

navegação comercial nos rios internacionais da Bacia Amazônica, reconhecendo-se a 

importância dos mananciais hídricos para o desenvolvimento da região, com a adoção de 

medidas conjuntas de utilização racional desses recursos, admitindo-se, igualmente, a 

necessidade de novos empreendimentos para o melhoramento e habilitação das vias 

navegáveis para que os rios amazônicos passem a ser instrumentos eficazes de comunicação 

regional (artigo VI) (ANEXO A). 

Além da infraestrutura, outro ponto cuja importância se evidencia no bojo do TCA é o 

intercâmbio de informações, como se vê do parágrafo único do artigo I do Tratado (ANEXO 

A), sendo que o dispositivo consagrado à proteção da fauna e da flora (artigo VII) elenca a 

promoção da “pesquisa científica e o intercâmbio de informações e de pessoal técnico” (alínea 

“a”) (ANEXO A) e o estabelecimento de “um sistema regular de troca adequada de 

informações sobre as medidas conservacionistas” adotadas por cada Estado Amazônico em 

seus territórios nacionais (alínea “b”). O tema do intercâmbio de informações também é  
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tratado no artigo IX do acordo regional, ao tratar da pesquisa científica e tecnológica tendente 

à aceleração do desenvolvimento socioeconômico da região, destacando-se nessa seara, por 

último, o artigo XV do Tratado (ANEXO A), por meio do qual os Países-Membros do TCA 

admitem a necessidade de se manter um permanente intercâmbio de informações entre si e 

entre eles e as entidades intergovernamentais latino-americanas. 

Mencione-se aqui, derradeiramente, uma especial dificuldade imposta pelos próprios 

termos do texto normativo do TCA que ainda subsiste, mesmo após a sua transformação, 

posteriormente, numa organização de caráter permanente, com personalidade jurídica própria 

– com o surgimento da OTCA –, e que se tem constituído num especial entrave para alcançar 

com efetividade e rapidez os fins colimados por tão importante arranjo integracionista: a 

necessidade, prevista no artigo XXV do Pacto Amazônico (ANEXO A), de que todos os 

temas submetidos às suas instâncias decisórias sejam decididos sempre com o voto unânime 

dos Estados-Membros, o que por certo em muitas situações acabou paralisando a 

Organização. 

De qualquer sorte, o documento final no qual se consubstanciou a versão final do TCA 

acabou sendo um avanço importante na integração dos Estados Amazônicos, sendo um 

resultado que em grande parte deve ser creditado à diplomacia brasileira vigente no período, 

estabelecendo, naquilo que foi possível avançar em termos de cooperação com os vizinhos 

setentrionais do Brasil, um relacionamento em bases mais cooperativas.  

A edição do TCA também acabou representando, de certa forma, pela via transversa,  

o rompimento de uma visão, que era tida na região pelos Estados Amazônicos no início da 

década de 1970, do caráter “subimperialista” da diplomacia brasileira na América do Sul, 

conseguindo-se com o Pacto Amazônico construir-se no final dessa mesma década um arranjo 

integracionista que possibilitaria implementar, de forma comum e integrada, ações de 

cooperação tendentes a priorizar os temas da Panamazônia. 

 

5.3 A ENGENHARIA INSTITUCIONAL DO PACTO AMAZÔNICO E A SUA 

TRANSFORMAÇÃO EM OTCA 

 

Consoante se pode depreender a partir da simples leitura do próprio texto normativo 

do Pacto Amazônico, nele se identifica a forma genérica conforme foram trabalhados os 

vários temas ali consignados, podendo-se reconhecer que este acordo regional acabou criando 

verdadeiramente um foro flexível de integração regional que poderia ser implementado em 
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várias áreas e por diversos caminhos, mediante processos gerais ou setoriais, mas com o 

“efeito prático e o ritmo de execução que as partes desejarem, ou puderem, ou acharem 

politicamente conveniente” (GUERREIRO, 2006, p. 49). 

A literatura específica sinala as classificações que são passíveis de serem dadas ao 

Pacto Amazônico, destacando o seu enquadramento enquanto ato autorizativo à inclusão de 

várias áreas temáticas em sua atividade, e o traçado de suas grandes e genéricas molduras 

normativas, com direitos e deveres ainda pendentes de regulamentações posteriores. Confira-

se, dentre outras, a lição de Silveira (2005), dizendo tratar-se o TCA de um:  

 

a) tratado multilateral fechado, porque nele são partes mais de um sujeito de direito 

internacional, restrito a Estados independentes com território naquele espaço 

geográfico e sem qualquer possibilidade de adesão;  

b) tratado solene, porque celebrado segundo a forma tradicional, necessitando 

sempre de ratificações; 

c) tratado-lei, porque dele emanam normas jurídicas de caráter geral, ou seja, 

aquelas que têm um poder de vigência indefinido, e são suscetíveis de aplicação 

no futuro a novos casos concretos; 

d) tratado guarda-chuva, porque permite a inclusão de várias áreas temáticas em sua 

atividade, como sói acontecer com as sete comissões especiais já constituídas; 

e) tratado-quadro, porque os Estados-Membros traçaram grandes molduras 

normativas, de direitos e deveres entre eles, de natureza vaga e que pedem uma 

regulamentação mais pormenorizada, como vem ocorrendo – por exemplo – nas 

Reuniões de Ministros das Relações Exteriores, que, ao final das deliberações, 

expedem resoluções com diretrizes básicas para a implementação de políticas 

comuns na região (SILVEIRA, 2005, p. 76-77). 

 

Realmente, ao fim e a cabo, como se insistirá ao longo do presente trabalho, o Pacto 

Amazônico, da forma como originariamente encetado, tendo-se em conta  as várias áreas 

temáticas elencadas no seu rol de atividades, e o genérico traçado de suas molduras 

normativas, com direitos e deveres ainda pendentes de regulamentações posteriores, se 

mostraria nos anos futuros como um verdadeiro “acordo ou tratado-quadro”, autorizando a 

celebração de iniciativas bilaterais ou multilaterais sobre temas específicos, no que essa 

estratégia, aliás, se mostraria bastante frutífera, pois que efetivamente se multiplicaram, a 

partir de então, os instrumentos de concertação entre os Estados Amazônicos, como se verá 

mais adiante, ao analisar-se a sua evolução normativa. 

Foi por conta dessa generalidade dos originários termos constitutivos do TCA, 

servindo mais à realização de novos atos de concertação, que, quando da criação desse arranjo 

integracionista, procurou-se formatar a sua estrutura sem uma repartição permanentemente 

constituída, a fim de evitar um aumento da burocracia já existente no âmbito da cooperação 
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regional sul-americana à época. Este, portanto, iria ser um diferencial importante do TCA em 

relação ao arranjo de concertação que iria lhe suceder anos mais tarde, a OTCA. 

De fato, o texto original do Pacto Amazônico previa o seu funcionamento sem a 

assistência permanente de uma entidade intergovernamental, instituindo-se, no máximo, uma 

estrutura formal de cooperação composta pelas seguintes instituições: Reunião dos Ministros 

de Relações Exteriores, Conselho de Cooperação Amazônica, a Secretaria “pro tempore” e as 

Comissões Especiais, ficando prevista ainda a criação de Comissões Nacionais em cada um 

dos Estados Amazônicos, tratando-se os dois primeiros dos órgãos centrais e mais 

importantes do Bloco Regional.  

No tocante às atribuições dos mecanismos de engenharia institucional do Pacto 

Amazônico, a Reunião dos Ministros de Relações Exteriores é o órgão máximo das instâncias 

diretivas da cooperação amazônica, já que o TCA não previu em seus estamentos qualquer 

instância composta pelos respectivos Mandatários Amazônicos, como existem em outros 

arranjos regionais. De qualquer forma, cabe à Reunião dos Ministros de Relações Exteriores 

do Bloco a fixação das diretrizes de sua política comum, bem assim analisar o andamento 

geral do processo de cooperação amazônica, tudo conforme o artigo XX do TCA (ANEXO 

A).  

No texto no TCA não se fixou uma periodicidade para a realização das Reuniões dos 

Ministros das Relações Exteriores, tendo apenas se estipulado que a primeira delas deveria ser 

realizada dentro de dois anos, a contar da data da entrada em vigor do Pacto Amazônico, 

tendo este encontro inaugural se dado em Belém, de 23 a 24 de outubro de 1980, quando se 

aprovou nessa ocasião o seu Regimento Interno, que determina que a sua realização se daria 

ordinariamente a cada dois anos, sendo que a determinação do país-sede para a sua realização 

segue um sistema de rodízio por ordem alfabética9. Posteriormente, no entanto, em 14 de 

setembro de 2004, quando da realização da 8ª Reunião dos Ministros das Relações Exteriores 

do Bloco, em Manaus, este prazo foi modificado para anual, como se vê de sua Ata (ANEXO 

J).  

Já o Conselho de Cooperação Amazônica, por outro lado, cujas Reuniões Ordinárias 

são anuais, trata-se do conjunto de representantes diplomáticos de alto nível dos Estados-

Membros do Pacto Amazônico, tendo o aludido órgão, no entanto, diferentemente do 

primeiro, uma natureza meramente consultiva, podendo ainda recomendar a conveniência ou 

oportunidade da realização de Reuniões Extraordinárias dos Ministros das Relações 

 
9 Conforme o artigo XX, parágrafo terceiro, do Pacto Amazônico (ver Anexo A). 
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Exteriores do Bloco. As funções do Conselho de Cooperação Amazônica englobam na prática 

todo o elenco das atividades de cooperação amazônica, como se vê da simples leitura do 

grande rol de atribuições institucionais previsto no artigo XXI do texto do Tratado (ANEXO 

A). 

Em todas essas Reuniões Membros-Observadores podem ser admitidos, sendo que, 

neste particular, podem gozar dessa qualidade Estados interessados ou quaisquer outros 

organismos internacionais governamentais ou não governamentais. 

Além da Reunião dos Ministros das Relações Exteriores e do Conselho de Cooperação 

Amazônica, também fazem parte da estrutura organizacional do TCA as Comissões Nacionais 

Permanentes, as quais têm por função a aplicação das disposições do Pacto Amazônico nos 

contornos internos de cada Estado-Membro. As Comissões Nacionais Permanentes, cujas 

atribuições estão previstas no artigo XXIII do Tratado (ANEXO A), deveriam ter sido 

implementadas de imediato dentro de cada Estado-Membro do Pacto Amazônico para a 

aplicação das medidas previstas no Tratado e das deliberações tomadas nas Reuniões dos 

Ministros das Relações Exteriores e do Conselho de Cooperação Amazônica, sendo que a 

realidade acabaria comprovando a ineficiência dessas Comissões Nacionais como verdadeiros 

canais de articulação com os Estados Amazônicos, como se verá mais adiante. 

Em razão dos vários assuntos que podem ter vinculação com as finalidades do Pacto 

Amazônico, o artigo XXIV do Tratado (ANEXO A) admite, sempre que houver necessidade, 

a fim de estudar temas ou problemas específicos vinculados aos fins do TCA, a criação de 

Comissões Especiais para o desenvolvimento de estudos sobre temas específicos, existindo 

atualmente sete delas, nas seguintes áreas:  

a) Comissão Especial de Ciência e Tecnologia da Amazônia (CECTA) e Comissão 

Especial de Saúde da Amazônia (CESAM): criadas durante 3ª Reunião do 

Conselho de Cooperação Amazônica, em Brasília, em 1988; 

b) Comissão Especial de Meio Ambiente da Amazônia (CEMAA) e Comissão 

Especial de Assuntos Indígenas da Amazônia (CEAIA): criadas durante 3ª Reunião 

de Ministros das Relações Exteriores do TCA, em Quito, no Equador, em 1989; 

c) Comissão Especial de Transporte, Infraestrutura e Comunicações da Amazônia 

(CETICAM) e Comissão Especial de Turismo da Amazônia (CETURA): criadas 

durante 4ª Reunião do Conselho de Cooperação Amazônica, em Bogotá, na 

Colômbia, em 1990; e finalmente a  
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d) Comissão Especial de Educação da Amazônia (CEEDA) : criada na 5ª Reunião de 

Ministros das Relações Exteriores do TCA, Lima, no Peru, em 1995.  

 

No ponto, é de se mencionar que, apesar da complexidade da região e dos problemas 

transfronteiriços, a matéria a que se dedica cada Comissão Especial demonstra o interesse no 

aprofundamento de temas que acabaram ganhando maior destaque no Pacto Amazônico, 

sendo ainda de se sinalar que a reunião mais recente de uma Comissão Especial da 

Organização se deu em junho de 2002, sendo que a CEAIA e a CETICAM se reuniram pela 

última vez só em 1995 (OTCA, 2002, p. 09-10). Percebe-se, ademais disso, que outras 

importantíssimas questões que deveriam ter um tratamento compartimentado na esfera 

contextual do Pacto Amazônico, como segurança, crimes transnacionais, migração e 

principalmente o desmatamento ilegal, não ganharam o mesmo cuidado institucional, não se 

tendo para tais temas sequer formalmente sido criadas Comissões Especiais específicas. 

Adentrando-se na sua repartição administrativa de maior visibilidade institucional, é 

de se dizer que o Pacto Amazônico teve prevista na sua engenharia estrutural também uma 

Secretaria, que inicialmente funcionou de forma “pro tempore”, sendo exercida por tempo 

certo pelo Estado-Membro em cujo território deva celebrar-se a seguinte Reunião Ordinária 

do Conselho de Cooperação Amazônica, reunião esta que, por sua vez, tomava em conta, 

como já dito, para a escolha do País-Sede, o critério de rodízio por ordem alfabética10. Ou, 

dito noutras palavras, a definição da titularidade do Estado-Membro que sediaria a Secretaria 

“pro tempore”, nos termos do originário Pacto Amazônico, obedeceria ao critério do rodízio, 

levando em consideração exatamente a posição do nome do país na ordem do alfabeto. 

O originário TCA acabou então tendo funcionamento, num primeiro momento, com 

essa Secretaria “pro tempore”, órgão de vocação administrativa que tinha as funções 

estabelecidas no artigo XXII do Pacto Amazônico (ANEXO A). No ponto, em que pese tenha 

sido formatada sob a forma de um órgão itinerante, a função dessa Secretaria “pro tempore” 

era manter-se como um permanente canal de diálogo junto aos Estados Amazônicos nas ações 

de cooperação, visando à integração de políticas na região. A ideia assente no sentido de 

manter a sua repartição administrativa nesse formato itinerante foi a de evitar a criação de 

“mais um organismo, com aumento de burocracia e gastos”, mas desde o início da 

implementação do TCA, contudo, já havia dúvidas se poderia acabar se tornando 

indispensável no futuro a criação de algum tipo de estrutura permanente a fim de assegurar 

 
10  Consoante os artigos XXII e XX, parágrafo terceiro, do Pacto Amazônico (ver Anexo A). 
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mais eficiência e rapidez na coordenação das ações de cooperação entre os Estados-Membros 

(RICUPERO, 1984, p. 190). 

É certo, contudo, que por muitos anos não conseguiria o Pacto Amazônico, com essa 

formatação originária, cumprir com as suas finalidades, não se tendo mostrado o rodízio entre 

os Estados-Membros na ocupação da titularidade dessa repartição administrativa como um 

critério satisfatório a atingir a sua funcionalidade. Tal dificuldade é fácil de ser compreendida, 

já que, consoante Aragón (2002),  

 

Como o seu nome indica, o Tratado é um mero documento com a assinatura dos 

Ministros de Relações Exteriores dos oito Países Amazônicos.  Não é pessoa   

jurídica e, portanto, não existe como organismo.  A Secretaria pró-tempore é 

rotativa e exerce funções executivas emanadas do Conselho de Ministros; por   

conseguinte, não tem autonomia para negociar ou executar ações sem o mandato do 

Conselho (ARAGÓN, 2002, p. 09). 

 

Exatamente por conta disso, até a 3ª Reunião de Ministros das Relações Exteriores do 

Bloco, realizada em Quito, no Equador, de 06 a 08 de março de 1989, o Tratado praticamente 

ficou inativo, sem realizar atividades de monta, sendo a partir desse evento que o TCA 

começaria a ganhar uma grande transformação de forma a poder se projetar como   

instrumento fundamental para a integração sub-regional amazônica.  

Para tal mister, seria fundamental a revisão da estrutura institucional do Bloco 

Regional, matéria esta que já vinha sendo discutida anteriormente nos conclaves do Pacto 

Amazônico, e que se tornou tema corrente a partir de então, quando, nessa 3ª Reunião de 

Ministros, encomendou-se um estudo sobre a conveniência de se criar um Secretariado 

Permanente para o TCA, proposta esta que seria aprovada posteriormente, na 5ª Reunião de 

Ministros das Relações Exteriores dos Estados Amazônicos, realizada em Lima, no Peru, de 

04 a 05 de novembro de 1995, como se vê da Atas respectivas11.  

A revigoração do Pacto Amazônico acabou se dando então em 1995, quando uma das 

principais decisões dos Chanceleres do Bloco acabou sendo a de instituir uma Secretaria 

Permanente, com sede em Brasília, para sediar o Pacto, sendo a finalidade perseguida com a 

revisão de sua estrutura o reconhecimento de sua personalidade jurídica internacional, cujo 

novo status permitiria que a sua futura repartição administrativa, em caráter permanente, 

pudesse assinar acordos com organismos internacionais, atuar nos fóruns multilaterais e 

 
11 Ver Anexos E e G (Atas da 3ª e 5ª Reuniões dos Chanceleres do Pacto Amazônico.). 



179 

 

adquirir empréstimos internacionais para promover projetos de preservação ambiental e de 

infraestrutura importantes para a integração da região12 (SANTOS, 2014, p. 114-115).  

Desta forma, posteriormente, em 14 de dezembro de 1998, dando consecução ao que 

fora decidido na 5ª Reunião de Ministros das Relações Exteriores do Bloco, a estrutura formal 

da cooperação regional implementada no curso do Pacto Amazônico sofreria uma alteração 

substancial: foi adotada nesse dia, em Caracas, na Venezuela, o Protocolo de Emenda ao 

TCA, por meio do qual se criou a OTCA, entidade dotada de personalidade jurídica própria, 

com a sua competência ampliada para celebrar tratados e acordos internacionais com Estados 

e organismos intergovernamentais, sendo essa reengenharia do Bloco, então, submetida 

posteriormente ao Parlamento dos Estados-Membros para a sua necessária ratificação. 

O Protocolo de Emenda só entraria em vigor quatro anos depois, em agosto de 2002, 

quando a Colômbia depositou o último instrumento de sua ratificação13, alterando a redação 

do artigo XXII do Tratado originário (ANEXO B), substituindo-se a Secretaria “pro tempore” 

por uma Secretaria Permanente, que inclusive iria ser sediada na capital brasileira, cabendo-

lhe, a partir de então, com relativa autonomia, implementar os objetivos previstos no Pacto 

Amazônico em conformidade com as Resoluções emanadas das Reuniões de Ministros de 

Relações Exteriores e do Conselho de Cooperação Amazônica do Bloco.  

É o que assevera Santos (2014), senão vejamos: 

 

O Protocolo de Emenda ao TCA foi assinado em Caracas em 14 de dezembro de 

1998 e oficializou a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) e 

estabeleceu a este mecanismo a responsabilidade de aprimorar e fortalecer o 

processo de cooperação estabelecido no tratado. A Secretaria Permanente em 

Brasília começou a funcionar no dia 13 de dezembro de 2002 exercendo papéis e 

funções que permitiriam a ela ser: articuladora de consensos; facilitadora de diálogos 

político e técnico; coordenadora; gestora de apoio da cooperação regional e 

internacional; gestora de informação regional; e promotora de ações voltadas para o 

fortalecimento da capacidade institucional interna dos Países-Membros (SANTOS, 

2014, p. 115). 

 

A partir de então o Pacto Amazônico passava a ter, enfim, algumas das condições 

necessárias para a implementação de ganhos no custoso processo de integração cooperativa, 

com a construção de um ambiente institucionalizado para o diálogo e aproximação entre os 

Estados Amazônicos, como, dentre outros, destaca Gadelha (2009), ao reiterar que  

 

 
12 A depender da autorização dos Estados-Membros, nos termos Protocolo de Emenda (Nota do Autor). 
13 O Brasil internalizou o Protocolo de Emenda ao TCA no seu sistema jurídico mediante a edição do Decreto nº 

4.387/2002, com texto integral anexo ao presente trabalho (Anexo B). 
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A cooperação amazônica passava a ter personalidade jurídica própria, por meio da 

OTCA e de sua Secretaria Permanente, dirigida por um Secretário-Geral, com plano 

de trabalho e orçamentos próprios (GADELHA, 2009, p. 88). 

 

Nessa modificação havida nos mecanismos de engenharia institucional do Pacto 

Amazônico evidentemente que iria ter a sua parcela de contribuição a concomitante e 

paulatina evolução, em nível planetário, de várias normas internacionais concernentes à 

temática do meio ambiente, com a progressiva internacionalização do Direito Ambiental – por 

muito tempo considerado um ramo interno do sistema jurídico de cada país – nesse mesmo 

período, processo este que havia se agudizado após a realização da “Conferência Rio-92”, 

quando, como já dito aqui, da introdução em nível universal da noção de sustentabilidade.  

Essa noção de sustentabilidade ambiental, rememore-se, foi inicialmente divulgada 

como um princípio diretor para o planejamento econômico, em um documento desenvolvido 

em 1987 sobre estratégias do desenvolvimento da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD) da ONU, documento este denominado “Relatório Nosso Futuro 

Comum” – mais conhecido como “Relatório Brundtland” –, sendo que, de acordo com este 

Relatório, o desenvolvimento é sustentável quando satisfaz às necessidades presentes sem 

comprometer a habilidade das futuras gerações em satisfazer suas próprias necessidades, 

remetendo, assim, à ideia de que o crescimento constante da economia, não obstante possa vir 

a ser vantajoso a um maior bem-estar da sociedade, encontra-se vinculado à noção de 

sustentabilidade ecológica, por conta da premissa de que os recursos naturais são esgotáveis 

(FIGUEIREDO; RODRIGUES, 2001, p. 437).  

Então, é também por conta dessa nova visão sobre a necessidade de sustentabilidade 

do uso dos bens ambientais que, na década de 1990, o Pacto Amazônico culminaria por sofrer 

mudanças institucionais tendentes a contribuir para o seu fortalecimento. Revigorado o Pacto 

Amazônico, agora a OTCA poderia aproveitar as oportunidades advindas das discussões 

ambientais globais para atrair recursos para a implementação de projetos de uso e 

desenvolvimento sustentável dos recursos naturais amazônicos, com o termo 

“desenvolvimento sustentável” passando a ser incorporado às atividades e ações do Pacto. 

É o que explicita Román (1998): 

 

The fact that the preservation of Amazonia now emerged as a new means to obtain 

external funding indicated, however, that the role of the ACT changed. It was in this 

setting increasingly clear that the Treaty, apart from its originais function as an 

institutional framework protecting the Amazon countries sovereign right to 

economic development, also could serve as a platform in the global negotiations on 

environment and development. The apparent effort to extend regional cooperation 
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would in this case give the Amazon countries an opportunity to appear as 

environmentally concerned and dedicated14 (ROMÁN, 1998, p. 274). 

 

Assim, ao mesmo tempo em que a capital brasileira começou a sediar o primeiro 

organismo internacional de caráter regional no qual tem participação, a institucionalização da 

OTCA passou a tentar representar uma ferramenta mais efetiva de cooperação sul-sul, firmada 

para a união dos povos amazônicos na busca do desenvolvimento equilibrado da região, mas 

agora com a observância dos preceitos da sustentabilidade, por meio da utilização racional 

dos bens da natureza, preservando-os às próximas gerações, numa noção de solidariedade 

intergeracional (CMMAD,  1988, p. 46). 

Mas nem se diga que, com a criação da OTCA, abandona-se o primeiro dos princípios 

que havia dado origem ao TCA, enquanto ferramenta garantidora da manutenção da soberania 

dos Países Amazônicos sobre os ecossistemas presentes naquela porção setentrional da 

América do Sul (PORTILLO, 1983, p. 111; ROMÁN, 1998, p. 127). Ao contrário, em novos 

tempos de “globalização profunda”, a OTCA, mantendo-se no desiderato de buscar a 

cooperação interestatal nas mais diferentes áreas, passa a se projetar na Panamazônia como 

mais uma instituição supranacional a contribuir para o uso sustentável dos bens da natureza 

presentes no Bioma Amazônico, mas mantendo as suas atribuições originárias de servir como 

mecanismo de fortalecimento da soberania dos Estados Amazônicos na região, garantindo-

lhes a exclusividade na gestão de seus recursos naturais (NEDEFF, 2019, p. 103). 

É o que se deflui do próprio ato de inauguração da sede da Secretaria Permanente da 

OTCA, havido em 2005, em Brasília, quando, em seu discurso, o então Chanceler do Brasil, 

Celso Luiz Nunes Amorim, em nome do Conselho de Ministros das Relações Exteriores do 

Bloco, ressaltando o fato de tratar-se a Panamazônia de um bioma de caráter transnacional – o 

qual, insista-se, ultrapassando as fronteiras nacionais dos Estados Amazônicos, pressupõe a 

coexistência de regimes internacionais –, retoma o tema da soberania e da geopolítica da 

Amazônia entre aqueles afetos à nova Organização: 

 

Temos que cuidar com atenção de nossos recursos naturais, sabendo que eles 

pertencem aos nossos países, que não podem ser absolutamente dissolvidos em um 

pretenso patrimônio da humanidade. Ninguém antes pensou no petróleo como 

 
14 Tradução nossa: “O fato de a preservação da Amazônia emergir agora como um novo meio de obter 

financiamento externo indica, no entanto, que o papel do TCA mudou. Foi nesse cenário cada vez mais claro 

que o Tratado, além de sua função original como estrutura institucional que protege o direito soberano dos 

países amazônicos ao desenvolvimento econômico, também poderia servir de plataforma nas negociações 

globais sobre meio ambiente e desenvolvimento. O aparente esforço para estender a cooperação regional, nesse 

caso, daria aos países amazônicos a oportunidade de aparecer como preocupados e dedicados ao meio 

ambiente”. 
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patrimônio da humanidade. Então a água, os recursos florestais, também não são da 

humanidade. Mas, ao mesmo tempo, tem de ser utilizados de maneira consciente, 

tendo presente o impacto que tem também para o resto da humanidade (BRASIL, 

2005). 

 

Pretendeu-se, desta forma, com a transformação do TCA em OTCA, a ampliação dos 

horizontes do originário Pacto Amazônico, com o desiderato de melhor permitir o ingresso do 

Bloco num período de ações mais concretas, direcionadas a melhor harmonizar as iniciativas 

regionais, assim como obter recursos financeiros de forma mais facilitada para o 

desenvolvimento de seus programas respectivos, transportando-os do campo das boas ideias 

para a realidade. Para tal mister, a nova reengenharia do Pacto Amazônico passaria a incluir 

em seu organograma uma Secretaria Permanente, comandada por um Secretário-Geral, o qual, 

nos termos do Regulamento respectivo, deve ser nacional de um dos Estados-Membros, sendo 

a escolha feita pela Reunião dos Ministros das Relações Exteriores do Bloco, por 

unanimidade, com mandato de três anos, admitida uma recondução (OTCA, 2013, p. 270). 

Para a aludida função, foi inicialmente nomeado o boliviano Sergio Sánchez Ballivian, 

extraordinariamente, como Secretário-Geral Interino, em dezembro de 2002, para o mandato 

de um ano. Após, em 2004, houve a eleição da equatoriana Rosalía Arteaga Serrano de 

Fernández de Córdova para o cargo – que havia ocupado anteriormente a função de Vice-

Presidente de seu país, junto a Abdalá Bucaram Ortiz, que foi Presidente do Equador entre 

1996 e 1997 –, a qual ficou três anos à frente da OTCA15. Em 2008 foi a vez do colombiano 

Francisco José Ruiz Marmolejo assumir como o Secretário-Geral da OTCA, tendo 

permanecido nessa função até abril de 2009, sendo substituído, por sua vez, pelo peruano 

Manuel Ernesto Picasso Botto, que ficaria à frente da Secretaria-Geral da OTCA até 2012. Na 

sequência, ocuparam a Secretaria-Geral da OTCA o surinamês Robby Ramlakhan, de 2012 a 

2015, a venezuelana María Jacqueline Mendoza Ortega, de 2015 a 2018, e a boliviana 

Alexandra Moreira López, que titulariza a função desde janeiro de 2019 até os dias atuais.  

Pelo critério do rodízio entre os Estados-Membros, previsto nos normativos do Pacto 

Amazônico, considerando a ordem alfabética, a próxima Secretaria-Geral da OTCA deverá 

ser ocupada pelo Brasil, a partir de 2022. 

Fato é que a instituição de um órgão permanente à frente da OTCA veio acompanhada 

de uma nova forma de planejamento das ações de cooperação regional no âmbito da 

 
15 Observe-se, neste particular, que pelo critério de rodízio por ordem alfabética em relação ao Estados-Membros 

utilizado para definir a titularidade da Secretaria-Geral, pertenceria ao Brasil esse segundo mandato, mas 

houve a renúncia da diplomacia brasileira, neste aspecto, abrindo mão em prol do Equador – próximo da lista, 

considerando a ordem alfabética –, e assim sucessivamente (Nota do Autor). 
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Panamazônia, pois que, além daquelas funções que já eram da alçada da Secretaria “pro 

tempore”, a Secretaria-Geral Permanente deve elaborar, juntamente com os Estados-

Membros, os seus planos de trabalho e programas de atividades, com as metas, projetos e 

ações do Bloco Regional sendo incluídas em planos estratégicos plurianuais, sendo que, para 

auxiliar em tal mister, o Secretário-Geral se faz acompanhar em suas atividades de 

coordenação por dois diretores – Executivo e Administrativo – e um Assessor Jurídico, além 

de cinco Coordenações vinculadas a áreas específicas: Saúde; Assuntos Indígenas; Meio 

Ambiente; Transportes, Infraestrutura e Comunicações e Turismo; Ciência, Tecnologia e 

Educação. Confira-se, na Figura 5, a atual estrutura administrativa da OTCA. 

 

Figura 5 -  Organograma da OTCA 

 
Fonte: TCU (2010, p. 25). 

 

Ainda no tocante à essa nova estrutura institucional da OTCA, é de se dizer que a 

Cúpula dos Presidentes dos Estados Amazônicos não é uma instância ordinária do Pacto 

Amazônico, tratando-se, contudo, de um foro que é eventualmente convocado para o diálogo 

e o intercâmbio sobre os interesses comuns acerca dos temas que afetam a região, buscando-

se alcançar o seu desenvolvimento com políticas e estratégias também comuns. 

Neste particular aspecto, embora a instância máxima do Pacto Amazônico continue a 

ser a Reunião dos Ministros das Relações Exteriores do Bloco, pelo menos três Cúpulas de 

Presidentes dos Estados Amazônicos já foram realizadas, nos anos de 1989, 1992 e 2009.  

Em 1989 os Chefes de Estado discutiram o futuro da cooperação para o 

desenvolvimento e a proteção do patrimônio de seus respectivos territórios amazônicos 

(OTCA, 2013, p. 35-36). Já em 1992, discutiram os atos preparatórios para a “Conferência 
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das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento-CNUMAD”, ou 

“Conferência Rio-92”, conclave onusiano este que se realizaria em junho do mesmo ano, na 

Capital Carioca (OTCA, 2013, p. 37-44). E finalmente, em 2009, além de abordar os temas 

das mudanças climáticas, expressaram o seu firme respaldo à gestão da Secretaria Permanente 

do Pacto Amazônico 2009 (OTCA, 2013, p. 45-46).  

Todos esses conclaves que tiveram a representação máxima dos Estados Amazônicos 

foram realizados na cidade brasileira de Manaus, podendo-se apontar, entre as razões para um 

intervalo de tempo tão amplo entre a 2ª e a 3ª Cúpula Presidencial, as próprias prioridades 

havidas na agenda das políticas externas dos Países Amazônicos entre os anos 1990 e 2000, 

como nos é ressaltado por Nunes (2016): 

 

Na última década do século XX, o MERCOSUL e a CAN foram projetos 

prioritários; no primeiro decênio do século atual, as discussões sobre a criação e 

consolidação de um bloco sul-americano ofuscaram os debates sobre a cooperação 

amazônica. Entre 2000 e 2009, foram realizadas sete cúpulas de Chefes de Estado da 

América do Sul: Brasília (2000); Guaiaquil (2002); Cuzco (2004); Brasília (2005); 

Cochabamba (2006); Brasília (2008); Bariloche (2009). Embora as entidades não 

mantenham uma relação de competição, não se pode ignorar que suas agendas 

entram em conflito e muitas vezes há necessidade de colocar uma em primeiro plano 

(NUNES, 2016, p. 230).  

 

De tudo, é de se dizer que a criação da OTCA representa, indubitavelmente, um 

avanço no marco institucional desse Bloco Regional. Todavia, o sistema de aprovação de 

deliberações instituído nas suas instâncias decisórias permanece o mesmo desde a assinatura 

do originário Pacto Amazônico, em 1978, sendo a unanimidade na tomada de decisões uma 

condição indispensável à aprovação das decisões e resoluções havidas em todos os seus 

colegiados, trate-se da Reunião dos Ministros de Relações Exteriores ou do Conselho de 

Cooperação Amazônica, e mesmo das Comissões Nacionais, sistemática esta que por vezes 

acaba por paralisar o funcionamento da Organização, como já referenciado. 

De qualquer sorte, é de se mencionar a originalidade e o significado deste instrumento 

multilateral, abarcando desde a vastidão do espaço panamazônico e a variedade de sua 

biodiversidade até a singularidade de seus objetivos, o que é manifestado em muitos de seus 

aspectos, tomando-se em conta, por exemplo, o desejo manifesto de utilizar os seus recursos 

naturais, reiterando-se a soberania sobre a região, e ao mesmo tempo a vontade declarada de 

manter sob equilíbrio ambiental uma região particularmente vulnerável à ação antrópica. 
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5.4 A EVOLUÇÃO NORMATIVA DA COOPERAÇÃO ENTRE AS NAÇÕES 

AMAZÔNICAS NO ÂMBITO DO PACTO AMAZÔNICO 

 

Firmado originariamente o Pacto Amazônico, na prática, no entanto, os anos que 

sucederam à sua conclusão acabaram por refletir a sua importância secundária para os 

Estados-Membros, tendo o tempo que se seguiu a 1978 sido um momento de baixa 

produtividade nos projetos de cooperação e integração que iriam ser implementados na 

Panamazônia, muito pouco se tendo feito, nos limites das parcerias amazônicas, no campo das 

potencialidades do “tratado-quadro ou guarda-chuva” representado pelo originário TCA.  

Conforme Nunes (2016), teria contribuído para tal estado de coisas a crise da dívida 

externa havida no período, e o incremento de um enorme processo inflacionário que acabou 

por corroer drasticamente as economias sul-americanas, período este no qual  

 

O Tratado de Cooperação Amazônica não ficou imune a esse período modorrento da 

diplomacia sul-americana. O entusiasmo cedeu lugar ao marasmo, os países se 

voltaram para dentro e priorizaram projetos mais próximos de seus principais 

centros produtivos. Assim, as fronteiras internacionais amazônicas, muito distantes 

das capitais e das áreas mais dinâmicas economicamente, perderam o prestígio que 

lhes conferira o passado recente. Outro fator que contribuiu para o arrefecimento da 

diplomacia panamazônica foi a redução do temor da internacionalização da região 

(NUNES, 2016, p. 232). 

 

No ponto, se é bem verdade que o Pacto Amazônico iria ter uma baixa produtividade 

nos projetos de cooperação e integração que viriam a ser implementados na prática no espaço 

circundante da Panamazônia, também é verdadeiro, por outro lado, que é no campo da 

potencial derivação do Tratado, permitindo a realização de novos atos de concertação 

internacional sobre os mais variados temas – conforme estabelecido no artigo I, parágrafo 

único, e XVIII, ambos do TCA (ANEXO A) –,  que iria frutificar algum tipo de cooperação 

na porção setentrional da América do Sul, ao menos no campo normativo. É o que se constata, 

por exemplo, da profusa edição de vários compromissos internacionais que vieram a ser 

assinados entre o Brasil e os seus vizinhos amazônicos até os dias atuais, como se pode 

conferir da listagem abaixo, colhida junto ao Ministério das Relações Exteriores Brasileiro:  

a) Bolívia: Acordo para a Supressão de Visto em Passaportes Diplomáticos e de 

Serviço (1988); Convênio para a Preservação, Conservação e Fiscalização dos 

Recursos Naturais nas Áreas de Fronteira (1988); Acordo sobre a Compra e Venda 

de Gás Natural Boliviano e Construção de um Gasoduto (1992); Acordo para a 

Criação de um Mecanismo Bilateral de Consultas Políticas (1994); Acordo para a 
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Supressão de Visto em Passaportes Comuns (1995); Acordo para a Isenção de 

Impostos Relativos à Implementação do Projeto do Gasoduto Brasil-Bolívia (1996); 

Acordo Relativo à Criação dos Comitês de Fronteira Brasileiro-Bolivianos (1997); 

Convênio para a Preservação, Conservação e Fiscalização dos Recursos Naturais 

nas Áreas de Fronteira (1998); Memorando de Entendimento para o 

Estabelecimento de Programa de Cooperação Técnica (1998); Ajuste 

Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica 

para Implementação do Projeto Legislação dos Recursos Hídricos (2003); Acordo 

Brasil-Bolívia de Facilitação para o Ingresso e Trânsito de seus Nacionais em seus 

Territórios (2004); Acordo sobre Regularização Migratória (2005); Protocolo sobre 

Financiamento Brasileiro para Construção de Estrada entre Riberalta e 

Rurrenabaque (2008); Protocolo sobre Financiamento Brasileiro da Rodovia San 

Ignácio de Moxos (2009); Acordo Interinstitucional Internacional para a 

Cooperação Policial entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil e o 

Ministério de Governo da Bolívia para a Prevenção e Combate ao Crime 

Organizado Transnacional (2017); Memorando de Entendimento entre o Ministério 

dos Transportes, Portos e Aviação Civil do Brasil e o Ministério de Obras Públicas, 

Serviços e Moradias da Bolívia sobre o Corredor Ferroviário Bioceânico e 

Integração (2017); Acordo Interinstitucional Internacional entre o Ministério da 

Saúde do Brasil e o Ministério da Saúde da Bolívia em Matéria de Cooperação em 

Saúde na Fronteira (2017);  

b) Peru: Convênio sobre Transportes Fluviais (1979); Criação do Grupo de Trabalho 

Binacional sobre Cooperação Amazônica e Desenvolvimento Fronteiriço (1987); 

Acordo sobre Interconexão Rodoviária (1981); Memorando de Entendimento sobre 

Cooperação na Área Energética (1997); Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica na Área de Pequena e Microempresa (1997); Acordo de 

Cooperação Bilateral para o Combate ao Narcotráfico e Delitos Conexos (1999); 

Memorando de Entendimento em Matéria de Proteção e Vigilância da Amazônia 

(2003); Acordo que estabelece a Zona de Integração Fronteiriça Brasil-Peru e cria a 

Comissão Vice-Ministerial de Integração Fronteiriça (2009); Ajuste Complementar 

ao Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica para a Implementação do 

Projeto “capacitação técnica para a repressão do crime organizado no Peru” (2011); 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica para a 
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Implementação do Projeto “apoio ao Ministério de Desenvolvimento e Inclusão 

Social na articulação e coordenação das políticas e programas de desenvolvimento 

e inclusão social” (2011); Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 

Científica e Técnica para a Implementação do Projeto “fortalecimento institucional 

da Direção-Geral de Medicamentos, Insumos e Drogas do Peru na área de 

vigilância sanitária” (2011); Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica para a Implementação do Projeto “fortalecimento 

institucional do Ministério de Trabalho e promoção do emprego com ênfase na 

Inspeção do Trabalho” (2011); Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica para a Implementação do Projeto “apoio técnico 

para a implantação da tv digital no Peru” (2011); Ajuste Complementar ao Acordo 

Básico de Cooperação Científica e Técnica para a Implementação do Projeto 

“fortalecimento de capacidades locais para o manejo e aproveitamento sustentável 

de espécies madeiráveis e não-madeiráveis de florestas comunitárias nas Bacias de 

Yavarí e Purús” (2013); Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 

Científica e Técnica para a Implementação do Projeto “fortalecimento de 

capacidades para o manejo e recuperação de solos amazônicos e alto andinos” 

(2013); Acordo para a Integração Fronteiriça na Área de Telecomunicações (2013); 

Memorando de Entendimento entre a Autoridad Nacional del Agua do Peru e a 

Agência Nacional de Águas do Brasil (2013); Memorando de Entendimento sobre o 

Intercâmbio de Experiência e Boas Práticas em Matéria de Emprego e Relações de 

Trabalho (2013); Acordo de Ampliação Econômico-Comercial Brasil-Peru (2016); 

c) Equador: Acordo Básico de Cooperação Técnica (1984); Tratado de Amizade e 

Cooperação (1984); Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológica 

(1985); Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em 

Matéria de Imposto sobre a Renda (1987); Convênio Complementar de Cooperação 

Técnico-Científica na Área Nuclear (1990); Acordo de Cooperação Cultural e 

Educacional (1995); Acordo de Cooperação sobre Bens Culturais Roubados ou 

Ilicitamente Exportados (2012); Acordo sobre Serviços Aéreos (2013); Acordo de 

Cooperação e Facilitação de Investimentos (2019); 

d) Colômbia: Tratado de Amizade e Cooperação (1985); Acordo de Cooperação 

Científica e Tecnológica (1986); Acordo de Cooperação Amazônica (1986); 

Acordo de Cooperação para Impedir o Uso Ilegal de Precursores Químicos no 
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Processamento de Entorpecentes (1999); Acordo sobre Facilitação para o Ingresso e 

Trânsito de seus Nacionais em seus Territórios (2007); Protocolo sobre Cooperação 

Econômica e Comercial entre Brasil e Colômbia (2008); Memorando de 

Entendimento para o Estabelecimento da Comissão Bilateral Brasil-Colômbia 

(2009); Acordo sobre Residência, Estudo e Trabalho em Localidades Fronteiriças 

(2010); Termo de Cooperação entre a Polícia Federal Brasileira e a Polícia 

Nacional Colombiana (2010); Carta de Intenções entre a CAPES e o 

COLCIÊNCIAS para Fomentar a Cooperação entre Grupos de Pesquisa (2010); 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica para 

Implementação do Projeto “cidades intermédias e sustentáveis no Brasil e na 

Colômbia: rumo à definição de estratégias compartilhadas para o desenvolvimento 

de um habitat social em equilíbrio com o território” (2011); Ajuste Complementar 

ao Acordo Básico de Cooperação Técnica para a Implementação do Projeto “apoio 

para a formulação do plano nacional para a prevenção e erradicação da exploração 

sexual de crianças e adolescentes 2012-2018” (2011); Ajuste Complementar ao 

Acordo Básico de Cooperação Técnica para Implementação do Projeto 

“transferência de metodologia dos projetos brasileiros ‘protejo’ e ‘mulheres da paz’ 

e dos projetos colombianos ‘mambrú no va a la guerra’ e ‘modelo de reintegración 

comunitaria’” (2011); Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 

Técnica para Implementação do Projeto “apoio técnico para o fortalecimento da 

política de segurança alimentar e nutricional da Colômbia” (2011); Ajuste 

Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica para Implementação do 

Projeto “implementação de um programa de intercâmbio para o fortalecimento de 

projetos em ecologia da paisagem e controle biológico de seringueiras (‘hevea 

brasiliensis’)” (2011); Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 

Técnica para Implementação do Projeto “transferências de conhecimentos relativos 

aos avanços no cultivo, beneficiamento e transformação produtiva do sisal no 

Brasil” (2011); Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica 

para Implementação do Projeto “intercâmbio de conhecimentos sobre a 

implementação de tecnologias limpas na produção de gado colombiana” (2011); 

Memorando de Entendimento para a Cooperação Científica, Tecnológica, 

Acadêmica e de Inovação entre a CAPES e o COLCIÊNCIAS (2011); Acordo de 

Cooperação Acadêmica e Cultural entre a Associação Colombiana de 
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Universidades (ASCUN) e o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) 

(2011); Memorando de Entendimento para a Cooperação Acadêmica e de Inovação 

entre a CAPES e o ICETEX (2011); Memorando de Entendimento no Âmbito 

Educacional entre a CAPES e a Universidade Nacional da Colômbia (2011); 

 Acordo de Cooperação para a Promoção da Segurança Alimentar (2012); 

Memorando de Entendimento que Reestrutura a Comissão de Vizinhança e 

Integração Brasil-Colômbia (2012); Acordo de Cooperação e Facilitação de 

Investimentos (2015); Memorando de Entendimento para a Cooperação em 

Assuntos Indígenas na Zona de Fronteira (2015); Memorando de Entendimento 

entre o Ministério da Defesa do Brasil e o Ministério da Defesa da Colômbia para 

Ajuda à Colômbia na Área de Desminagem (2018); Memorando de Entendimento 

entre o Governo do Brasil e o Governo da Colômbia em Matéria de Cooperação 

para a Agricultura Familiar e o Desenvolvimento Rural (2018); Memorando de 

Entendimento entre o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do 

Brasil e o Ministério de Comércio, Indústria e Turismo da Colômbia para a 

Cooperação Bilateral em Matéria de Micro, Pequenas e Médias Empresas e 

Artesanato (2018); 

e) Venezuela: principalmente a partir de 1994, com a assinatura do Protocolo de La 

Guzmania com o Brasil, entabulou-se uma agenda ampla e diversificada, que vai 

desde a integração física e energética visando ao desenvolvimento fronteiriço até a 

cooperação em matérias do meio ambiente e reativação do Conselho Empresarial. 

Incompreensivelmente não há dados sobre acordos internacionais firmados entre o 

Brasil e a Venezuela no sítio eletrônico do Palácio Itamaraty. 

f) Guiana: Acordo para a Construção de uma Ponte Internacional sobre o Rio Tacutu 

(1982); Tratado de Amizade e Cooperação (1982); Acordo Básico de Cooperação 

Técnica (1982); Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológica (1982); 

Memorando sobre Interconexão dos Sistemas Viários Brasileiro e Guyanês (1982); 

Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterais Brasil-Guiana (2002); Memorando de 

Entendimento na Área de Segurança Fitossanitária de Produtos de Origem Vegetal 

(2010); Memorando de Entendimento entre Brasil e Guiana sobre Projetos de 

Infraestrutura (2012); Memorando de Entendimento para a Criação da Comissão 

Mista Brasil-Guiana para o Desenvolvimento de Projetos de Infraestrutura (2013); 

Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Brasil-Guiana (2018); 
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g) Suriname: Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio (1976); Acordo Cultural 

(1976); Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica (1976); Acordo sobre 

Regularização Migratória (2004); Tratado de Extradição (2004); Memorando de 

Entendimento para Estabelecimento de Mecanismo Político de Consulta (2005); 

Memorando de Entendimento sobre Cooperação em Pesquisa Agrícola (2005); 

Protocolo de Intenções na Área de Saúde (2005); Tratado sobre Assistência Jurídica 

Mútua em Matéria Penal (2005); Tratado sobre Transferência de Pessoas 

Condenadas e Ajuste Complementar sobre Regularização Migratória (2005); 

Acordo Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica para 

a Execução do Projeto "introdução da produção sustentável do açaí no interior do 

Suriname" (2018); Acordo Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 

Científica e Técnica para a Execução do Projeto "evoluindo da agricultura 

itinerante para sistemas agroflorestais no Suriname: segurança alimentar vinda da 

agricultura sustentável" (2018); Acordo Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Técnica para a Execução do Projeto "programa de 

alimentação escolar em Koewarasan, District of Wanica" (2018); Acordo 

Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica para a 

Execução do Projeto "consolidação e ampliação da capacidade de zoneamento 

agroecológico e da educação ambiental do Suriname" (2018); Memorando de 

Entendimento em Cooperação Interinstitucional entre a Polícia Federal do Brasil e 

o Corpo de Polícia do Suriname (2018).  

 

Como se percebe, o Pacto Amazônico, pelo menos no campo da colaboração 

normativa, acabou se revelando como um elemento catalisador da entabulação de novos 

acordos bilaterais e multilaterais entre os Estados Amazônicos, nas mais diferentes áreas, o 

que, em certa medida, acabou constituindo o TCA como uma ferramenta útil na busca da 

cooperação entre os países da região. De fato, tendo-se multiplicado, a partir da edição do 

Pacto Amazônico, novos instrumentos de concertação levados a efeito entre os Estados 

Amazônicos, verifica-se que é no atinente aos acordos bilaterais e multilaterais entabulados 

entre os Estados-Membros do Pacto Amazônico que parece ter-se evidenciado um avanço no 

tocante à cooperação amazônica, não obstante muitas das ações neles previstas ainda se 

encontrem dependentes de ulteriores processos burocráticos ou mesmo auxílio financeiro 

externo, e o fato de que, muitas vezes, interesses conflitantes acabarem prejudicando a 
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formatação final de políticas conjuntas, particularmente quando se adentra em temas 

delicados como crimes transfronteiriços e políticas de defesa militar.  

Em estudo publicado no ano de 2013, o professor Rodolfo Ilário da Silva caracteriza o 

período compreendido desde a assinatura do TCA, em 1978, como uma sucessão de fases 

(SILVA, 2013, p. 534). Estas, segundo o autor, variaram da inatividade até a intensa 

renovação do compromisso político em torno do qual se uniram originariamente no final da 

década de 1970 os oito países soberanos por onde se estende o Bioma Amazônico – Brasil, 

Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. 

Em linhas gerais, o aludido autor divide esse período em cinco momentos, iniciando 

pelos anos 1978 a 1989, que ele chama de “fase defensivo-protecionista”, período que, na 

conjuntura internacional, caracterizou-se pela amenização da disputa leste-oeste 

protagonizada pelos Estados Unidos e a então União Soviética – a qual se encaminharia para a 

sua dissolução em 1991, marcando o final da Guerra Fria –, a disputa entre os países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos no contexto das nações, com conflitos entre os “zeristas” e 

os “desenvolvimentistas” nos fóruns ambientais da ONU, e o surgimento de novos temas na 

seara da política internacional, sobretudo os direitos humanos e o meio ambiente, cabendo 

lembrar  que o TCA surgiu primordialmente nesse momento em virtude da necessidade de um 

instrumento diplomático-jurídico que reafirmasse, no cenário internacional, a soberania dos 

Países Amazônicos aos seus respectivos territórios na região, tendo em vista as pressões 

internacionais que já se faziam surgir no tocante à Panamazônia (SILVA, 2013, p. 537). 

Nessa fase, a primeira década de existência do TCA foi efetivamente de pouca 

atividade, uma vez que os Estados-Membros do Pacto Amazônico, cada um a seu modo, 

enfrentavam as suas questões internas, como a tentativa de retorno à redemocratização após 

períodos de governos ditatoriais, crise econômica com altas taxas de inflação e dívida externa. 

Nesse cenário, ainda que o Governo Militar Brasileiro entendesse a Amazônia como 

uma área estratégica, que deveria ser povoada e protegida, nos demais Estados Amazônicos a 

Região Amazônica não era tratada com a mesma importância, estando cada um às voltas com 

as suas próprias questões, não se tendo dado entre os Países Amazônicos, por conta disso, 

prosseguimento à aplicação dos termos acordados quando da assinatura do originário Tratado. 

No tocante à produção normativa dentro do arcabouço institucional do TCA, a década 

de 1980 é realmente uma fase improdutiva, exceção havida em relação à criação da 
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UNAMAZ16 e do Parlamento Amazônico17, em 1987 e 1989, respectivamente, e da formação 

das primeiras Comissões Especiais, em 1988, sendo certo que ao final dessa década as 

matérias preponderantes nas discussões entre os Estados Amazônicos seriam infraestrutura, 

energia, defesa e segurança, temas estes, entretanto, que não teriam consequência nas 

discussões havidas sob o amparo do Tratado (NUNES, 2016, p. 233-234). 

O segundo período, havido nos anos de 1989 a 1994, consistiu numa “fase de 

incentivo e fortalecimento político”, caracterizada por um tempo em que, com o fim da 

Guerra Fria, depois da dissolução da então União Soviética, em 1991, os problemas 

ambientais no mundo, e a própria Panamazônia, em especial, alcançaram os veículos 

massivos de comunicação e foram difundidos mundialmente, momento em que se criou um 

ambiente bastante desfavorável aos Estados Amazônicos e principalmente em relação ao 

Brasil, sobretudo “devido aos elevados índices de queimadas e desflorestamento da Região 

Amazônica ao final da década de 1980” (SILVA, 2013, p. 540).  

Tal situação viria a ser agudizada com o assassinato do líder seringueiro brasileiro 

Francisco Alves Mendes Filho – mais conhecido como Chico Mendes –, no Estado do Acre, 

em 1988, e também pelas lutas para a demarcação de terras dos Índios Ianomâmi, em 

Roraima, durante o Governo de Fernando Affonso Collor de Mello (gestão 1990-1992). 

Neste segundo período, aquela primeira fase de inércia do Tratado seria, de fato, 

interrompida com a realização, em 1989, em Manaus, no Brasil, da 1ª Cúpula dos Presidentes 

dos Estados Amazônicos, ao fim da qual, inclusive, é aprovada a “Declaração da Amazônia”, 

um documento no qual é reafirmado o direito soberano de cada País Amazônico de 

administrar livremente os seus recursos naturais, no sentido de buscar promover o 

desenvolvimento econômico-social de seus povos, mas também apresentando, ao mesmo 

tempo, uma redação alinhada ao conceito de desenvolvimento sustentável, ainda em 

construção à época, ao propugnar a preservação do meio ambiente (ANEXO P) (OTCA, 

2013, p. 35-36).  

De fato, nessa 1ª Cúpula dos Presidentes dos Estados Amazônicos, a par de a própria 

definição de “desenvolvimento sustentável”, proposta pelo “Relatório Brundtland”, de 1987, 

acabar sendo adotada com uma meta-síntese dos objetivos comuns dos Estados-Membros em 

relação à humanidade, ficou reiterada a importância do Pacto Amazônico para a região, seja 

 
16 A Associação de Universidades Amazônicas-UNAMAZ é uma sociedade civil, não-governamental, tratando-

se de uma rede universitária com um caráter de agência de cooperação (Nota do Autor). 
17 O Parlamento Amazônico, sediado na Capital Peruana, não dispõe de uma estrutura intergovernamental formal 

e nem possui personalidade jurídica internacional (Nota do Autor). 
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em termos políticos ou no campo socioeconômico e ambiental, sendo digna de nota, ademais 

disso, a menção segundo a qual a adoção de medidas protetivas ao meio ambiente na 

Panamazônia só seria possível, afinal de contas, com a melhoria das condições sociais e 

econômicas de seus povos, senão vejamos: 

 

[...] 6. SEÑALAMOS que la protección y conservación del medio ambiente en la 

región, uno de los objetivos esenciales del Tratado de Cooperación Amazónica a 

que cada uno de nuestros países está - rmemente dedicado, no pueden ser 

alcanzadas sin la mejora de las angustiantes condiciones sociales y económicas que 

a igen a nuestros pueblos y que son agravadas por una coyuntura internacional 

cada vez más adversa; (OTCA, 2013, p. 35-36).  

 

Ao início do ano de 1992 teria realização a 2ª Cúpula dos Presidentes dos Estados 

Amazônicos, novamente na Cidade de Manaus, a qual teria sido particularmente convocada 

para definir as posições conjuntas dos Estados Amazônicos no tocante às questões que viriam 

a ser objeto de discussão na “Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento-CNUMAD”, ou “Conferência Rio-92”, conclave onusiano este que se 

realizaria em junho do mesmo ano, na Capital Carioca. No âmbito dessa Cúpula de 

Presidentes dos Estados Amazônicos dois importantes documentos foram aprovados: a 

“Declaração de Manaus sobre a CNUMAD” e o “Documento de Posição Conjunta dos Países 

Amazônicos com Vistas à CNUMAD”, tendo o primeiro documento, especialmente, vindo a 

priorizar o princípio da responsabilidade comum na proteção ao meio ambiente, porém, de 

forma diferenciada, restabelecendo, entretanto, na mesma medida, o princípio originário 

basilar ensejador ao próprio surgimento do Pacto Amazônico: a ratificação da soberania sobre 

a região (ANEXO Q) Confira-se: 

 

[...] II. DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y BIOTECNOLOGÍA 1. Los recursos biológicos 

son indiscutiblemente recursos naturales de cada país que, por lo tanto, ejercen 

sobre ellos su soberanía. Se hace necesaria una acción inmediata para promover la 

conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica. Esas actividades 

deben, así, ser realizadas por los países también con el apoyo de la cooperación 

internacional basada en acuerdos intergubernamentales. [...] 

III. BOSQUES 1. El debate internacional sobre bosques debe tener en cuenta que 

esos ecosistemas integran territorios bajo jurisdicción de los Estados, donde éstos 

ejercen plenamente su soberanía. Les cabe a los Estados legislar sobre esos 

espacios y su uso, a la luz de las prioridades nacionales (OTCA, 2013, p. 39-40). 

  

O fato é que a 2ª Cúpula dos Presidentes dos Estados Amazônicos acabou deixando 

bastante evidenciado o caráter ainda reativo do Pacto Amazônico, pois que, afinal de contas, o 

propósito aberto do conclave acabou se resumindo em definir posições conjuntas dos Estados-
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Membros a serem apresentadas na CNUMAD ainda naquele ano, como aponta novamente 

Nunes (2016): 

 

A declaração presidencial de 1992 reafirma e aprofunda muitos dos temas da sua 

antecessora: desenvolvimento sustentável; livre direito de utilização dos recursos 

naturais na consecução do bem-estar e do progresso; promoção da educação e da 

consciência ambiental; direitos dos povos indígenas e sua participação na 

formulação de políticas públicas; dívida externa (NUNES, 2016, p. 234). 

 

O Pacto Amazônico, no entanto, iria ganhar um novo fôlego no período seguinte, 

compreendendo os anos 1995 a 2002, dito como “fase de amadurecimento institucional” 

(SILVA, 2013, p. 542). No curso desse período, os projetos sul-americanos prioritários de 

desenvolvimento encontravam-se mais voltados para o fortalecimento do comércio regional, 

num processo no qual o MERCOSUL e a CAN passaram a ser vistos como potenciais 

barreiras que poderiam ser erguidas de forma eficaz em contraposição às investidas norte-

americanas de criação da Área de Livre-Comércio das Américas (ALCA). A proposta de 

criação da ALCA, com a progressiva eliminação das barreiras alfandegárias ao comércio de 

mercadorias, capitais e serviços entre a totalidade das nações americanas exceto Cuba, já se 

encontrava em discussão desde 1994, quando apresentada pelo então Presidente dos Estados 

Unidos, William Jefferson Clinton, na Cúpula das Américas, em Miami.  

Neste momento, portanto, os países sul-americanos teriam preferido utilizar esta fase 

de crise regional para, nos limites de outros arranjos regionais já existentes à época18, encetar 

ações de rechaço à ALCA, o que acabou se fazendo mediante a ampliação do comércio 

intrazona e com o aprimoramento das  relações com a União Europeia, num processo que 

efetivamente levaria ao insucesso a iniciativa dos Estados Unidos (BAUMANN, 2003, p. 77). 

No horizonte compreendido pela América do Sul, particularmente, a década de 1990 é 

marcada, entre outros aspectos, pela luta por investimentos estrangeiros, redução da máquina 

estatal e aprimoramento de esforços pelo controle da inflação e estabilização monetária, sendo 

utilizados como principais instrumentos para o atingimento de tal desiderato as privatizações 

de estatais e as políticas de incentivo às exportações, em grande parte calcadas no 

agronegócio e no setor mineral. No tocante ao agronegócio, registre-se, por oportuno, tratar-se 

de prática que sempre está a exigir a expansão de área agricultável, sendo esta atividade, aliás, 

em grande parte, a maior responsável pela devastação da Floresta Amazônica; e, no que 

pertine ao setor mineral, enquanto prática também bastante agressiva ao meio ambiente, não é 

 
18 Rememore-se que, em 2004, também como reação às pretensões norte-americanas de criação da ALCA, viria 

a surgir na América do Sul a ALBA-TCP (Nota do Autor). 



195 

 

demais lembrar configurar-se como uma atividade antrópica cujas maiores reservas, como é 

sabido por todos, se encontram exatamente na Amazônia Continental. 

Até o ano de 1998, como já dito anteriormente, a Secretaria “pro tempore”, enquanto 

responsável pelos encontros entre os representantes dos Estados-Membros do Tratado, era 

rotativa entre esses países, o que, por si só, começou a constituir um entrave para a 

dinamicidade da política regional de cooperação entre as Nações Amazônicas, pois que, 

sempre que a sede da Secretaria “pro tempore” mudava de país, o processo de retomada dos 

aspectos burocráticos se tornava moroso, perdendo-se muito da experiência adquirida.  

Esse cenário acabou sendo bastante significativo para que o TCA viesse 

posteriormente a ser transformado na OTCA, a partir de decisão tomada na 5ª Reunião de 

Ministros das Relações Exteriores do Bloco, realizada em Lima, no Peru, de 04 a 05 de 

novembro de 1995, o que acabou sedimentado em 1998, dotando o Pacto Amazônico de uma 

Secretaria Permanente, quando se aprovou o seu Protocolo de Emenda. O Protocolo de 

Emenda, que entraria em vigor em 2002, quando de sua última ratificação internacional, 

acabou por dotar a OTCA de capacidade jurídica própria para celebrar tratados com Estados e 

organismos intergovernamentais, substituindo a antiga Secretaria “pro tempore” por uma 

repartição de caráter permanente, a qual, ao depois, iria ter sede na Capital do Brasil. 

A assinatura do Protocolo de Emenda ao TCA, em dezembro de 1998, conquanto 

tenha representado uma grande evolução institucional do Pacto Amazônico, não pode ser 

interpretada sem que se tenha em mente, também, a evolução normativa do Direito Ambiental 

Internacional nesse mesmo período, no que se destaca a assinatura, em 1997, do “Protocolo de 

Quioto”. Verifica-se, assim,  que a inclusão da pauta ambiental na agenda dos países e o 

aprimoramento permanente das normas internacionais respectivas em temas como mudança 

climática, defesa da biodiversidade e proteção das florestas, dentre outros, certamente exerceu 

influência na criação da OTCA e iria ter bastante importância nos novos encaminhamentos a 

serem tomados pela sua Secretaria Permanente nos anos futuros (NUNES, 2016, p. 237). 

Os anos 2002 a 2009 compreenderam a “fase de intensificação dos contatos entre os 

Países Amazônicos, porém com uma crise institucional no Pacto”, período no qual ficou 

consagrada a dinamização dos contatos entre os Estados Amazônicos, tendo sido 

especialmente abordados acordos em infraestrutura, assuntos indígenas e meio ambiente. A 

primeira gestão da Secretaria-Geral da OTCA particularizou-se pela projeção nos fóruns 

internacionais e a manter relações com outras organizações do mesmo cunho. Todavia, o 

período é também marcado por uma crise institucional atribuída à liderança de Rosalía 
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Arteaga Serrano de Fernández de Córdova à frente do Pacto Amazônico, primeira Secretária-

Geral, cuja proatividade foi vista como pouco condizente para a direção de um órgão 

cooperativo, e cuja saída desencadeou um processo de crise até a eleição do novo Secretário-

Geral. Tanto é assim que a Organização chegou a ficar quase um ano – de junho de 2007 a 

abril de 2008 – sem ocupante do referido cargo. Segundo Silva (2013): 

 

Diante das dificuldades em definir o ocupante do cargo de Secretário-Geral da 

OTCA, na XLVIII Reunião da Comissão de Coordenação do Conselho de 

Cooperação Amazônica (CCOOR), em 16 de outubro de 2008, decidiu-se criar um 

Grupo de Trabalho (GT2008) para diagnosticar os principais problemas e apresentar 

sugestões para o melhor funcionamento da Organização. O Grupo de Trabalho 

constituído foi formado por diplomatas das Chancelarias dos oito Países-Membros 

[...] (SILVA, 2013, p. 545). 

 

Com a implementação da Secretaria Permanente do Pacto Amazônico, com sede em 

Brasília, esperava-se uma maior dinâmica nas relações amazônicas, sendo certo que, logo 

após a criação da OTCA, várias iniciativas foram tomadas e/ou apoiadas por ela, sendo 

firmados vários entendimentos com outros organismos internacionais, nas mais diversas 

questões. Na mesma medida acabaram sendo encetados no curso da OTCA diálogos sobre 

recursos energéticos que de um lado favoreceram a aproximação dos Estados Amazônicos, 

mas de outro serviram como ponto de atrito, como no caso da assinatura, pelos Países 

Amazônicos, do Protocolo de Intenções para a Produção e Uso de Etanol Combustível, 

firmado em 2005, que sofreu oposição principalmente da Venezuela, por motivos óbvios19. 

Por final, a partir de 2009, temos a “fase de relançamento da OTCA”, período este 

marcado pela revitalização da OTCA, no qual foi elaborada a Agenda Estratégica de 

Cooperação Amazônica para os anos de 2010 a 2020, a qual foi lançada na 3ª Cúpula dos 

Presidentes dos Estados Amazônicos, ocorrida em Manaus, em 2009, quando também houve 

a renovação do compromisso político dos Estados Amazônicos com a articulação regional. 

A 3ª Cúpula dos Presidentes dos Estados Amazônicos aconteceu em um contexto, 

aparentemente, muito parecido com aquele que acompanhara a Reunião de Presidentes 

anterior – havida em 1992, como preparação à “CNUMAD” –, sendo convocada pelo Brasil 

para que fossem definidas posições conjuntas a serem apresentadas pelos Estados-Membros 

 
19 Quando da realização da I Cúpula Energética Sul-Americana, em Isla Marguerita, na Venezuela, em 2007, 

Brasil e Venezuela expuseram divergências acerca do tema, sendo o argumentos contra essa matriz o possível 

aumento do preço dos alimentos com o agravamento da fome pela substituição do cultivo de gêneros 

alimentícios por espécies destinadas à produção de etanol e/ou biodiesel (NUNES, 2016, p. 238). 
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da OTCA na “15ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática-COP15”20, que 

se realizaria em dezembro daquele ano, em Copenhague, Dinamarca. Este encontro, tendo 

como anfitrião o Presidente Brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, teria um diferencial 

importante: teve a presença do então Presidente Francês, Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de 

Nagy-Bocsa, tendo em vista o fato de este país ter sido admitido anos antes, a partir da sua 

possessão francesa na Panamazônia – representada pela Guiana Francesa –, como Membro 

Observador da OTCA naquela Cúpula de Presidentes, como é sinalado por Nunes (2016): 

 

O encontro, realizado em Manaus, no dia 26 de novembro, também contou com a 

presença do presidente francês. Apesar de anteceder uma conferência global, assim 

como a cúpula presidencial de 1992, essa última foi marcada pela baixa presença 

dos Chefes de Estado dos países participantes. Somente estiveram presentes Luiz 

Inácio Lula da Silva (Brasil), Bharrat Jagdeo (Guiana) e Nícolas Sarkozy (França), 

de modo que a reunião perdeu muito de sua importância (NUNES, 2016, p. 234-

235).  

 

No caso, assim como nas anteriores Reuniões de Presidentes dos Estados Amazônicos, 

nessa Cúpula de Presidentes – que seria a última de toda a história do Pacto Amazônico – foi 

aprovada a “Declaração dos Chefes de Estados sobre a Organização”, documento no qual, 

mantendo em seu preâmbulo a alusão à soberania dos Países Amazônicos sobre a região, 

destacou como ponto relevante a renovação e a modernização do papel da OTCA, a 

elaboração de uma nova Agenda Estratégica e o fortalecimento da sua Secretaria Permanente, 

com a diversificação do financiamento do Bloco (ANEXO R) (OTCA, 2013, p. 45-46).  

 

5.5 O PAPEL ATUAL DA OTCA E OS PROBLEMAS INSTITUCIONAIS QUE AINDA 

REMANESCEM: UM BALANÇO DE ATUAÇÃO DO PACTO AMAZÔNICO 

 

De acordo com o Livro Branco da Defesa Nacional, o Brasil possui 16.000 km de 

extensão de fronteiras com seus vizinhos, “dos quais aproximadamente 12.000 km 

correspondem à fronteira da Amazônia Legal” (BRASIL, 2012, p. 13). Só este aspecto já 

torna facilmente compreensíveis os motivos ensejadores da iniciativa brasileira em se 

empenhar tão custosamente, junto aos demais Estados Amazônicos, na edição de um 

documento normativo no qual viesse a ficar plasmada para os anos futuros uma permanente 

ação cooperativa entre eles, nas mais diferentes áreas, com o fito de desenvolver a região, 

 
20 A “Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2009”, também chamada “Conferência 

de Copenhague” (oficialmente, em inglês, “United Nations Climate Change Conference” ou “COP 15”), foi 

realizada entre os dias 7 e 18 de dezembro de 2009. Foi a 15ª conferência realizada pela “Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre Mudança do Clima” (Nota do Autor). 
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mediante a utilização de seus recursos naturais de forma equilibrada, e ao mesmo tempo, mas 

de forma principal, servir como instrumento garantidor da soberania sobre aquele território. 

No que se refere às fronteiras, é natural que o perfil brasileiro, detendo limites com 

praticamente todos os países da América do Sul – à exceção do Chile e Equador –,  viesse a 

exaltar a ação de cooperação com os seus Estados vizinhos nas mais diferentes áreas, 

inclusive, muitas vezes, no sentido de dar profundidade geoestratégica à defesa de seu 

território, além de exaltar a necessidade de vivificação de porções territoriais comuns onde a 

densidade populacional rarefeita aparece como um natural elemento dificultador do 

desenvolvimento, aspecto este muito presente na Região Amazônica. 

A assinatura do originário TCA, em 1978, posteriormente transformado na OTCA, 

veio, portanto, nesse sentido, no bojo do qual a cooperação para a busca do desenvolvimento 

foi objetivada à exaustão no âmbito do Bloco, o que pode ser comprovado não só pela forma 

democrática de definição do rodízio entre os Estados Amazônicos para a ocupação da 

titularidade de sua Secretaria-Geral, mas também pela especial exigência da unanimidade 

entre os Estados-Membros nos temas levados às suas instâncias decisórias, exigência esta que, 

aliás, com frequência iria se constituir como um elemento dificultador da implementação de 

medidas atinentes ao Bloco, como já dito anteriormente. Assim, no que concerne ao Pacto 

Amazônico, desde o originário TCA até a atual OTCA, independentemente do grau de 

importância em termos de dimensão geográfica, política ou econômica, os Estados-Membros 

encontram-se no mesmo patamar de compromisso com a cooperação no tocante aos temas da 

Amazônia, igualando-se, nas suas instâncias, em seu poder de decidir os destinos do Bloco. 

Como já dito ao longo deste trabalho, em seus primeiros momentos de existência 

como TCA a cooperação havida no Pacto Amazônico teve baixa expressão, sem alcançar 

grandes empreendimentos a dar sentido real à manutenção do instrumento de concertação 

regional desenvolvido pelos Países Amazônicos por meio de um tratado internacional, sendo 

apenas no decorrer da década de 1990 que o Bloco passou a apresentar maiores movimentos 

nesse sentido, coincidindo com grandes mudanças também no cenário internacional, vindo a 

se reconfigurar com a criação da OTCA ao final dessa década, o que culminaria, de fato, se 

perfectibilizando em 2002, com a última ratificação ao Protocolo de Adendo ao TCA. 

Nos anos 1990, com o advento da chamada “globalização profunda”, o mundo sofreria 

grandes metamorfoses, tendo efetivamente vindo a ocorrer nesse período intensas mudanças 

no cenário internacional no tocante à emergência da temática ambiental na agenda global, 

sobretudo depois da realização da “Conferência Rio-92”, a partir de quando se universalizaria 
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a noção de sustentabilidade no tocante à utilização dos bens da natureza, o que iria influenciar 

a reformatação do Pacto Amazônico, ampliando-lhe os horizontes (NEDEFF, 2019, p. 103).  

Outros fatores domésticos, como a redemocratização dos Estados Amazônicos, 

também teriam a mesma influência, fazendo com que o Pacto Amazônico, agora mediante 

uma organização internacional de caráter permanente, mantendo as suas atribuições 

originárias de servir como mecanismo de fortalecimento da soberania dos países na região, 

garantindo-lhes a exclusividade na gestão de seus recursos naturais, passasse também a se 

constituir como uma instituição supranacional tendente a trabalhar pelo uso sustentável dos 

bens da natureza presentes no Bioma Amazônico (BRASIL, 2005). 

No ponto, o fato de a OTCA consolidar, por si só, um espaço diplomático em que se 

relacionam pelo menos oito do total dos doze países do Subcontinente, já é uma grande 

vantagem proporcionada pela criação do Pacto Amazônico, sobretudo porque tal espaço, da 

forma como institucionalizado presentemente, mediante uma Secretaria-Geral de caráter 

permanente, dotada de relativa autonomia para buscar financiamento externo para a realização 

de seus projetos e ações, está a depender em menor grau da iniciativa dos Governos 

Amazônicos, ficando menos vulnerável às suas variações conjunturais.  

A OTCA tem contribuído, também, para a aproximação dos Países Amazônicos junto 

à Guiana Francesa, já tendo a França até mesmo participado de reuniões diretivas do Bloco na 

condição de Membro Observador, o que se faz importante, por se tratar a Panamazônia de um 

bioma internacional no qual a França está inserida territorialmente, numa perspectiva em que 

problemas ambientais comuns, afinal de contas, devem ser tratados conjuntamente.  

Evidentemente que remanescem problemas a serem resolvidos no tocante ao Pacto 

Amazônico, valendo dizer, a propósito, que nas sociedades humanas normalmente um sistema 

normativo é criado e se formata definitivamente antes ou mesmo junto com o 

desenvolvimento da estrutura de uma determinada organização, sendo que, no contexto da 

OTCA, inversamente, veio a incidir uma lógica totalmente contrária, ou seja, face à 

inexistência de um sistema normativo que fosse eficiente aos fins colimados do Pacto 

Amazônico, investiu-se posteriormente no fortalecimento de sua estrutura institucional. 

Pode-se, pois, nos dias de hoje, com a OTCA chegando à sua maioridade – pois que, 

criada em 1998, a partir do TCA, entraria em vigor só em 2002, depois do último depósito de 

seu instrumento de ratificação –, questionar se, passados tantos anos, a expansão da 

burocracia panamazônica sem um prévio marco normativo satisfatório acabou ou não lhe 

gerando bons resultados. No ponto, devem ser consignadas as preocupações da diplomacia 



200 

 

brasileira em aumentar a burocracia do Pacto Amazônico que já eram existentes quando da 

própria criação do originário TCA, como referido à época por Rubens Ricupero (1984, p. 

190), ao dizer que a inicial formatação de uma Secretaria “pro tempore” tinha por objetivo 

evitar a criação de “mais um organismo, com aumento de burocracia e gastos”.  

De um modo geral, os estudiosos do Pacto Amazônico vêem positivamente a 

passagem do antigo Tratado originário – o TCA – para a sua estruturação como OTCA, 

enquanto organização internacional permanente e com personalidade jurídica própria, não se 

duvidando que tal mudança pode render importantes frutos até mesmo em direção à 

integração física da América do Sul, sobretudo agora mais recentemente, a partir do ano 2000, 

com a criação, nos limites da América do Sul, da iniciativa para a Integração da Infraestrutura 

Regional Sul-Americana (IIRSA), sobre a qual já se falou anteriormente.  

Há, portanto, uma visão prospectiva otimista em relação ao Bloco, não obstante, como 

se depreende do que já foi anotado anteriormente neste trabalho, que se esperava que os 

resultados atingidos em seus 40 (quarenta) anos de projetos e ações direcionados à cooperação 

amazônica tivessem sido mais frutuosos. De fato, debruçando-se com atenção sobre o 

processo evolutivo do sistema de cooperação amazônica – antes configurado apenas na forma 

de um acordo regional, hoje encontrando-se estruturado como uma organização internacional 

com sede e orçamento próprio –, nota-se que os avanços havidos no funcionamento do Bloco 

em grande medida acabaram sendo mais retóricos do que práticos. É certo que algumas 

medidas bastante importantes foram adotadas, a exemplo da criação da UNAMAZ e do 

Parlamento Amazônico, contudo, mesmo essas iniciativas acabaram não recebendo a devida 

atenção por parte das autoridades governamentais, acabando por ter solução de continuidade, 

ou mesmo funcionando de forma bastante incipiente ou quase insignificante. 

Realmente, o que se verifica é que, pelo menos em relação ao seu órgão máximo, a 

Reunião dos Ministros das Relações Exteriores do Estados Amazônicos, apenas para 

exemplificar, além de os conclaves não terem obedecido à periodicidade acordada, foram 

poucas as decisões exaradas nesses eventos colegiados que acabaram tendo algum efeito 

prático no sentido de alcançar efetivamente alguma medida de cooperação na região que 

viesse a ser transformadora para as suas populações. No tocante, desde a formação originária 

do Pacto Amazônico, em 1978, houve a realização de 13 Reuniões de Ministros das Relações 

Exteriores do Estados Amazônicos, como pode observar no Quadro 221: 

 

 
21  As respectivas Atas encontram-se em anexo ao presente trabalho (Anexos C a O). 
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Quadro 2 - Reuniões dos Ministros das Relações Exteriores do TCA/OTCA, com indicativo de local e data de 

realização 

Nº DA REUNIÃO LOCAL DATA 

1ª Reunião Ordinária Belém, Brasil. 23-24/11/1980. 

2ª Reunião Ordinária Cali, Colômbia. 07 a 08/12/1983. 

3ª Reunião Ordinária Quito, Equador. 06 a 08/03/1989. 

4ª Reunião Ordinária Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. 07 a 08/11/1991. 

5ª Reunião Ordinária Lima, Peru. 04 a 05/11/1995. 

6ª Reunião Ordinária Caracas, Venezuela. 06/04/2000. 

7ª Reunião Ordinária Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. 22/11/2002. 

8ª Reunião Ordinária Manaus, Brasil. 14/09/2004. 

9ª Reunião Ordinária Iquitos, Peru. 25/11/2005. 

10ª Reunião Ordinária Lima, Peru. 30/11/2010. 

11ª Reunião Ordinária Manaus, Brasil. 22/11/2011. 

12ª Reunião Ordinária El Coca, Equador. 03/05/2013. 

13ª Reunião Ordinária Tena, Equador. 1º/12/2017. 

Fonte: Elaborado a partir das respectivas Atas, em anexo (Anexos C a O). 

 

Percebe-se que a própria periodicidade das Reunião dos Ministros das Relações 

Exteriores dos Estados Amazônicos acabou não sendo respeitada, não tendo havido conclaves 

entre os anos de 1983 e 1989, 1991 e 1995, 1995 e 2000, quando as reuniões eram bienais, o 

mesmo acontecendo em 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019, 

quando deveriam ser anuais22. Só este aspecto já bem demonstra o desvalor dado pelos 

Estados Amazônicos ao mecanismo de colaboração regional instituído pelo Pacto Amazônico, 

relevando frisar que esse desinteresse continuou tendo vigência até mesmo após a 

modificação de sua engenharia institucional, transformando o TCA na OTCA. 

Ademais, as poucas Reuniões de Ministros das Relações Exteriores dos Estados 

Amazônicos que acabaram acontecendo, como se vê da leitura de suas respectivas Atas, 

serviram muito mais para o exercício de retórica diplomática acerca dos temas amazônicos do 

que, propriamente, de eventos tendentes a se direcionar em atos de cooperação real e efetiva 

entre os Estados-Membros, como se verá mais amiúde a seguir. 

A 1ª Reunião de Ministros das Relações Exteriores dos Estados Amazônicos, realizada 

em Belém, no Brasil, de 23 a 24 de outubro de 1980, inaugurando os conclaves ministeriais 

do Pacto Amazônico, praticamente serviu apenas para reafirmar os originários objetivos do 

Bloco, como se vê facilmente da simples leitura de sua respectiva Ata23. De importante, nessa 

Reunião de Ministros, deu-se a aprovação de seu Regimento Interno, determinando a 

realização de encontros ordinários do Conselho de Ministros a cada dois anos24. Também 

 
22 Como já referenciado, a 1ª Reunião dos Chanceleres do TCA, ocorrida em 1980, definiu pela sua 

periodicidade bienal, e a 8ª Reunião, realizada em 2004, redefiniu-a para anual (Nota do Autor). 
23  Ver Anexo C (Ata da 1ª Reunião dos Ministros das Relações Exteriores do Pacto Amazônico). 
24 Como já dito anteriormente, este prazo foi modificado para anual, em 2004, quando da realização da 8ª 

Reunião dos Ministros das Relações Exteriores do Bloco, em Manaus, no Brasil. (Nota do Autor). 
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nesse conclave acabou se dando a delegação, ao Conselho de Cooperação Amazônica, no 

sentido de estudar a criação de um fundo de pré-investimentos destinado a financiar o 

desenvolvimento de projetos de interesse comum. Igual delegação foi dada ao Conselho de 

Cooperação Amazônica no sentido de promover a coordenação de planejamento nacional dos 

Estados Amazônicos para a implementação de uma infraestrutura física adequada de 

transporte e telecomunicações, de modo a permitir a interconexão entre eles, bem assim 

elaborar propostas destinadas a estimular o intercâmbio turístico. 

Na 2ª Reunião de Ministros das Relações Exteriores dos Estados Amazônicos, por sua 

vez, realizada em Cali, na Colômbia, de 07 a 08 de dezembro de 1983, também não haveria 

resultados importantes, como se vê da simples leitura de sua Ata (ANEXO D), a qual 

determina a realização de contatos com os órgãos nacionais de cada Estado-Membro a fim de 

promover seminários para o intercâmbio de informações e experiências em assuntos 

amazônicos. Essa 2ª Reunião Ministerial também recomendou a realização de estudos a fim 

de identificar fontes de financiamento para a consecução de projetos bilaterais ou multilaterais 

de interesse regional, sugerindo, nesse particular, fosse estudada a possibilidade do apoio 

financeiro, técnico e de pessoal de organizações e instituições internacionais a fim de 

continuar o planejamento do projeto de união das bacias hidrográficas sul-americanas. 

Finalmente, esse conclave também deliberou pela realização, em 1984, de seminários sobre 

transporte e comunicações, assim como sobre projetos, construção e conservação de estradas 

na Região Amazônica, e ainda sobre construção naval aplicada ao transporte fluvial, a fim de 

trocar informações e experiências nessas áreas, determinando, ainda, a realização de estudos e 

troca de informações sobre doenças transmissíveis, especialmente febre amarela e dengue, 

também com a realização de um seminário para discutir a questão em todas as suas 

implicações. 

A 3ª Reunião de Ministros das Relações Exteriores dos Estados Amazônicos, realizada 

em Quito, no Equador, de 06 a 08 de março de 1989, como se vê de sua respectiva Ata 

(ANEXO E), teve de importante a decisão de determinar a criação de um grupo de trabalho 

“ad hoc” com a finalidade de empreender ações de fortalecimento da estrutura institucional do 

Pacto Amazônico, que deveria apresentar na próxima Reunião do Conselho de Cooperação 

Amazônica um projeto de regulamento para as funções do Secretariado, incluindo, entre 

outros, a identificação de mecanismos para atrair recursos externos das organizações de 

cooperação internacional, fazendo-se ainda um estudo sobre a conveniência de criar um 

Secretariado Permanente para o TCA, assim como um estudo da conveniência de estabelecer 
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um fundo financeiro da Panamazônia, ou um organismo semelhante. Foi ainda nessa mesma 

3ª Reunião Ministerial do Bloco que foram criadas duas importantes comissões especiais do 

Pacto Amazônico: a Comissão Especial de Meio Ambiente da Amazônia (CEMAA) e a 

Comissão Especial de Assuntos Indígenas da Amazônia (CEAIA). 

Na 4ª Reunião de Ministros das Relações Exteriores dos Estados Amazônicos, 

realizada em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, de 07 a 08 de novembro de 1991, inaugurou-

se a prática de as deliberações do Conselho de Ministros do Pacto Amazônico virem 

entabuladas na forma de “Resoluções”. É o que se vê da sua respectiva Ata (ANEXO F), na 

qual, de importante, ficou acertada a convocação de uma reunião preparatória, em janeiro do 

ano seguinte, encarregada de preparar uma posição comum dos Estados Amazônicos sobre a 

questão do meio ambiente e desenvolvimento, questão esta que iria ser debatida na 

“Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento” (CNUMAD), 

ou “Conferência Rio-92”. Esta posição iria ser levada aos Presidentes dos Estados 

Amazônicos em reunião já aprazada para fevereiro daquele ano, a fim de se buscar uma 

participação coordenada no dito conclave onusiano. Nessa 4ª Reunião Ministerial do Pacto 

Amazônico também foi aprovado o Regulamento do Secretariado “pro tempore” do TCA. 

A 5ª Reunião de Ministros das Relações Exteriores dos Estados Amazônicos, realizada 

em Lima, no Peru, de 04 a 05 de novembro de 1995, como se vê de sua respectiva Ata 

(ANEXO G), editou uma série de Resoluções, sendo as mais importantes as seguintes:  

a) a que cria um Secretariado Permanente no âmbito do Pacto Amazônico, também já 

definindo a sua localização, em Brasília (RES/V MRE-TCA/1);  

b) a que que estabelece a criação de um mecanismo financeiro de funcionamento do 

Tratado, a ser objeto de detalhamento em estudo a ser implementado (RES/V MRE-

TCA/2); 

 c) a que cria a Comissão Especial de Educação da Amazônia (CEEDA) (RES/V 

MRE-TCA/4);  

d) a que prevê a negociação de um acordo sobre medidas para prevenir e controlar a 

poluição dos recursos hídricos da Amazônia (RES/V MRE-TCA/7); e  

e) a que cria um instituto comum de pesquisa e proteção de recursos genéticos (RES/V 

MRE-TCA/8).  

 

Como se vê, seria nessa Reunião Ministerial que, a partir dos estudos que haviam sido 

encomendados nos conclaves anteriores, o Colegiado de Ministros iria decidir pelo 
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aprimoramento institucional do Pacto Amazônico, dotando-o de uma Secretaria Permanente, 

o que se iria sedimentar em 1998, com a assinatura, pelos Estados-Membros, do Protocolo de 

Emenda ao Tratado originário, só entrando em vigor em 2002, quando do depósito do seu 

último instrumento de ratificação internacional. 

Na 6ª Reunião de Ministros das Relações Exteriores dos Estados Amazônicos, 

realizada em Caracas, na Venezuela, em 06 de abril de 2000, igualmente como ocorrido no 

conclave ministerial anterior, foram editadas várias Resoluções, como se vê de sua Ata 

(ANEXO H), sendo a mais importante delas, sem sombra de dúvidas, a “RES/VI MRE-

TCA/6”, a qual, a par de estabelecer o orçamento anual de custeio do Pacto Amazônico no 

valor de U$ 1.139.600, aprovou também a taxa de participação de cada Estado-Membro na 

composição desse montante, a saber: Brasil (35%); Colômbia (16%), Peru (16%), Venezuela 

(16%), Bolívia (6,5%); Equador (6,5%), Guiana (2%) e Suriname (2%). 

A 7ª Reunião de Ministros das Relações Exteriores dos Estados Amazônicos, por sua 

vez, realizada em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em 22 de novembro de 2002, como se 

vê de sua respectiva Ata (ANEXO I), novamente adotaria uma série de Resoluções, 

destacando-se as seguintes:  

a) a que aprova o Acordo-Sede entre o Governo do Brasil e a OTCA (RES/VII MRE-

TCA/4);  

b) a que aprova o Regulamento da Secretaria Permanente da OTCA (RES/VII MRE-

TCA/5);  

c) a que aprova a realização do projeto regional “Validação de 15 indicadores 

prioritários de sustentabilidade da Floresta Amazônica" (RES/VII MRE-TCA/7); e  

d) a que aprova o organograma da OTCA (RES/VII MRE-TCA/8). 

 

Já na 8ª Reunião de Ministros das Relações Exteriores dos Estados Amazônicos, 

realizada em Manaus, no Brasil, em 14 de setembro de 2004, consoante se infere da leitura de 

sua Ata (ANEXO J), preliminarmente decidiu-se pela modificação da periodicidade das 

Reuniões do Conselho de Ministros, de bienal para anual. Ao depois, adotou-se um elenco 

variado de Resoluções, das quais se destacam as seguintes:  

a) a que aprova o Plano Estratégico da OTCA para o período 2004-2012 (RES/VIII 

MRE-OTCA/2);  

b) a que encarrega a Secretaria Permanente de iniciar as etapas pertinentes para 

credenciar a OTCA como Membro Observador junto a organizações internacionais, 
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regionais e sub-regionais, assim como às agências especializadas da ONU 

(RES/VIII MRE-OTCA/5); 

 c) a que determina à Secretaria Permanente o início de um estudo para examinar as 

implicações técnicas, políticas e financeiras do estabelecimento de um instrumento 

institucional de captação de recursos para financiar o desenvolvimento sustentável e 

integral da Região Amazônica, que inclua o estudo de mecanismos que permitam a 

remuneração adequada pelos serviços gerados (RES/VIII MRE-OTCA/10); e  

d) a que determina à Secretaria Permanente que, com o apoio de empresas privadas, 

inicie um programa de estratégia de turismo e ecoturismo, destinado a organizar 

expedições na Região Amazônica (RES/VIII MRE-OTCA/11). 

 

A 9ª Reunião de Ministros das Relações Exteriores dos Estados Amazônicos, realizada 

em Iquitos, no Peru, em 25 de novembro de 2005, quando o Pacto Amazônico completava 

seus 25 anos de existência, de importante aprovou as seguintes Resoluções, conforme se 

dessume de sua respectiva Ata (ANEXO K):  

a) a que recomenda ao Secretariado Permanente da OTCA que, em coordenação com o 

Conselho de Cooperação Amazônica, prepare um programa de fortalecimento das 

Comissões Nacionais Permanentes do Pacto Amazônico (RES/IX MRE-OTCA/4);  

b)  a que convoca uma reunião técnica que permita avançar na formulação de um 

projeto de “Regulamento-Geral de Navegação Comercial nos Rios Amazônicos” 

(RES/IX MRE-OTCA/6);  

c) a que manifesta a concordância no sentido de que qualquer Estado, organizações 

internacionais e organizações governamentais e não governamentais possam 

participar das reuniões do Bloco, como Membros-Observadores (RES/IX MRE-

OTCA/7); e  

d) a que recomenda à Secretaria Permanente da OTCA fazer acordos com terceiros 

países, organizações internacionais e organizações governamentais e não 

governamentais, destinadas a identificar novos recursos financeiros e técnicos 

oportunos e disponíveis para a construção de seus projetos (RES/IX MRE-

OTCA/9). 

 

Na 10ª Reunião de Ministros das Relações Exteriores dos Estados Amazônicos, 

realizada em Lima, no Peru, em 30 de novembro de 2010, consoante se depreende dos termos 
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de sua Ata (ANEXO L), destacam-se a aprovação da Resolução “RES/X MRE-OTCA/3”, a 

qual aprova e adota novos regulamentos para as Reuniões de Ministros das Relações 

Exteriores e do Conselho de Cooperação Amazônica do Bloco, e também a “RES/X MRE-

OTCA/5”, mediante a qual é adotada a Agenda Estratégica de Cooperação Amazônica, 

programando as realizações do Pacto Amazônico para os seus próximos anos. 

A 11ª Reunião de Ministros das Relações Exteriores dos Estados Amazônicos, 

realizada em Manaus, no Brasil, em 22 de dezembro de 2011, de importante aprovou as 

seguintes Resoluções, como se vê da dicção de sua respectiva Ata (ANEXO M):  

a) a que estabelece como fontes adicionais de financiamento da OTCA as 

contribuições voluntárias provenientes dos Estados-Membros para o financiamento 

de atividades específicas, as contribuições voluntárias de empresas públicas e 

privadas destinadas à valorização da cultura amazônica e as taxas de administração 

provenientes da execução de projetos de cooperação internacional de fonte de 

financiamento externa ou de mais de um Estado-Membro (RES/XI MRE-OTCA/3);  

b) a que decide pela realização de seminários nacionais para fortalecer o processo de 

relançamento da OTCA durante o ano de 2012, para o que a sua Secretaria 

Permanente deveria gestionar os recursos necessários junto à cooperação 

internacional para apoiar os Estados-Membros que tivessem interesse na sua 

realização (RES/XI MRE-OTCA/5). 

 

A 12ª Reunião de Ministros das Relações Exteriores dos Estados Amazônicos, 

realizada em El Coca, Equador, em 03 de maio de 2013, consoante os termos de sua Ata 

(ANEXO N), aprovou um elenco bastante variado de Resoluções, das quais se destacam as 

seguintes:  

a) a que reconhece e apoia as iniciativas de mitigação e adaptação às mudanças 

climáticas voluntariamente desenvolvidas na Região Amazônica, de acordo com o 

princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas (RES/XII MRE-

OTCA/01);  

b) a que resolve estabelecer o Observatório Regional da Amazônia como fórum 

permanente que reúne instituições e autoridades ligadas ao estudo da Região 

Amazônica, como um centro de referência para informações regionais sobre 

biodiversidade, recursos naturais e sociodiversidade, instruindo, nesse particular 

aspecto, que o dito Observatório Regional iniciasse as suas atividades com a 
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elaboração, no prazo de um ano, do “I Relatório Regional sobre o Cenário de 

Recursos Hídricos, Florestas ou Biodiversidade da Amazônia até 2030” (RES/XII 

MRE-OTCA/02);  

c) a que convoca os Estados-Membros da OTCA para uma reunião de análise e 

desenvolvimento de vários conceitos, como a soberania e a sua relação com a 

segurança alimentar e o direito à alimentação, para se considerar o tema dentro da 

Agenda Estratégica (RES/XII MRE-OTCA/05);  

d) a que convoca uma reunião de especialistas dos Estados-Membros para abordar o 

tema das mudanças climáticas, trocar experiências e gerar debates sobre o assunto 

(RES/XII MRE-OTCA/06). 

 

Por derradeiro, na 13ª Reunião de Ministros das Relações Exteriores dos Estados 

Amazônicos, realizada em Tena, no Equador, em 1º de dezembro de 2017, que foi a última até 

o momento, como se vê da sua respectiva Ata (ANEXO O), a única decisão que é digna de 

menção é a estampada na sua Resolução “RES/XIII MRE-OTCA/05”, a qual reconhece e 

destaca os resultados alcançados no processo de cooperação regional, em comemoração aos 

40 (quarenta) anos da entrada em vigor do TCA, instruindo a Secretaria Permanente a realizar 

a coordenação necessária para a organização de eventos destinados a comemorar a data, de 

forma a tornar visíveis os resultados alcançados pela Organização. 

Já em relação ao Conselho de Cooperação Amazônica, órgão do Pacto Amazônico que 

tem natureza meramente consultiva, como já se disse antes, verifica-se padecer dos mesmos 

problemas atinentes às Reuniões dos Ministros das Relações Exteriores do Bloco, não 

primando pela obediência à periodicidade acordada para a sua realização ou à efetividade de 

suas decisões, como se vê da simples leitura de suas Atas respectivas25, sendo de se dizer que 

desde a criação do Pacto Amazônico houve  os seguintes conclaves, conforme Quadro 3:  

 

Quadro 3 – Reuniões do Conselho de Cooperação Amazônica, com indicativo de local e data de realização 

Nº DA REUNIÃO LOCAL DATA 

1ª Reunião Ordinária. Lima, Peru. 05-08/07/1983. 

2ª Reunião Ordinária. La Paz, Bolívia. 25-26/09/1986. 

3ª Reunião Ordinária. Brasília, Brasil. 16-18/03/1988. 

4ª Reunião Ordinária. Bogotá, Colômbia. 02-05/05/1990. 

5ª Reunião Ordinária. Quito, Equador. 19-22/07/1993. 

6ª Reunião Ordinária. Lima, Peru. 10-11/10/1994. 

7ª Reunião Ordinária. Lima, Peru. 30/11/1995. 

 
25 No presente trabalho resolveu-se não se juntar cópia das referidas Atas, diante da constatação de que em nada 

enriqueceriam a argumentação aqui expendida (Nota do Autor).   
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8ª Reunião Ordinária. Caracas, Venezuela. 10-11/03/1997. 

9ª Reunião Ordinária. Caracas, Venezuela. 05-06/10/1998. 

10ª Reunião Ordinária. Caracas, Venezuela. 04-05/04/2000. 

11ª Reunião Ordinária. Sta. Cruz de la Sierra, Bolívia. 20-21/11/2002. 

12ª Reunião Ordinária. Manaus, Brasil. 13/09/2004. 

13ª Reunião Ordinária. Iquitos, Peru. 24/11/2005. 

1ª Reunião Extraordinária Lima, Peru. 20-21/02/2006. 

2ª Reunião Extraordinária Brasília, Brasil. 02/07/2007. 

3ª Reunião Extraordinária Brasília, Brasil. 29/08/2007. 

4ª Reunião Extraordinária Brasília, Brasil. 26/09/2007. 

5ª Reunião Extraordinária Rio de Janeiro, Brasil. 14/05/2010. 

14ª Reunião Ordinária. Lima, Peru. 29/11/2010. 

15ª Reunião Ordinária. Brasília, Brasil. 18/10/2011. 

6ª Reunião Extraordinária Manaus, Brasil. 21-22/11/2011. 

16ª Reunião Ordinária. Cochabamba, Bolívia. 18/05/2012. 

17ª Reunião Ordinária. El Coca, Equador. 02/05/2013. 

6ª Reunião Extraordinária Bogotá, Colômbia. 14/02/2014 

7ª Reunião Extraordinária Brasília, Brasil. 20-21/08/2014. 

18ª Reunião Ordinária. Rio de Janeiro, Brasil. 28-29/05/2015. 

19ª Reunião Ordinária. Brasília, Brasil. 25-26/11/2015. 

8ª Reunião Extraordinária Sta. Cruz de la Sierra, Bolívia. 05-06/09/2016 

20ª Reunião Ordinária. Tena, Equador. 29-30/11/2017. 

21ª Reunião Ordinária. Sta. Cruz de la Sierra, Bolívia. 28-29/11/2018 

Fonte: Elaborado a partir da Base Jurídica da OTCA (2018a). 

 

Consoante se observa facilmente, em que pese a necessária periodicidade anual das 

Reuniões do Conselho de Cooperação Amazônica, conforme estabelecido nos normativos do 

Pacto Amazônico, desde a criação do originário TCA, em 1978, o dito colegiado não se 

reuniu ordinária ou extraordinariamente nos seguintes anos: 1979, 1980, 1981, 1982, 1985, 

1987, 1989, 1991, 1992, 1996, 1999, 2001, 2003, 2008 e 2019. Dito noutras palavras, em seus 

40 (quarenta) anos de existência, não houve a realização de conversações diplomáticas mútuas 

acerca dos temas amazônicos em pelo menos 15 (quinze) deles. Tal aspecto, novamente, 

demonstra a falta de prioridades concedida pelos Estados Amazônicos em sua agenda de 

cooperação regional com relação ao mecanismo consubstanciado no Pacto Amazônico, 

desinteresse este que também se manteve mesmo após a transformação do TCA em OTCA. 

Como facilmente se constata da simples leitura dos documentos finais que registraram 

as Reuniões de Ministros das Relações Exteriores dos Estados Amazônicos e as Reuniões do 

Conselho de Cooperação Amazônica ao longo de todos esses anos, expressões como 

“medidas efetivas”, “tornar realidade” e “ações e medidas concretas” são com frequência 

objeto de repetição ao longo dos sucessivos conclaves, o que está a demonstrar a dificuldade 

dos Estados Amazônicos de levar ao mundo real as concepções da tão desejada cooperação 

regional entabulada, ainda na década de 1970, nos limites do originário Pacto Amazônico.  
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No ponto, os objetivos encetados por força do originário texto do TCA, no sentido de 

buscar o desenvolvimento das populações da região com a utilização equilibrada de seus 

recursos naturais, com a reafirmação, pelos Estados Amazônicos, da soberania e da 

responsabilidade, de forma exclusiva, pela gestão daquele território, parecem ter desaparecido 

ao longo do tempo devido a uma série de contingências históricas e geopolíticas havidas na 

América do Sul e no próprio Planeta nestes últimos anos, que acabaram por relegar a um 

segundo plano aqueles ideários fundamentadores do Pacto Amazônico. O fato é que realmente 

sequer houve novas Reuniões dos Ministros das Relações Exteriores do Bloco a partir de 

2017, sendo que a última Reunião do Conselho de Cooperação Amazônica se deu em 2018, 

configurando-se, assim, a partir desse quadro, uma sensação de paralisia do Pacto Amazônico, 

num processo que parece se encaminhar para o abandono dessa instância de cooperação.  

Esta paralisia do Pacto Amazônico, não bastassem todas as assimetrias dos seus 

Estados-Membros a naturalmente dificultar a realização de uma efetiva cooperação regional, 

acaba ainda sendo agravada pelo surgimento de vários outros arranjos de concertação na 

América do Sul que começam a suplantar uns aos outros em suas agendas. No tocante, basta 

dizer que a busca do desenvolvimento sustentável, por exemplo, acabou se tornando lugar-

comum nos principais projetos de integração econômica do Subcontinente, tendo ainda 

ganhado existência novas organizações regionais voltadas a atender a novas demandas, como 

o próprio combate às assimetrias, como é o caso da ALBA. De se observar, neste particular 

aspecto, que a até a integração física sul-americana, assunto que já aparecia no anteprojeto do 

TCA, mas que foi suprimido no decorrer das negociações, agora dispõe de um campo próprio 

para ter efeitos bem mais pragmáticos, que é a iniciativa para a Integração da Infraestrutura 

Regional Sul-Americana (IIRSA), sobre a qual muito já se falou anteriormente.  

Todas essas circunstâncias, aliadas à própria falta de colaboração dos Estados-

Membros no tocante à implementação de atos comezinhos no sentido de fortalecer o Pacto 

Amazônico, como o acompanhamento dos temas regionais por parte das Comissões Nacionais 

Permanentes26, acabaram por esvaziar em alguma medida os horizontes do Pacto Amazônico. 

Ora, a atuação das Comissões Nacionais Permanentes do Pacto Amazônico, que deveriam 

funcionar como importantes fatores de interlocução com os Estados-Membros, se trata de uma 

importante questão até hoje não resolvida, como se vê das sucessivas Atas das Reuniões de 

Ministros das Relações Exteriores do Bloco e do Conselho de Cooperação Amazônica, 

 
26 Como já visto, também fazem parte da estrutura do TCA/OTCA as Comissões Nacionais Permanentes, 

enquanto encarregadas da aplicação das disposições do Pacto em cada Estado-Membro (Nota do Autor). 
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circunstância que acaba por comprometer uma performance contínua e adequada da 

cooperação regional, prejudicando o esforço de integração entre os Países Amazônicos.  

É que as Comissões Nacionais Permanentes do Pacto Amazônico, como visto ao longo 

do presente trabalho, cujas atribuições estão previstas no artigo XXIII do Tratado (ANEXO 

A), deveriam ter sido criadas dentro de cada Estado-Membro imediatamente após a edição do 

TCA, para a efetiva aplicação em nível interno dos Países Amazônicos das deliberações 

tomadas nas Reuniões dos Ministros das Relações Exteriores do Bloco e do Conselho de 

Cooperação Amazônica. O fato é que, neste aspecto, as Comissões Nacionais Permanentes 

acabariam não cumprindo tais funções a contento, seja porque demorariam a ser criadas, seja 

porque, depois de criadas, não teriam qualquer efetividade na interlocução dos Estados-

Membros com as demais estruturas do Pacto Amazônico, sendo de se sinalar ter o Peru criado 

a sua Comissão Nacional já em 1980, a Bolívia em 1981, a Colômbia e o Equador em 1982, a 

Venezuela em 1992, e a Guiana e o Suriname só em 2013 (OTCA, 2014, p. 09-55). 

Mesmo no Brasil, veja-se só, essa interlocução iria ser péssima: o país só criou a sua 

Comissão Nacional Permanente do Pacto Amazônico em 2002, mediante Decreto exarado 

pela Presidência da República que sequer foi numerado27, algo bastante singular no âmbito 

dos atos normativos baixados pela Chefe do Poder Executivo do Brasil em toda a sua história. 

Dito Decreto, além de instituir a referida Comissão Nacional, determina as suas competências, 

tais como coordenar e fiscalizar a aplicação das disposições do Tratado, assessorar o Ministro 

das Relações Exteriores nas decisões relativas ao tema e estabelecer diálogo com outras 

instituições nacionais cujas atividades, nas mais variadas áreas, estejam relacionadas à Região 

Amazônica, sendo a dita Comissão Permanente formada por representantes de diversos 

órgãos e Ministérios: Relações Exteriores, Meio Ambiente, Planejamento, Ciência e 

Tecnologia, Justiça, Saúde, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Educação, 

Turismo, Transportes, Comunicações, Defesa e Casa Civil (BRASIL, 2002).  

Neste particular aspecto, malgrado a obrigatoriedade de se reunir ordinariamente 

quatro vezes ao ano, como ficou previsto no seu respectivo Regimento Interno, a Comissão 

Nacional Permanente da OTCA no Brasil, depois da formatação colegiada desse documento – 

o Regimento Interno – sequer chegou a se reunir novamente para a discussão de temas 

atinentes ao Pacto Amazônico, propriamente dito. 

 
27  Decreto s/nº, de 08 de novembro de 2002 (Nota do Autor). 
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Com relação às Comissões Especiais do Tratado28, por igual, estas também não têm 

tido qualquer atuação relevante, podendo-se disso tomar como exemplo o fato de se 

encontrarem há mais de 10 (dez) anos sem a realização de qualquer conclave a fim de estudar 

problemas ou temas específicos relacionados às finalidades do Bloco, havendo assim uma 

prejudicial flexibilidade na periodicidade da agenda desses órgãos, o que, no conjunto, 

desloca claramente para os juízos de conveniência dos Estados-Membros a responsabilidade 

por impulsionar a cooperação nas mais diferentes áreas, sem a implementação de qualquer 

reforço ao quadro normativo e institucional (OTCA, 2002, p. 09-10). 

Há, pois, no tocante ao funcionamento das instâncias do Pacto Amazônico, tomadas 

em seu conjunto, uma sensação de inefetividade de suas decisões, o que também se reflete no 

fato de desde 2009 não ter mais havido uma nova Reunião de Cúpula dos Presidentes dos 

Estados Amazônicos, tendo a última ainda se dado quando foi seu anfitrião o então Presidente 

Brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, cujo mandato se extinguiu ainda em janeiro de 2011. 

Não o bastasse, há um dificuldade adicional: a exigência de unanimidade dos Estados-

Membros para as decisões em todos os seus órgãos, bem como o cumprimento de suas 

decisões colegiadas sendo deixado totalmente a cargo das Comissões Nacionais, o que acaba 

naturalmente implicando a perpetuação de um caráter predominantemente exortatório das 

disposições do Pacto Amazônico, deixando o impulso a qualquer ação, novamente, a cargo de 

cada Estado-Membro. Esta específica circunstância, aliás, é especialmente agudizada no 

tempo presente, quando, com a crise vivida internamente pela Venezuela, que tem inclusive 

sofrido sanções econômicas norte-americanas, o país tem sido isolado e às vezes até excluído 

– como ocorreu no caso do MERCOSUL – dos demais foros regionais nos quais tem 

participação, o que tem feito com que, no contexto da OTCA, dados os conhecidos dissensos 

daquele país com o Brasil, por exemplo, enquanto principal Estado-Membro do Bloco e agora 

em franco alinhamento com os interesses dos Estados Unidos, esta questão tenha se tornado 

mais um motivo à paralisação do Pacto Amazônico. 

Mas é no tocante à questão ambiental, especialmente, que se nota a fragilidade das 

ações de cooperação levadas a efeito nos limites do Bloco. Ora, uma política panamazônica 

sobre a biodiversidade, com uma harmonização normativa mínima, trata-se com certeza de 

uma questão essencial para a região e se configuraria como uma iniciativa necessária para 

 
28 Como já dito, há hoje sete Comissões Especiais da OTCA: nas áreas de Ciência e Tecnologia (CECTA), saúde 

(CESAM), meio ambiente (CEMAA), assuntos indígenas (CEAIA), transporte, infraestrutura e comunicações 

(CETICAM), turismo (CETURA) e educação (CEEDA) (Nota do Autor). 
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uma efetiva cooperação entre os Estados Amazônicos, de molde a implementar maiores 

garantias à manutenção de sua soberania territorial e o desenvolvimento de suas populações.  

Contudo, no tocante aos meandros de toda a história do Pacto Amazônico, observa-se 

que inexistiram operações multilaterais conjuntas, verdadeiramente dinâmicas, contra o 

processo de desflorestamento de áreas protegidas, por exemplo, nada se tendo feito, sequer, 

em favor da fiscalização integrada ou da defesa coletiva de territórios indígenas 

transfronteiriços dessa porção geográfica setentrional da América do Sul, onde povos 

tradicionais tem a sua morada. No tocante ao Brasil, em especial, esta realidade salta aos 

olhos, pois que, dos mais de 1,4 milhão de km² de extensão total da faixa de fronteira 

amazônica mantida com os demais Estados Amazônicos – com aproximadamente 30% desse 

total compreendendo terras indígenas e outros 10% atingindo unidades de conservação –, há 

casos em que essas áreas legalmente protegidas do ponto de vista ambiental são contíguas a 

outras similares situadas em países vizinhos, existindo ainda terras habitadas por povos que 

foram artificialmente separados pelos limites fronteiriços dos Estados Nacionais, e nem 

nesses casos, desde a formatação originária do TCA, em 1978, existem políticas integradas 

para a gestão dessas porções geográficas (SANTILLI, 2007, p. 328).  

Assim, na prática, a única transformação significativa do Pacto Amazônico, desde a 

assinatura do originário TCA, acabou ocorrendo no seu plano institucional, quando da criação 

da OTCA e de uma Secretaria Permanente, a qual tem tentado se responsabilizar pela 

coordenação de importantes estudos e ações cooperativas entre os Estados Amazônicos. 

O que se percebe da atuação do Bloco Regional, então, é paulatinamente um 

sentimento de arrefecimento no tratamento das questões ambientais à medida que as 

conferências de caráter global sobre essa temática se tornam mais distantes, notando-se, 

ademais disso, uma repetição dos termos e declaração apostas nos documentos aprovados nos 

vários conclaves das instâncias deliberativas do Pacto Amazônico, numa situação em que, 

insista-se, a retórica acaba se sobressaindo ao que poderia ser mais pragmático e menos 

teórico, com a ausência de ações de proteção e de utilização sustentável dos bens da natureza, 

revelando, desta forma, a dificuldade de implementação e atualização da cooperação 

amazônica na prática, especialmente neste campo da gestão dos recursos naturais. 

A Panamazônia, por si só, tem um valor inestimável no panorama internacional, 

tratando-se, como se tem dito ao longo de todo o presente trabalho, de um bioma que 

ultrapassa as fronteiras nacionais dos Estados Amazônicos, pressupondo a coexistência de 

regimes internacionais. Nesse contexto, porquanto possa ser importante a utilização dos bens 
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da natureza ali apresentes para o desenvolvimento de suas populações, cabe reiterar, por outro 

lado, que tal utilização, à luz de princípios hoje aceitos universalmente, deve se dar de forma 

sustentável, numa noção de solidariedade intergeracional, fortalecendo uma atuação 

responsável dos Países Amazônicos no trato com o meio ambiente e ao mesmo tempo 

desestimulando pretensões de internacionalização da região por suposta má-gestão ambiental. 

Neste particular, de toda a documentação alusiva ao Pacto Amazônico, 

particularmente aquela atinente às suas instâncias decisionais, pode-se dizer que, se é bem 

certo que este arranjo de concertação regional foi entabulado e por muito tempo acabou 

funcionando no curso de um paradigma acentuadamente retórico, parece verificar-se, isto sim, 

que romper com esse processo, transformando-o num resultado prático, está mais a depender 

da implementação de medidas endógenas por parte de cada um dos Estados Amazônicos do 

que da realização de ações direcionadas contra elementos externos.  

De tudo, a conclusão é que a OTCA apresenta potencialidades para ser uma 

organização internacional que pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida da 

população amazônida, no horizonte de um processo no qual o diálogo constante entre os 

Estados Amazônicos é essencial, pois que a degradação do meio ambiente em um só território 

nacional pode comprometer o equilíbrio de um sistema que envolve um conjunto de pelo 

menos oito países – Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname 

–, ou seja, na Panamazônia de nada valerão boas políticas nacionais protetivas ao meio 

ambiente quando, neste aspecto, possa haver desordem do outro lado da fronteira.  

Tratemos, a seguir, especificamente, das contribuições que o Pacto Amazônico chegou 

a referenciar especificamente no problema do desmatamento na Panamazônia, num tempo em 

que, enquanto patrimônio comum de seus Estados-Membros, a degradação florestal atinge 

índices preocupantes em alguns países da região29, cujos efeitos obviamente não se restringem 

aos contornos de suas fronteiras físicas. Vejamos, também, quais as perspectivas que se pode 

ter quanto aos rumos da do Pacto Amazônico nos próximos anos quanto à sua manutenção 

como efetiva ferramenta de integração regional para a sustentabilidade amazônica, num 

contexto de implementação na América do Sul, e mais recentemente no Brasil, em especial, 

de novas tendências de governança alinhadas com movimentos de retrocesso na globalização, 

mais voltadas à defesa da autossuficiência nacional e em desvalia a valores universais, como a 

proteção ao meio ambiente e ao direito das minorias.  

 
29 Há estimativas segundo as quais o Brasil teria perdido aproximadamente 20% de sua cobertura florestal 

originária até o ano de 2017, tendo a Bolívia, Peru, Equador e Colômbia, no mesmo período, perdido em torno 

de 10% de suas Matas Amazônicas (Fonte: INPE, 2019; CUÉLLAR et al., 2015, p. 06; e RAISG, 2019, s/p). 
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6 A OTCA E A SUA PROJEÇÃO INTERNACIONAL NA SUSTENTABILIDADE 

AMAZÔNICA: O DESMATAMENTO COMO UM PROBLEMA COMUM DOS 

ESTADOS AMAZÔNICOS, AS PERSPECTIVAS E OS DESAFIOS FUTUROS 

 

Nos últimos 25 anos a superfície florestal total do Planeta diminuiu de 31,6% para 

30,6%, embora o ritmo da perda tenha desacelerado nos últimos anos, remanescendo a 

América do Sul, no entanto, como uma das três regiões do mundo, além da África subsaariana 

e do sudeste da Ásia, onde o desmatamento ainda persiste em números preocupantes, tendo a 

zona de mata nesta específica região diminuído de 51,3% em 1990 para 46,4% em 2015, de 

acordo com o relatório “O Estado das Florestas no Mundo 2018”, publicado pela Organização 

das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) (FAO, 2018). 

A importância da Região Amazônica, neste particular aspecto, enquanto porção 

territorial do globo terrestre por onde se estende a sua maior floresta tropical, é incontestável, 

motivo pelo qual se analisará, a partir de agora, em que escala a questão da sustentabilidade 

ambiental esteve presente no curso das ações de cooperação levadas a efeito no Pacto 

Amazônico nos últimos anos. Em seguida, adentrar-se-á na questão do desmatamento 

amazônico, propriamente dito, nestes últimos anos, pretendendo-se verificar se este problema 

ainda se reveste como prevalente nessa porção setentrional da América do Sul, incursionando-

se na dimensão do desflorestamento em cada um dos Estados Amazônicos, a fim de se 

verificar, a partir desses dados, se a OTCA teve alguma efetividade em conter este processo.  

Na sequência, far-se-á uma ponderação prospectiva sobre qual poderá ser o papel do 

Pacto Amazônico nos anos futuros, no tocante à manutenção, de forma integrada, de um 

processo de desenvolvimento da região que seja ambientalmente sustentável e não violador à 

preservação da Floresta Amazônica e aos direitos e garantias de suas populações tradicionais 

– indígenas, particularmente –, num tempo em que no Brasil, enquanto o maior Estado-

Membro da OTCA e o seu principal financiador, o novo titular da Presidência da República, 

eleito em 2018, passa a sinalizar não só com posições hostis ao multilateralismo, mas também 

a outros temas universais, que acabam por ter reflexão na Panamazônia, como a utilização 

racional de seus recursos naturais e a proteção aos direitos humanos de sua minorias.  
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6.1 O QUE O PACTO AMAZÔNICO ESTÁ FAZENDO PELA SUSTENTABILIDADE 

AMAZÔNICA, EM ESPECIAL NO TOCANTE AO DESMATAMENTO DA 

REGIÃO? 

 

O Pacto Amazônico, assinado originariamente em 03 de julho de 1978 por 

representantes do Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname –, 

inaugurando um processo de cooperação entre os Estados Amazônicos nos mais diversos 

temas, completou 40 (quarenta) anos em 2018, tratando-se de um período bastante 

significativo de vigência de um instrumento de concertação sobre uma porção geográfica 

transnacional que representa uma fronteira estratégica de recursos naturais.  

Esse marco temporal, ao mesmo tempo que importante cronologicamente, favorece 

uma reflexão no tocante à existência da OTCA enquanto plataforma de diálogo político e 

técnico para o fortalecimento dos vínculos de cooperação entre os Estados Amazônicos no 

âmbito da sustentabilidade ambiental, especialmente no que diz com a sua efetividade 

enquanto ferramenta de contenção do processo de desflorestamento do Bioma Amazônico.  

É que, como dito ao longo de todo o presente trabalho, é na Panamazônia que ainda 

remanesce o maior patrimônio em biodiversidade ainda existente no globo terrestre, cuja 

perda paulatina de milhares de quilômetros quadrados de vegetação a cada ano por conta do 

crescente efeito antrópico na região é uma ameaça global imediata. Com efeito, não bastassem 

os prejuízos causados à biodiversidade existente na região por conta do descontrole do 

processo de desflorestamento, o que também se traduz na perda da produtividade do solo, 

decorrente da sua erosão e exaustão dos nutrientes, há os efeitos decorrentes dessa prática na 

regulação do sistema climático e pluviométrico mundial, já que uma intensificação da perda 

de cobertura vegetal panamazônica afeta diretamente os níveis de evapotranspiração da 

Floresta Amazônica como um todo, com a potencialidade de poder influenciar na perda das 

funções reguladoras do conjunto da bacia hidrográfica na emissão de gases de efeito estufa e 

nos índices pluviométricos globais (AMORIM; SENNA; CATALDI, 2019, p. 152).  

As causas dessa dinâmica de desflorestamento são complexas, mas estudos recentes 

apontam a coexistência de diferentes agentes e fatores causadores, conforme a área de 

abrangência e o momento de sua realização, revelando que o fenômeno não deve ser atribuído 

a um único agente ou fator, sendo decorrente, na verdade, da soma de um conjunto de forças 

que se combinam entre si e interagem sinergicamente (MACHADO, 2009, p. 116).  
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Um aspecto importante diz respeito às relações socioeconômicas e o desmatamento, 

haja vista que o principal fator desencadeador desse processo é a atividade antrópica, para a 

qual concorrem diversas variáveis econômicas, sociais e políticas relacionadas à decisão do 

ser humano de fazer ou não a conversão de áreas de florestas para outros usos, sendo que 

circunstâncias macroeconômicas, como a ampliação dos mercados de “commodities” também 

aparecem como subjacentes condutores de alteração da paisagem, mas nenhum desses fatores 

pode, de fato, ser apontado como o único responsável pelo desflorestamento. 

O certo é que, no geral, a extração de madeira na Panamazônia segue um padrão 

exploratório que leva a uma exaustão dos recursos, sendo a madeira o produto mais rentável 

do setor florestal, e o próprio mercado externo impulsiona a exploração desse produto, 

favorecendo que a região tenha sido cada vez mais exposta às atividades de exploração 

madeireira e mesmo a incêndios florestais, com o desmatamento, ao depois, convertendo 

grandes extensões de florestas naturais em áreas agrícolas (VASCONCELOS, 2015, p. 10). 

São grandes as responsabilidades dos Estados Amazônicos na gestão dos recursos 

naturais dessa porção setentrional da América do Sul, sendo de se insistir no ponto: por se 

tratar a Panamazônia de um bioma que ultrapassa fronteiras nacionais, o desenvolvimento 

sustentável daquele território pressupõe a coexistência de vários regimes internacionais acerca 

da temática do meio ambiente, os quais devem constituir uma mínima harmonia entre si, pois 

que seria de pouca eficiência a implementação de políticas nacionais de usos sustentável dos 

bens da natureza por um País Amazônico quando, de forma concomitante, não haja o idêntico 

tratamento ambiental no outro lado da fronteira. 

As significativas extensões de fronteira entre os Países Amazônicos, conforme a 

Tabela 4, demonstram a amplitude da interligação territorial havida entre eles, favorece a 

adoção de um sistema de cooperação entre os Estados-Membros do Pacto Amazônico no 

sentido de melhor controlar seus territórios fronteiriços, e combater o avanço do 

desflorestamento na Panamazônia, enquanto ameaça transnacional. 

 

Tabela 4 - Extensões das fronteiras entre os Estados Amazônicos, em km 

P A Í S E S  Brasil Bolívia Peru Equador Colômbia Venezuela Guiana Suriname 

Brasil  - 3.403 2.659 - 1.790 2.137 1.308 515 

Bolívia  3.403 - 1.212 - - - -  

Peru  2.659 1.212 - 1.529 1.494 - -  

Equador  - - 1.529 - 708 - -  

Colômbia  1.790 - 1.494 708 - 2.341 -  
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Venezuela  2.137 - - - 2.341 - 789  

Guiana  1.308 - - - - 789 - 836 

Suriname  515 - - - - - 836  

TOTAL  11.812 4.615 6.894 2.237 6.333 5.267 2.933 1.351 

Fonte: Adaptado de Araujo (2018, p. 85). 

 

Muitas são, contudo, as dificuldade de se implementar uma proposta de governança 

transnacional em uma área tão diversificada e complexa, com os Estados Amazônicos 

guardando tantas assimetrias entre si, sendo imenso o desafio de fundar as bases de um 

desenvolvimento regional integrado entre eles, que concilie ao mesmo tempo as premissas do 

progresso econômico e a utilização racional dos recursos naturais. 

Nesses 40 anos de existência do Pacto Amazônico, houve uma substancial alteração 

nos órgãos de governança mundial no tocante ao tratamento da questão ambiental, tendo o 

ideário da utilização sustentável dos bens da natureza acabando por ser incorporado inclusive 

por organizações onusianas nas quais, até um passado recente, a temática do meio ambiente 

não era motivo de qualquer preocupação nos horizontes de seu escopo, como a própria 

Organização Mundial do Comércio (OMC), sobre a qual já se falou anteriormente. 

Desde 1978, data da criação originária do Pacto Amazônico, a visão global sobre a 

temática ambiental mudou profundamente, bem como a sua posição estratégica nas relação 

internacionais, tanto assim que, a partir de um determinado momento da história universal, o 

“componente ambiental” passaria a estar presente na maioria dos acordos firmados pelos 

Estados Nacionais, ainda que vinculados a outros temas específicos, como o livre-comércio. 

De fato, ao longo desses anos houve mudanças principalmente na concepção ideal de 

desenvolvimento, que não mais se restringe a uma perspectiva de crescimento econômico, 

mas também passa a se apoiar nas dimensões social da utilização dos bens da natureza. 

Resta perquirir, desta forma, o quanto disso acabou se refletindo na cooperação 

amazônica, especialmente nos limites do TCA – transformado, ao depois, na OTCA–, a ponto 

de tornar o Pacto Amazônico, enquanto quadrigenário instrumento internacional, uma 

ferramenta efetiva no sentido de contribuir para mudar a relação de exploração econômica 

havida no maior ecossistema tropical do Planeta, o Bioma Amazônico. 

Como já referido anteriormente, desde que entabulado o originário TCA, houve várias 

dificuldades na sua implementação, devido a fatores internos e externos aos Estados 

Amazônicos nos anos que se sucederam, permanecendo o sistema de cooperação amazônica 

praticamente inativo até o final da década de 1990, ocasião em que, em tempos de 
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“globalização profunda” mediante a assinatura de um Adendo ao TCA, criou-se a OTCA, 

modificando-se a sua engenharia institucional (NEDEFF, 2019, p. 103). Esta modificação 

estrutural do Pacto Amazônico levou em conta a preocupação do Estados Amazônicos com a 

valorização da temática ambiental em nível global, decorrente, sobretudo, da “Conferência 

Rio-92”, no bojo da qual também se deu a aprovação da “Agenda 21” como programa de ação 

mundial para uma nova proposta de desenvolvimento fundamentada no paradigma do 

desenvolvimento sustentável, tal como sedimentado no “Relatório Brundtland”, de 1987.  

Observe-se, no entanto, que devido à sua alta representatividade – segundo Ribeiro 

(2001, p. 108), quase 200 países estiveram representados nesse conclave onusiano –, na 

mesma “Conferência Rio-92” se daria a adoção de outros instrumentos vinculantes que seriam 

bastante importantes no curso das relações internacionais nos anos que estariam por vir, tais 

como a “Declaração sobre Florestas”, a “Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima” e a “Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica” 

(SILVA, 2009, p. 35). O fato é que, após a “Conferência Rio-92”, as mudanças provocadas na 

política ambiental internacional no tocante aos problemas ecológicos, tais como o 

esgotamento dos recursos não-renováveis e o aquecimento global e suas consequências – 

problemas estes ainda incipientes na década de 1970, quando da realização da “Conferência 

de Estocolmo”–, acabaram por colocar em foco mundial o imenso ecossistema amazônico. 

A criação da OTCA em 1998, desta forma, mediante a assinatura do Protocolo de 

Adendo ao originário Pacto Amazônico – num processo que iria se perfectibilizar em 2002, 

com a sua última ratificação –, passando a contar com uma estrutura permanente e com 

relativa autonomia em suas ações de integração, ficando menos vulnerável às variações 

conjunturais dos Estados Amazônicos, acabou se dando de forma reativa a essa nova 

importância geoestratégica alcançada pelo Bioma Amazônico em nível global, tendo por 

intento maximizar a importância do originário Pacto Amazônico. Assim, a OTCA manteve 

em seu escopo o originário objetivo de atuar como um mecanismo de fortalecimento da 

soberania dos Estados Amazônicos na região, mas, de outro lado, acabou tornando ainda mais 

essencial a cooperação regional, por meio de uma governança transnacional, para a promoção 

do desenvolvimento sustentável naquela porção geográfica (BRASIL, 2005). 

Vai nessa mesma linha a dicção de Padilha (2015), senão vejamos: 

 

A iniciativa de criação e sua transição para a OTCA representou um 

amadurecimento institucional do TCA, que do ponto de vista operacional propiciou 

uma crescente dinâmica de cooperação entre os Estados Amazônicos e a ampliação 

de projetos, renovando os compromissos básicos de inequívoca responsabilidade de 

cada nação em aproveitar de maneira sustentável seus recursos naturais, assim como 
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pela justa e equitativa distribuição dos benefícios derivados da utilização de tais 

recursos (PADILHA, 2015, p. 111). 

 

Nesse sentido, pode-se dizer que a OTCA, desde 2002, quando surge oficialmente, 

tentou se fortalecer para atuar em suas diferentes dimensões – político-diplomática, 

estratégica e técnica –, se empenhando em repensar a sua atuação, buscando novas 

articulações em suas ações de cooperação na Panamazônia, pois que, em sua nova 

formatação, passando a deter até mesmo personalidade jurídica internacional própria, seu 

novo status lhe permitiria assinar acordos e tratados com outros organismos, atuar nos vários 

fóruns multilaterais e adquirir empréstimos internacionais para promover projetos de 

preservação ambiental e de infraestrutura na região (SANTOS, 2014, p. 114-115). 

Buscando alcançar os objetivos do Pacto Amazônico, os Estados-Membros da OTCA 

elaboraram o Plano Estratégico 2004-2012, o qual foi renovado posteriormente até 2020, 

sendo detalhado em data mais recente com a atual Agenda Estratégica de Cooperação 

Amazônica, a qual é expressa, em várias disposições de seu texto normativo, ao incorporar os 

ditames do desenvolvimento sustentável, demonstrando o seu alinhamento com os 

compromissos aprovados na “Conferência Rio-92”.  

A atual Agenda Estratégica de Cooperação Amazônica, aprovada na 10ª Reunião de 

Ministros de Relações Exteriores dos Estados Amazônicos, realizada em Lima, Peru, em 

2010, programando as suas realizações para os próximos anos de funcionamento, é um 

instrumento de planejamento para orientar as ações de cooperação da OTCA, assim como a 

execução e o acompanhamento de projetos de abrangência regional, num conjunto de 

iniciativas propostas rumo à busca do desenvolvimento dos Estados Amazônicos1. 

Trata-se tal documento de um marco orientador às ações de sua Secretaria 

Permanente, para a obtenção de resultados mutuamente equitativos nas ações de cooperação 

havidas entre os Estados Amazônicos, para cuja manufatura foram levados em conta os mais 

diversos compromissos internacionais referentes ao meio ambiente, tais como a “Declaração 

sobre Florestas”, a “Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima” e a 

“Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica”, antes mencionados.  

A Tabela 5 apresenta o portfólio de projetos correspondentes às ações estratégicas 

programadas pela OTCA para serem executadas no período para darem respostas aos 

problemas transfronteiriços prioritários identificados na vigente Agenda Estratégica de 

 
1 A atual Agenda Estratégica de Cooperação Amazônica deveria ter validade somente até o ano de 2018, no 

entanto, por conta de desacerto entre os Estados Amazônicos no bojo das instâncias da OTCA, tendo também 

relação com a situação da Venezuela, acabou sendo prorrogada indefinidamente (Nota do Autor). 
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Cooperação Amazônica, bem assim os valores estimados para a realização dessas ações e os 

respectivos agentes financiadores. 

 

Tabela 5 - Ações previstas na Agenda Estratégica de Cooperação Amazônica vigente atualmente no tocante aos 

problemas transfronteiriços prioritários 

Problema 

transfronteiriço 
Ação estratégica - custos estimados USD Financiadores 

 

Contaminação 

 

de 

 

águas 

1. Implementação de um Sistema Regional de Monitoramento da 

Qualidade da Água dos Rios da Bacia Amazônica ($ 

10.660.000,00) 

 

2. Desenvolvimento de um programa de proteção e uso das águas 

subterrâneas para o abastecimento público na Região Amazônica 

($ 4.000.000,00) 

 

3. Proteção, gestão e monitoramento dos aquíferos das bacias do 

rio Amazonas ($ 20.000.000,00) 

1. GEF; BID; UE; 

Banco Mundial; 

ANA. 

 

2. GEF; BID; Banco 

Mundial; 

UE; KfW; ANA. 

 

3. GEF; UE; Banco 

Mundial; ANA. 

 

Desmatamento 

4. Conservação e uso sustentável dos recursos hídricos nas 

nascentes e partes baixas da Bacia Amazônica, com 

predominância de ecossistemas de páramos e zonas úmidas 

amazônicas ($ 4.000.000,00 

4. Banco Mundial; 

KfW; GIZ; ITTO; 

BNDES. 

Perda da 

biodiversidade 

5. Redução da vulnerabilidade dos ecossistemas bioaquáticos da 

Bacia Amazônica ($ 2.120.000,00 

5. GEF; BID; Banco 

Mundial; UE; KfW. 

Erosão, 

transporte de 

sedimentos e 

sedimentação 

6. Monitoramento dos processos de Erosão Hídrica, Transporte e 

Sedimentação (ETS) na Bacia Amazônica para apoiar a mitigação 

dos seus efeitos negativos e potencializar os efeitos positivos 

($ 1.250.000,00) 

6. GEF; Banco 

Mundial; 

KfW; ITTO; 

BNDES. 

Mudanças 

no 

uso do solo 

7. Programas de ações de resposta aos impactos nos recursos 

hídricos causados pela atual dinâmica de ocupação territorial e de 

uso do solo na Bacia Amazônica ($ 2.600.000,00) 

7. GEF; BID; Banco 

Mundial. 

 

 

 

 

Eventos 

 

hidroclimáticos 

 

extremos 

8. Implementação de uma Rede de Monitoramento 

Hidrometeorológico Regional na Bacia Amazônica ($ 

3.300.000,00) 

 

 

9. Implementação de Sistemas de Prognóstico e Alerta a Eventos 

Hidroclimáticos Extremos (estiagens e inundações) ($ 

3.700.000,00) 

 

 

10. Implementação de um Modelo de Gestão de Risco e 

Capacidade Institucional de Adaptação à Mudança Climática na 

Bacia Amazônica ($ 2.400.000,00) 

 

 

11. Desenvolvimento e implementação do Sistema Integrado de 

Monitoramento da Vulnerabilidade e Adaptação à Mudança 

Climática na Bacia Amazônica ($ 1.750.000,00) 

 

 

12. Proteções de regiões costeiras sob a influência do aumento do 

nível do mar ($ 2.600.000,00) 

8. GEF; ANA-Brasil; 

UE; BID; Banco 

Mundial; CAF; GCF; 

KfW. 

 

9. GEF; UE; BID; 

Banco Mundial; 

CAF; GCF; KfW. 

 

 

10. UE; BID; Banco 

Mundial; 

CAF; GCF; BNDES; 

KfW. 

 

11. UE; BID; Banco 

Mundial; 

CAF; GCF; KfW. 

 

 

12. GEF; UE; Banco 

Mundial; 

CAF; GCF, KfW. 

Perda 

de geleiras 

13. Desenvolvimento e implementação de medidas de adaptação 

ao retrocesso de geleiras nos Andes da Bacia Amazônica ($ 

3.150.000,00) 

13. GEF; ANA-Peru; 

UE; GCF. 
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Desenvolvimen- 

to de uma 

plataforma 

regional 

integrada 

de informação 

 

14. Implementação de uma Plataforma Regional Integrada de 

Informação de Recursos Hídricos da Bacia Amazônica ($ 

1.900.000,00) 

 

14. GEF; UE; Banco 

Mundial; GCF. 

 

Fortalecimento 

 

do 

 

conhecimento 

 

científico 

15. Ampliação do Conhecimento Científico sobre os Recursos 

Hídricos e temas relevantes da Agenda Estratégica de Cooperação 

Amazônica da OTCA ($ 1.950.000,00) 

 

16. Implementação de Sistemas de Coleta de Águas da Chuva 

(SCAC) para abastecer as comunidades ribeirinhas e isoladas da 

Bacia Amazônica com água segura ($ 3.920.000,00) 

 

17. Implementação em nível regional de sistemas 

agrotecnológicos de hortas suspensas e da produção de peixes nas 

comunidades de floresta inundáveis ($ 5.200.000,00) 

15. UE; Banco 

Mundial; GIZ; KfW. 

 

 

16. UE; Banco 

Mundial; GIZ; KfW. 

 

 

17. UE; Banco 

Mundial; KFW. 

Atividades 

culturais 

e educativas 

regionais 

18. Promoção e desenvolvimento de atividades culturais, 

artísticas e educativas regionais relacionadas com os Recursos 

Hídricos e com as Mudanças Climáticas na Bacia Amazônica 

($1.300.000,00) 

 

18. UE; Banco 

Mundial; KFW. 

Marcos legais e 

Institucionais 

19. Apoio ao fortalecimento dos marcos institucionais e de gestão 

para uma melhor gestão dos Recursos Hídricos ($ 4.500.000,00) 

19. GEF; UE; Banco 

Mundial; KfW. 

 TOTAL DO INVESTIMENTO:  $ 80.300.000,00  

Fonte: OTCA (2018c, p. 177). 

 

Como demonstrado, o custo estimado para a execução da atual Agenda Estratégica de 

Cooperação Amazônica, no tocante aos seus problemas transfronteiriços que foram 

considerados prioritários pelos Países Amazônicos, é de US$ 80.300.000,00, para o que, 

desde logo, se calculou como necessário um esforço nas contrapartidas dos Estados-Membros 

para o seu financiamento, o qual, como se viu, contempla também a obtenção de fundos de 

diversas fontes nacionais, regionais ou internacionais incluindo a cooperação sul-sul. 

O problema do desmatamento, especialmente, foi tratado em várias iniciativas 

previstas na vigente Agenda Estratégica de Cooperação Amazônica, reconhecendo-se que 

essa dinâmica de perda da cobertura vegetal resulta, entre outros fatores, num processo 

intenso de substituição de áreas florestais por estradas, atividades agropecuárias e de 

mineração, assim como para a construção de obras de infraestrutura, e, principalmente, pela 

atividade de comércio ilegal de madeira (OTCA, 2018c, p. 14). 

Para enfrentar esse problema, os Estados-Membros da OTCA desenvolveram o 

“Projeto Monitoramento da Cobertura Florestal e das Mudanças no uso do Solo na 

Amazônia”, tendo entre os seus objetivos a formulação de “Planos Nacionais de 

Monitoramento da Cobertura Florestal”, o qual viabilizou o levantamento sobre a situação da 

Floresta Amazônica Sul-Americana. Tal levantamento compilou dados até 2017, e permitiu o 

incremento na gestão florestal para o controle do desmatamento, da ocupação de terras e da 
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exploração do solo amazônico (OTCA, 2018c, p. 16). O “Projeto de Monitoramento da 

Cobertura Florestal na Região Amazônica” colocou à disposição dos Estados-Membros do 

Bloco informações referentes à extensão e à qualidade da cobertura florestal na Região 

Amazônica, o que foi feito mediante múltiplos parceiros estratégicos, como os Ministérios das 

Relações Exteriores e os de Meio Ambiente do Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, 

Venezuela, Guiana e Suriname, assim como com diferentes colaboradores, contando 

especialmente, neste particular aspecto, com o apoio técnico do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais do Brasil (INPE), que acabou por ceder aos demais Estados-Membros da 

OTCA a tecnologia brasileira de controle nacional de desmatamento por satélites (OTCA, 

2018c, p. 16). 

Em seu período de vigência, de 2011 a 2017, o “Projeto de Monitoramento da 

Cobertura Florestal na Região Amazônica” proporcionou a consolidação do diálogo entre os 

Estados-Membros da OTCA no tocante à cooperação ambiental tendente a coibir o 

desmatamento ilegal, assim como o desenvolvimento de redes compartilhadas de informação 

relacionadas ao monitoramento da cobertura florestal de toda a Panamazônia, realizado pelas 

“Salas Nacionais de Observação” que foram implementadas em cada Estado-Membro em 

2012, a partir de quando a sua instalação, bem assim o início de suas atividades, ficou a cargo 

de uma Unidade de Coordenação Nacional responsável por implementar o Projeto no âmbito 

de cada Estado-Membro da OTCA. A ideia estampada na implementação do dito “Projeto de 

Monitoramento”, em síntese, é que os demais Estados-Membros do Pacto Amazônico 

repliquem em seus territórios o atual sistema brasileiro de medição por satélites da perda de 

vegetação amazônica, sobre o qual se falará adiante de forma mais amiúde, e que, do ponto de 

vista tecnológico, é um dos mais avançados do mundo. 

Já na Figura 6 apresenta-se as diversas “Salas Nacionais de Observação” existentes 

nos Estados-Membros da OTCA: Brasil, Peru, República Cooperativa da Guiana e Venezuela. 
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Figura 6 - “Salas Nacionais de Observação”: Brasil, Peru, República Cooperativa da Guiana e Venezuela 

 
Fonte: OTCA (2018c, p. 14). 

 

Na sequência, a Figura 7 apresenta as “Salas Nacionais de Observação” existentes nos 

seguintes Estados-Membros da OTCA: Bolívia, Colômbia, Equador e Suriname. 

 

Figura 7 -  “Salas Nacionais de Observação”: Bolívia, Colômbia, Equador e Suriname 

 
Fonte: OTCA (2018c, p. 14). 
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A partir do “Projeto de Monitoramento da Cobertura Florestal na Região Amazônica”, 

os Estados-Membros da OTCA formularam seus respectivos Planos Nacionais de 

Monitoramento Florestal, ou atualizaram planificações já existentes neste sentido, 

planificações nacionais estas que, validadas em reuniões, têm sido apresentadas em 

workshops regionais, a fim de examinar seus resultados, os quais, em grande medida, são 

aqueles que serão apresentados na sequência da presente pesquisa. 

Com o objetivo de implementar o “Projeto de Monitoramento da Cobertura Florestal 

na Região Amazônica”, foi feita em cada Estado-Membro da OTCA a capacitação das 

equipes em técnicas de monitoramento florestal, tendo sido assinados acordos em separado 

com o INPE para a promoção da capacitação de pessoal nas tecnologias de monitoramento, 

assegurando-se, ainda, o apoio técnico-logístico ao funcionamento das “Salas Nacionais de 

Observação”. O principal resultado auferido dessa iniciativa foi a elaboração de “Mapas 

Regionais do Desmatamento Amazônico”. O último mapa que foi concluído nessa 

empreitada, porquanto os anteriores já estão desatualizados, é aquele apresentado na Figura 8: 

 

Figura 8 - Mapa Regional do Desmatamento da Panamazônia referente ao período entre 2013 a 2014 

 
Fonte: OTCA (2018c, p. 15). 

 

Há, no entanto, outros indicadores que foram coletados ao longo dessa iniciativa, que 

ressaltam o papel da Panamazônia enquanto bioma de destacada importância global, 

comportando quase 20% de todas as florestas do Planeta. Com efeito, observe-se abaixo a 
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comparação da área florestal ainda existente em todo o mundo com aquela que ainda se 

encontra incólume na Amazônia Continental, distribuída pelos Estados-Membros da OTCA, 

conforme evidencia o Gráfico 2. 

Gráfico 2 - Área florestal total dos Estados-Membros da OTCA em 2015 - proporção da área florestal mundial e 

distribuição entre os Estados-Membros 

 
Fonte: OTCA (2018b, p. 16). 

 

Por outro lado, ao se confrontar a proporção de áreas florestais protegidas no Planeta, 

especialmente as designadas para a conservação da biodiversidade global, verifica-se que 

mais de 20% de tais áreas estão concentradas exatamente na Amazônia Continental ou 

Panamazônia, evidenciando-se, ademais disso, que é o Brasil, dentre os Estados-Membros da 

OTCA, o país que detém o maior percentual de território ambientalmente protegido entre os 

parceiros amazônicos, seja em forma da constituição de unidades de conservação ambiental, 

seja mediante o reconhecimento de terras indígenas, conforme se observa no Gráfico 3. 

  

Gráfico 3 - Área florestal protegida dos Estados-Membros da OTCA em 2015 - proporção da área protegida de 

florestas mundial e a distribuição entre os Estados-Membros OTCA 

 
Fonte: OTCA (2018b, p. 21). 

 

Observe-se, ainda, que no tocante à área florestal da Panamazônia, dentre os Estados-

Membros da OTCA, o Brasil é um dos que mais mantém sob o domínio público o seu 
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território amazônico, uma situação bem diferente da apresentada, por exemplo, pela 

Colômbia, como mostra o Gráfico 4.  

 

Gráfico 4 - Proporção de área florestal amazônica dos Estados-Membros da OTCA sob propriedade pública, 

privada e desconhecida no ano de 2015. 

 
Fonte: OTCA (2018b, p. 26). 

 

Há outros dados que demandam forte atenção, sendo de se destacar, nesta perspectiva, 

que, entre todos os Estados-Membros da OTCA, o Brasil é o País Amazônico que mais tem  

desmatado áreas de floresta para implantar naquele território alguma espécie de produção, 

agrícola ou pecuária, como evidencia o Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 - Proporção da área florestal amazônica destinada à produção nos Estados-Membros da OTCA em 

2015 

 
Fonte: OTCA (2018b, p. 23). 

 

Todo esse trabalho da OTCA, mediante as iniciativas antes elencadas, como 

facilmente se poderia antever, seriam claramente insuficientes para refrear o processo de 
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desflorestamento havido na Região Amazônica como um todo nesses últimos anos, nos 

limites de cada um dos seus Estados-Membros, obedecidas algumas variações entre eles, pois 

que ainda não se conseguiu implementar nessa porção setentrional da América do Sul uma 

gestão compartilhada dos bens ambientais, mantendo-se cada país a desenvolver 

isoladamente, dentro de seus territórios, iniciativas de desenvolvimento levando em conta 

unicamente as suas próprias políticas públicas de caráter ambiental, com as suas estruturas de 

fiscalização do meio ambiente, ademais disso, mantendo muito pouco diálogo entre si. 

De qualquer forma, há de se reconhecer que a OTCA tem contribuído para a busca do 

desenvolvimento sustentável da Região Amazônica, desenvolvendo iniciativas em cada um 

dos Estados Amazônicos englobando uma série de áreas temáticas, que abrangem desde as 

florestas, os recursos hídricos e as áreas protegidas, até a proteção e o acompanhamento das 

espécies da flora e da fauna, o uso sustentável da biodiversidade, o estímulo ao biocomércio, a 

atenção dada as comunidades indígenas, a gestão do conhecimento e o intercâmbio de 

informações entre os povos, assim como a gestão dos recursos da saúde, infraestrutura e 

transporte, o desenvolvimento do turismo sustentável, e ainda temas afetos à energia, ao 

desenvolvimento regional e às mudanças climáticas.  

É certo, contudo, que a OTCA, com um plexo de atribuições tão amplo, no tocante a 

alguns temas, como o próprio desmatamento, por exemplo, ainda não conseguiu implementar 

na região uma efetiva cooperação, no campo normativo e operacional, hábil a construir uma 

harmonização mínima entre esses diferentes regimes internacionais, o que, com certeza, 

também tem contribuído para um aumento preocupante nas taxas de perda da cobertura 

florestal em alguns Estados Amazônicos, como mais um fator da crise ambiental global. 

É o que se verá, de forma mais amiúde, nas próximas subseções.  

 

6.2 O DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA CONTINENTAL OU PANAMAZÔNIA: A 

IMPORTÂNCIA DO TEMA NA ATUALIDADE 

 

 É em tempos nos quais se advoga pelo advento de uma economia sustentável, 

condizente com a utilização responsável dos bens da natureza, que surge a discussão universal 

sobre a necessidade da proteção das matas remanescentes, temática que acabou tomando força 

a partir da constatação do avançado estágio de degradação de diversos ecossistemas florestais 

mundiais, em que a expansão de atividades econômicas voltadas à agricultura, à pecuária e à 

mineração, além do implemento de obras de infraestrutura, assim como o crescimento dos 
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centros urbanos, acabaram por gerar em todos os países índices importantes de desmatamento 

e de outros impactos ambientais decorrentes da exploração indiscriminada das matas nativas. 

Com efeito, o desflorestamento de há muito vem se transformando numa das maiores 

preocupações da humanidade e num dos mais sérios problemas ambientais globais, sendo 

certo que metade das florestas tropicais do mundo acabou por ser destruída a partir da 

segunda metade do século XX, estando hoje apenas 7,2% delas protegidas de alguma 

maneira, mediante a instituição de parques nacionais ou de reservas indígenas, por exemplo 

(PASQUIS; BOUAMRANE, 2002, p. 281). Desponta daí, como não poderia deixar de ser, a 

importância da Floresta Amazônica e dos países pelos quais se estende o seu território, pois 

que são estes, particularmente, os principais atores responsáveis pela gestão do importante 

patrimônio em biodiversidade encontrado em tão singular espaço geográfico, representado 

pelo conjunto de todas as espécies de seres vivos, animais ou vegetais, nele existentes.  

No ponto, muito já se falou ao longo deste trabalho das peculiaridades que tornam a 

Panamazônia única, nela se encontrando a maior extensão de floresta úmida tropical do 

Planeta, com uma área de quase 6 (seis) milhões de km², aproximadamente 35% do território 

da América do Sul, estendendo-se por pelo menos nove países que a compartilham – Brasil, 

Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname – e ainda pela Guiana 

Francesa2. Como já referenciado, trata-se de um ecossistema caracterizado principalmente 

pela existência da Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas, este, por si só, o mais extenso do 

mundo, com quase 7 mil quilômetros de extensão, comportando, no total, com seus afluentes, 

pelo menos 1/5 das disponibilidades mundiais de água doce de todo o globo terrestre (PIRES-

O’BRIEN; O’BRIEN, 1995, p. 260).  Ademais disso, configura-se como um espaço habitado 

por mais de 34 milhões de pessoas, incluindo 385 povos indígenas e tribais, compostos por 

1,4 milhões de indivíduos, falantes de pelo menos 86 idiomas e 650 dialetos, espalhados em 

pelo menos 2.244 unidades territoriais dos Estados Amazônicos (CEPAL, 2015, p. 41-42). 

Fato é, no entanto, que hoje em dia a expansão das frentes de colonização e do 

desflorestamento têm produzido impactos ambientais cada vez mais agudos e em maior escala 

na Panamazônia, em que a perda de cobertura florestal como consequência do desmatamento, 

provocada pela produção agropecuária ou mineradora, pelo desenvolvimento de 

infraestruturas ou pela falta de planejamento territorial, ou mesmo pelo desmatamento ilegal 

 
2 Rememore-se ser a Guiana Francesa um departamento ultramarino francês, portanto, uma verdadeira porção da 

Comunidade Europeia encrustada na América do Sul (Nota do Autor). 
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visando à extração madeireira, tem representado um processo progressivo de degradação que 

tem ocasionado uma redução da diversidade biológica e dos serviços ambientais na região.  

Fato é, também, que esse processo progressivo de desflorestamento havido na porção 

setentrional da América do Sul teve continuidade na virada do século, quando o próprio 

Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) já tinha sido convertido na OTCA, comprovando-

se que, apesar da retórica do desenvolvimento sustentável, que inclusive iria ser agregada à 

missão institucional do Bloco em suas sucessivas Agendas de Cooperação Amazônica – como 

visto no item anterior –, a destruição do Bioma Amazônico acabaria por ter continuidade, o 

que é deveras preocupante do ponto de vista científico. Tal se dá por conta dos serviços 

ambientais prestados pela vegetação amazônica, como fonte de recursos de biodiversidade, 

reciclagem de nutrientes e estoque de carbono, havendo estudos que apontam que uma perda 

florestal acumulada maior do que 20% de sua composição total seria suficiente para provocar 

uma significativa retração florestal, num ponto de “não-retorno”, com efeitos sobre as 

mudanças climáticas e também com a diminuição do índice de precipitação das chuvas, com 

inevitáveis consequências sobre outras regiões (PADILHA, 2015, p. 121-127). 

O processo de desmatamento havido na Panamazônia, em que pese tenha se agudizado 

a partir dos anos 1970 por todo o Subcontinente, tem o seu nascedouro em época bastante 

antiga, remontando a uma expansão colonial que alterou as formas originais de ocupação e 

manejo desses territórios, como nos contam, entre outros, Cuéllar et al. (2015): 

 

Durante o século XVI, os colonos europeus começaram a adentrar as terras 

amazônicas, sobretudo portugueses que ultrapassaram os limites fixados pelo 

Tratado de Tordesilhas, assinado entre Espanha e Portugal (1493), até chegarem aos 

pés da cordilheira dos Andes e à bacia do Rio da Prata. Até meados do século XIX, 

algumas pequenas áreas de floresta foram convertidas ao redor de cidades coloniais 

(como Belém no Brasil ou Moyobamba no Peru) ou das missões jesuíticas, em 

plantações de cana-de-açúcar, arroz, cacau ou pasto, com impactos pontuais 

(CUÉLLAR et al., 2015, p. 05). 

 

Com o nascimento das atuais Repúblicas Sul-Americanas, iniciou-se na Panamazônia 

o período de extração, em que diferentes recursos amazônicos acabaram chamando a atenção 

do mundo, o que provocou vários ciclos de auge e decadência extrativa, tendo o recurso 

natural de maior impacto por muito tempo sido a borracha (também chamada de seringa, 

goma e caucho), produção esta que teve importância por algum tempo com o crescimento da 

indústria de automóveis nos países centrais, o que chegou a gerar um fluxo migratório em 

direção à região, causando a formação de novos assentamentos, mas foi um processo de 
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exploração que cessou por volta de 1913, quando a produção amazônica do caucho acabou 

sendo substituída pelas plantações britânicas na Ásia (WEINSTEIN, 1985, p. 88). 

Como referem Cuéllar et al. (2015, p. 05), por volta do ano de 1930 começou o 

período de ocupação contemporânea da Panamazônia, tendo a maior parte do desmatamento 

nessa época tido lugar na Amazônia Brasileira, onde a substituição de porções de selva por 

criações de gado e latifúndios pouco produtivos foi uma decisão tomada em termos políticos e 

ideológicos pelos governos de então para colonizar a região e manter-lhe a soberania, em um 

contexto no qual se afiançariam desde então as fórmulas de ceder “terra sem homens para 

homens sem terra” e “integrar para não entregar”. Tratou-se ainda de um período marcado 

pela abertura e construção de rodovias, que se constituíram como importantes elementos de 

deterioração dos ecossistemas amazônicos, processo este que durante muito tempo se fez, 

ainda, sem levar em conta os povos indígenas, que foram deslocados de suas tradicionais 

áreas de ocupação. De comum nesse período apareceria sempre a manutenção da soberania na 

região como um fator impulsionador dos Governos Amazônicos à sua ocupação, como de 

novo referem Cuéllar et al. (2015): 

 

Em primeiro lugar, pode-se citar as razões de segurança nacional alegadas pela 

maior parte dos governos nacionais, e em segundo lugar, o impulso das reformas 

agrárias reclamadas pelos campesinos que ajudavam a consolidar a “soberania” 

nacional ao ocupar espaços “vazios”. Muitos países implementaram planos para um 

desenvolvimento agrícola das terras amazônicas, muitas vezes com financiamento 

internacional, entre eles o Brasil (Plano de Valorização da Amazônia), Peru (criação 

do Departamento de Assuntos Orientais, Colonização e Terrenos do Oriente) e 

Bolívia (Plano Bohan) (CUÉLLAR et al., 2015, p. 05). 

 

  A partir de meados dos anos 1980 as economias nacionais começaram a se abrir, 

dando lugar ao período agroindustrial,  no contexto de uma economia globalizada, na qual os 

planos de desenvolvimento amazônico focavam também na produção agrícola para fins de 

exportação, tendo então o agronegócio – representado principalmente pela plantação de soja e 

pecuária – se estabelecido como primeira causa do desmatamento na região, período este que 

foi sucedido, nos anos 1990, sobretudo em virtude do fortalecimento do movimento indígena 

e ecológico, por um período de conservação da região e de reconhecimento dos direitos das 

populações tradicionais, passando a se constituir nos diferentes Estados Amazônicos vários 

sistemas nacionais de áreas protegidas. Interessa-nos nesta parte do trabalho, em particular, a 

grande dificuldade dos Países Amazônicos em proteger esse enorme patrimônio em 

biodiversidade que se encontra depositado por toda a Floresta Amazônica, sendo de se dizer 
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desde já, no tocante, que todos os Estados Amazônicos sofrem indistintamente, em menor ou 

maior grau, com o fenômeno do desmatamento, como se pode ver na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Desmatamento nos Países Amazônicos, por km² e em percentuais, de 2000 a 2017 

Desmatamento Amazônico em números absolutos (%) Desmatamento sobre a 

Floresta Amazônica original 

P A Í S E S Superfície de 

floresta 

original 

estimada 

(Km²) 

Desmate 

acumulado 

até 2000 

(Km²) 

Desmate 

2000 

- 

2005 

(Km²) 

Desmate 

2006 

- 

2010 

(Km²) 

Desmate 

2011 

- 

2013 

(Km²) 

Desmate 

2014 

- 

2017 

(Km²) 

Desmate 

2000 

- 

2017 

(Km²) 

Desmate 

acumulado 

até 

2000 

(%) 

Desmate 

2000 

- 

2017 

(%) 

DESMATE 

ACUMU-

LADO 

TOTAL 

(%) 

Brasil 3.587.052 458.500 130.224 53.312 16.880 26.059 226.475 12,8 6,3 19,13 

Bolívia 333.004 14.035 4.614 3.733 2.049 716 11.112 4,2 3.3 7,5 

Peru 792.999 55.649 6.680 7.225 2.306 1.000 17.211 7 2,2 9,2 

Equador 97.530 9.343 487 424 216 277 1.404 9,6 1,4 11 

Colômbia 465.536 34.673 3.446 6.167 1.684 726 12.023 7,4 2,6 10 

Venezuela 397.812 8.914 890 1.521 1.742 704 4.857 2,2 1,2 3,4 

Guiana 192.405 3.097 785 821 125 - 525 1.206 1,6 0,6 2,2 

Suriname 150.254 5.664 194 263 144 506 1.107 3,8 0,7 4,5 

G. Francesa 83.195 1.539 295 257 248 - 139 661 1,8 0,8 2,6 

TOTAL 

AMAZÔNIA 

6.099.788 591.414 147.615 73.723 25.394 29.324 276.056 9.7 4,5 14,2 

Fonte: Elaborado a partir do INPE (2019 – dados Brasil); CUÉLLAR et al. (2015, p. 06 – dados demais países, 

até 2013); e RAISG (2019 – dados demais países, anos 2014-2017). 

 

Ao observar-se a Tabela 6, percebe-se que até o ano 2000 praticamente 10% de toda a 

cobertura originária da Panamazônia foi perdida, tendo desse total o Brasil liderado as 

maiores perdas, com 12,8% de seu Bioma Amazônico, seguido por Equador com 9,6%, e a 

Colômbia e o Peru, com 7,4% e 7%, respectivamente, observando-se, ademais disso, que a 

cobertura florestal da Panamazônia continuou diminuindo, e até 2017 já havia desaparecido 

em percentual equivalente a 14,2%. 

As causas do desmatamento associadas às atividades humanas na Panamazônia variam 

entre os países, sendo os impulsores diretos desse processo, predominantemente, a agricultura 

mecanizada em grande escala (principalmente de soja) e a pecuária extensiva, contribuindo 

em menor monta os cultivos ilícitos e a agricultura, vindo em seguida como maiores 

causadores da devastação, com maior predominância em alguns países, a mineração e os 

impactos secundários da exploração de petróleo e gás, assim como as obras de infraestrutura, 

 
3 Considerando o desmatamento já tabulado pelo INPE em relação ao Brasil no atinente ao ano de 2018 (7.536 

Km²) e 2019 (9.762 Km²), pode-se chegar a um total estimado de perda de 702.273 Km² de mata nativa, o 

equivalente a 19,6 % da Floresta Amazônica Brasileira originária (Nota do Autor).  
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especialmente a inundação associada à construção de usinas hidrelétricas (CUÉLLAR et al., 

2015, p. 05). O desmatamento por força da mineração, por sua vez, tem impactos 

especialmente na Colômbia, nas Guianas e na Venezuela, assim como a exploração de 

petróleo e gás no Equador também é importante fonte de devastação naquele país, prevendo-

se que o desmatamento relativo a essas atividades venha aumentar nos próximos anos, por 

conta da escassez mundial de produtos fósseis que já se avizinha (FEARNSIDE, 2015, p. 03). 

No tocante à construção de cenários futuros em relação à Panamazônia por conta do 

desmatamento, vários estudos sugerem que a destruição da mata continuará ocorrendo em 

toda a região, havendo estudos mais recentes que estimam uma perda de até 55% de zona de 

mata na Amazônia Continental já nos próximos 20 anos (CUÉLLAR et al., 2015, p. 05).  

É de Nobre (2014, p. 20), por sua vez, a lição segundo a qual um desmatamento da 

Panamazônia nessa dimensão possa ocasionar o aquecimento do clima na faixa de até 3,8°C 

(um aumento médio de 1,9°C), com uma redução na taxa das chuvas, ademais disso, na faixa 

de 10-15%, com graves consequências não só para o país, mas para todo o Continente. 

O problema do desmatamento amazônico se trata indubitavelmente, como se vê, de 

uma das mais importantes questões ambientais do nosso tempo, sendo de capital interesse a 

todos os países cujos territórios se estendem pela Amazônia Continental ou Panamazônia. 

A partir dessa perspectiva, tentar-se-á apresentar a seguir, dentro da visão de que o 

Bioma Amazônico compõe um todo compartilhado por vários países, a magnitude do 

problema em cada país, fazendo-se ainda uma pequena descrição das características 

territoriais e demográficas de cada Estado Amazônico, a importância econômica dada pelo 

País à sua Região Amazônica, e aos seus instrumentos de política ambiental sustentável. 

 

6.3 OS ESTADOS AMAZÔNICOS E A QUESTÃO DO DESMATAMENTO 

 

A América do Sul e a Ásia possuem em conjunto 9 (nove) dos 11 (onze) milhões de 

km² de florestas tropicais do Planeta, contando a América do Sul com 2/3 desse total, sendo a 

extensão da Floresta Amazônica Continental estimada em aproximadamente 6 (seis) milhões 

de km², dos quais 60% se encontram no Brasil (PASQUIS; BOUAMRANE; 2002, p. 281). 

Vejamos, a partir de agora, a dimensão do problema do desmatamento em cada um 

dos Estados Sul-Americanos pelos quais se estende a Panamazônia. 
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6.3.1 O Brasil, a Floresta Amazônica Brasileira e o desmatamento 

 

No Brasil, onde, com base no critério ecológico, conforme Aragón (2018, p. 18), a 

Floresta Amazônica ocupa 4.196.943 km² de seu território – quase 50% de seu território 

nacional, ou aproximadamente 60% de toda a Panamazônia –, de há muito que o 

desflorestamento tem acabado por se constituir numa extração predatória que tem deixado 

para trás um grande cenário de destruição. De fato, estima-se que possa ter havido o 

desflorestamento ilegal nas últimas quatro décadas de uma área equivalente a toda a região sul 

do Brasil, acrescida de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo (NOBRE, 2014, p. 20). 

O Brasil, a exemplo de outros Estados Amazônicos, tem o seu conceito normativo de 

Amazônia Legal, consoante a Lei Complementar nº 124/2007, abrangendo “[...] os Estados do 

Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins, Pará e do Maranhão 

na sua porção a oeste do Meridiano 44º”, configuração esta que pode ser melhor 

dimensionada em comparação com os limites da Panamazônia, como se vê na Figura 9: 

 

Figura 9 - Representação da Amazônia Legal em relação à Amazônia Internacional 

 
Fonte: Adaptado do PORTAL DA AMAZÔNIA (2019). 

 

Realmente, no que diz com a Amazônia Brasileira, o desmatamento tem sido intenso e 

bem documentado, num processo em que a exploração madeireira tem produzido extensas 

áreas de florestas degradadas que podem ter impacto significativo sobre a extinção de 
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espécimes vegetais e animais, assim como na erosão e no empobrecimento dos solos, na 

desertificação e no assoreamento dos rios, na diminuição dos índices pluviométricos e 

principalmente na elevação das temperaturas (ADEODATO, 2006, p. 12).  

O Brasil, no entanto, tem tentado reagir ao avanço desse processo, sendo de se sinalar, 

neste particular aspecto, conquanto ainda permaneçam inexitosos os sistemas de controle de 

desmatamento operados no país, que o Estado Brasileiro desempenha um papel singular no 

que tange à avaliação da cobertura florestal da enorme parte da Amazônia Continental  

compreendida em seu território, singularidade esta que está associada tanto à frequência com 

que o desmatamento amazônico é observado quanto à própria extensão geográfica abrangida.  

É que, na maior parte dos Estados Amazônicos, o monitoramento de suas florestas é 

feito a cada cinco (5) ou 10 (dez)  anos, e de forma não necessariamente abrangente, enquanto 

que o Brasil gera estimativas anuais da taxa média e da extensão do desflorestamento de sua 

Amazônia Nacional a partir da análise de imagens de satélites que cobrem toda a região 

(KRUG, 2001, p. 91). Tal sistema de controle de desmatamento no Brasil vem sendo 

executado sistematicamente desde 1988, sob a coordenação do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), utilizando imagens do satélite norte-americano “Landsat”, em 

composição colorida na escala 1:250.000, a qual permite a identificação de desflorestamentos 

maiores que 6,25 hectares (ou 0,0625 Km²), no chamado sistema PRODES (Programa de 

Cálculo do Desflorestamento da Amazônia) (KRUG, 2001, p. 91). 

O INPE é um importante centro brasileiro de pesquisa e desenvolvimento tecnológico 

criado em 1971, tendo a sua sede em São José dos Campos, São Paulo, mas possuindo 

instalações também em outras cidades brasileiras. Originariamente, o INPE surgiu para 

impulsionar o Brasil na pesquisa especial, mas ampliou a sua abrangência ao longo do tempo, 

também passando a trabalhar com estudos climáticos e meteorológicos, encontrando-se uma 

de suas atribuições principais, atualmente, vinculada ao monitoramento da Floresta 

Amazônica no que tange ao desmatamento, o que é feito mediante o sistema PRODES. 

O sistema PRODES, como já dito ao início deste trabalho, realiza o monitoramento 

por satélites do desmatamento por corte raso em toda a Amazônia Brasileira, e produz, desde 

1988, as taxas anuais de desmatamento na região, que são estimadas a partir do incremento da 

perda de cobertura vegetal identificada em cada imagem de satélite que cobre a Amazônia, 

sendo os respectivos dados apresentados ao final de cada ano, os quais são utilizados pelo 

Governo Brasileiro para o estabelecimento de políticas públicas de fiscalização e combate ao 

desmatamento. As taxas de desmatamento geradas pelo PRODES constituem informação 
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importante para a formulação de políticas governamentais voltadas à gestão do uso da terra na 

Região Amazônica, bem como um instrumento de avaliação da eficácia nas suas 

implementações, sendo tais dados também utilizados em acordos voluntários de 

monitoramento com outros países da Amazônia Continental ou Panamazônia, como se veio a 

fazer posteriormente no âmbito da OTCA (MAURANO; ESCADA; RENNO 2019, p. 1765).  

Pois bem, agregando-se os números mais recentes do sistema PRODES, provenientes 

do INPE, pode-se dizer que que o Brasil chegou ao final de 2019 num desmatamento 

acumulado total de 702.273 km² de sua Floresta Amazônica, o equivalente a 19,6 % de sua 

superfície florestal originária – estimada em 3.587.052 km² –, numa perda de cobertura 

vegetal equivalente a 184 milhões de campos de futebol, ou três estados de São Paulo 

(NOBRE, 2014, p. 32). Trata-se, no entanto, de uma destruição que, no entanto, não é 

uniforme, pois que ocorrente em maior concentração no chamado “Arco do Fogo” ou “Arco 

do Desmatamento”, uma extensa região que compreende os atuais Estados do Tocantins, 

Maranhão, Rondônia, Mato Grosso, Pará e Acre, como se verá a seguir. 

Os índices de desmatamento amazônico variam ano a ano, mas só na primeira década 

deste século o desmatamento acumulado quase dobrou de 202.000 km², em 1999, para 

385.000 km², em 2010, números estes que, por si, já ensejam grande preocupação. Em 2012, 

por sua vez, houve 4.571 km² de desmatamento na Amazônia Brasileira, números estes que, 

comparados com as taxas de desmate em anos de pico, como 2004 (27.772 km²), parecem 

modestos, mas que seriam suficientes para desflorestar uma área equivalente a toda a Costa 

Rica em apenas 10 (dez) anos4. A Tabela 7 elenca em números absolutos o desmatamento na 

Amazônia Brasileira, por Estado da Federação, nos dá uma ideia visual de como se deu esse 

processo, desde o ano de 1988, quando o INPE instituiu o PRODES, até os dias atuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 A República da Costa Rica tem uma área equivalente a 51.100 km² (Nota do Autor). 
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Tabela 7 - Taxas anuais de desmatamento na Amazônia Legal Brasileira, em km², por Estado da Federação - 

1988 até 2019 

Ano/ 

Estados 

Acre Amazonas Amapá Maranhão Mato 

Grosso 

Pará Rondônia Roraima Tocantins Amazônia 

Legal 

1988 620 1.510 60 2.450 5.140 6.990 2.340 290 1.650 21.050 

1989 540 1.180 130 1.420 5.960 5.750 1.430 630 730 17.770 

1990 550 520 250 1.100 4.020 4.890 1.670 150 580 13.730 

1991 380 980 410 670 2.840 3.780 1.110 420 440 11.030 

1992 400 799 36 1.135 4.674 3.787 2.265 281 409 13.786 

1993 482 370 0 372 6.220 4.284 2.595 240 333 14.896 

1994 482 370 0 372 6.220 4.284 2.595 240 333 14.896 

1995 1.208 2.114 9 1.745 10.391 7.845 4.730 220 797 29.059 

1996 433 2.023 0 1.061 6.543 6.135 2.432 214 320 18.161 

1997 358 589 18 409 5.271 4.139 1.986 184 273 13.227 

1998 536 670 30 1.012 6.466 5.829 2.041 223 576 17.383 

1999 441 720 0 1.230 6.963 5.111 2.358 220 216 17.259 

2000 547 612 0 1.065 6.369 6.671 2.465 253 244 18.226 

2001 419 634 7 958 7.703 5.237 2.673 345 189 18.165 

2002 883 885 0 1.085 7.892 7.510 3.099 84 212 21.651 

2003 1.078 1.558 25 993 1.045 7.145 3.597 439 156 25.396 

2004 728 1.232 46 755 11.814 8.870 3.858 311 158 27.772 

2005 592 775 33 922 7.145 5.899 3.244 133 271 19.014 

2006 398 788 30 674 4.333 5.659 2.049 231 124 14.286 

2007 184 610 39 631 2.678 5.526 1.811 309 63 11.651 

2008 254 604 100 1.271 3.258 5.607 1.136 574 107 12.911 

2009 167 405 70 828 1.049 4.281 482 121 61 7.464 

2010 259 595 53 712 871 3.770 435 256 49 7.000 

2011 280 502 66 396 1.120 3.008 865 141 40 6.418 

2012 305 523 27 269 757 1.741 773 124 52 4.571 

2013 221 583 23 403 1.139 2.346 932 170 74 5.891 

2014 309 500 31 257 2.075 1.887 684 219 50 5.012 

2015 264 712 25 209 1.601 2.153 1.030 156 57 6.207 

2016 372 1.129 17 258 1.489 2.992 1.376 202 58 7.893 

2017 257 1.001 24 265 1.561 2.433 1.243 132 31 6.947 

2018 444 1.045 24 253 1.490 2.744 1.316 195 25 7.536 

2019 688 1.421 08 215 1.685 3.862 1.245 617 21 9.762 

Acumulado 

1988-2019 

15.079 26.959 1.591 25.395 146.142 152.165 61.665 8.324 8.699 446.019 

Fonte: Adaptado a partir dos dados do INPE (2019). 
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O Gráfico 6, por sua vez, destacando visualmente o desmatamento havido na porção 

amazônica brasileira desde 1988, demonstra que, a par de terem existido melhoras no controle 

do corte ilegal, a questão em pauta está longe de deixar de ser preocupante. 

 

Gráfico 6 - Taxas anuais de desmatamento, em km², na Amazônia Legal Brasileira - 1988 até 2019 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados do INPE (2019). 

 

Por sua vez, o Gráfico 7 apresenta as mesmas taxas anuais de desmatamento da 

Amazônia Legal, só que agora divididas por Estado da Federação, nele se observando que as 

maiores frentes de desmatamento na Amazônia Brasileira historicamente têm ficado 

localizadas nos Estados do Mato Grosso, Pará, Rondônia e Acre, onde a forte expansão da 

agricultura transformou grandes superfícies da paisagem. Confira-se. 

 

Gráfico 7 - Taxas anuais de desmatamento, em km², na Amazônia Legal Brasileira, por Estado da Federação - 

1988 até 2018 

 
Fonte: Adaptado a partir dos dados do INPE (2019). 
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Já a Tabela 8, por sua vez, apresenta, em percentuais, a variação relativa dos índices 

de desmatamento da Amazônia Brasileira, inclusive dividida por Estado da Federação, a partir 

do início deste século, podendo-se observar que, mesmo após a virada do milênio, com a 

incorporação universal das diretrizes da sustentabilidade ambiental à agenda das nações, o 

problema do desmatamento continuou tendo uma importante prevalência no Brasil: 

 

Tabela 8 - Variação relativa dos índices de desmatamento da Amazônia Legal Brasileira, em percentuais, por 

Estado da Federação - 2000 até 2019 

Ano/Estados Acre Amazonas Amapá Maranhão Mato 

Grosso 

Pará Rondônia Roraima Tocantins Amazônia 

Legal 

2000-2001 -23% 4% 0 -10% 21% -21% 8% 36% -23% 0 

2001-2002 111% 40% -100% 13% 2% 43% 16% -76% 12% 19% 

2002-2003 22% 76% 0 -8% 32% -5% 16% 420% -26% 17% 

2003-2004 -32% -21% 84% -24% 14% 24% 7% -29% 1% 9% 

2004-2005 -19% -37% -28% 22% -40% -33% -16% -57% 72% -32% 

2005-2006 -33% 2% -9% -27% -39% -4% -37% 74% -54% -25% 

2006-2007 -54% -23% 30% -6% -38% -2% -21% 34% -49% -18% 

2007-2008 38% -1% 156% 101% 22% 1% -29% 86% 70% 11% 

2008-2009 -34% -33% -30% -35% -68% -24% -58% -79% -43% -42% 

2009-2010 55% 47% -24% -14% -17% -12% -10% 112% -20% -6% 

2010-2011 8% -16% 25% -44% 29% -20% 99% -45% -18% -8% 

2011-2012 9% 4% -59% -32% -32% -42% -11% -12% 30% -29% 

2012-2013 -28% 11% -15% 50% 50% 35% 21% 37% 42% 29% 

2013-2014 40% -14% 35% -36% -6% -20% -27% 29% -32% -15% 

2014-2015 -15% 42% -19% -19% 49% 14% 51% -29% 14% 24% 

2015-2016 41% 58% -32% 23% -7% 39% 33% 29% 1% 27% 

2016-2017 -31% -11% 41% 3% 5% -19% -10% -35% -47% -12% 

2017-2018 73% 4% 0 -5% -5% 13% 6% 48% -19% 8% 

2018-2019 55% 36% -66% -15% 13% 40% 7% 216% -16% 29% 

Fonte: Adaptado a partir dos dados do INPE (2019). 

 

Percebe-se a tendência ao acréscimo ou decréscimo desses patamares, podendo-se 

observar que no último ano o Estado de Roraima praticamente aumentou o seu desmatamento 

em mais de 200%, enquanto o Acre, no mesmo período, reduziu-o praticamente à metade. 

Já no Gráfico 8 pode-se conferir visualmente a variação relativa dos índices de 

desmatamento da Amazônia Legal Brasileira, no seu conjunto, desde a virada do milênio. 
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Gráfico 8 - Variação relativa das taxas de desmatamento na Amazônia Legal Brasileira, ano a ano, em 

percentuais - 2000 até 2019 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados do INPE (2019). 

 

De tudo, o que se vê é que, mantidas as dinâmicas de desmate atual da Amazônia 

Brasileira, o cenário futuro que se avizinha não é nada alentador, até mesmo por conta da 

aprovação, em 2012, do novo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651, 2012), que reduziu a 

proteção às zonas de mata. Ademais disso, a questão da impactação ambiental na região 

também deve permear as preocupações centrais no futuro próximo, segundo os estudo de 

Rolla, Souza Junior e Capobianco (2015, p. 20), em virtude da crescente demanda de carne e 

biocombustíveis e pelo aumento das áreas de concessão de petróleo, revelando-se todas essas 

circunstâncias como importantes elementos antrópicos de degradação do Bioma Amazônico 

Brasileiro. Passemos, pois, ao panorama nos demais Estados Amazônicos. 

 

6.3.2 A Bolívia, a Floresta Amazônica Boliviana e o desmatamento 

 

A Bolívia, país cujo nome se origina do militar e político Simón Bolívar – o precursor, 

no século XIX, da libertação do país e da independência da América Hispânica perante a 

Coroa Espanhola –, tem uma superfície total de 1.098.581 km², e apresenta, tomando-se como 

base o critério ecológico, 567.303 km² de seu território ocupado pela Região Amazônica, o 

equivalente a 51,6% de sua área geográfica total, ou 8,2% de toda a Panamazônia5 

(PNUMA/OTCA, 2008, p. 41).  

 
5 Os números correspondentes à extensão da Amazônia em cada país amazônico sempre divergem, a depender 

do critério adotado para a sua delimitação. Tílio Neto (2010, p. 47), por exemplo, diz que a Amazônia 

Boliviana corresponde a 11,2% de toda a Bacia Amazônica (cerca de 560.000 km²) e a 75% do território 
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Dividindo com o Brasil 3.403 km de fronteira comum (ARAÚJO, 2018, p. 85), tem o 

Estado Plurinacional da Bolívia, assim como o Estado Brasileiro, o seu conceito legal de 

Amazônia Nacional, consistindo “[...] en la totalidad del Departamento de Pando, la 

Provincia Iturralde del Departamento de La Paz y las Provincias Vaca Díez y Ballivián del 

Departamento del Beni” (artigo 390 da Constituição Boliviana de 2009). 

O processo de independência da Bolívia junto à Coroa Espanhola começou em 1809, 

mas perdurou até 1825, quando foi libertada por Simón Bolívar, tendo a partir de então 

formado uma confederação com o Peru por um breve período, entre 1836 e 1839 (GOES 

FILHO, 2013, p. 26). No curso de sua história, a Bolívia, além de ter perdido para o Brasil o 

território onde hoje se constitui o Estado do Acre, também acabou perdendo a porção 

geográfica territorial que constituía a sua faixa litorânea, processo este que se deu como 

resultado de um dos mais importantes confrontos militares ocorridos no âmbito da América 

do Sul, a “Guerra do Pacífico”, ocorrida entre 1879 e 1883, no qual se confrontaram o Chile 

contra o Peru e a Bolívia, num evento que resultou na vitória chilena, país que, por conta 

disso, acabou anexando áreas ricas em recursos naturais de ambas as nações derrotadas, 

perdendo a Bolívia, nesse episódio, a então Província de Antofogasta, ficando definitivamente 

sem uma saída soberana para o mar, o que se tornou permanentemente, desde este momento, 

uma matéria de fricção na América do Sul, questão esta atualmente posta à jurisdição da 

Corte Internacional de Justiça da ONU (BARRIENTOS-PARRA; AGUILAR, 2017, p. 343). 

Apresenta a Bolívia, segundo o censo de 2012, uma população total de 10.059.856 

habitantes, 6.257.230 indivíduos pertencentes a etnias indígenas, correspondendo a 

aproximadamente 60% de indígenas na composição total da população do país (CEPAL, 

2015, p. 41). Esta, aliás, é uma das peculiaridades do país frente aos seus vizinhos Estados 

Amazônicos, apresentando o maior percentual de indígenas dentre os demais, população esta 

concentrada não só nas cidades bolivianas, mas também no interior da Floresta Amazônica, 

caracterizando-se este país, ademais disso, por grande concentração de povos indígenas 

isolados (SCHAVELZON, 2009, p. 35). No ponto, aliás, até data bem recente a Bolívia teria 

como Presidente um descendente de índios da etnia “Aimará”, Juan Evo Morales Ayma, 

eleito ainda em 2005, pelo “Movimento ao Socialismo” (MAS), sendo que,  

 

Descendente dos campesinos e militante da nacionalização boliviana, Morales fez 

questão de marcar uma nova forma de governo ao tomar posse concomitantemente 

no Palácio Queimado e na cerimônia ritualística dos seus ancestrais – de acordo com 

 

nacional, enquanto Penna Filho (2013, p. 95) aponta que a porção geográfica ocupada pelo espaço amazônico 

na Bolívia corresponderia a 475.278 km², o equivalente a 43,3% do país. 
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o seu discurso, para enfatizar a chegada da “era indígena” ao país. Como apresentam 

Gutierrez e Lorini (2007), o novo presidente compendiava a maior parte das 

demandas populares. Apoiado pelas massas, o líder conquistou 53,7% do total de 

votos, simbolizando a enorme expectativa para superar as crises já apontadas. Não 

seria por menos que esta insurgência, ou “guinada para a esquerda”, logo despertou 

a aversão e o descontentamento dos conservadores (CAMARGO, 2013, p. 87). 

 

Evo Morales titularizou um governo identificado com a esquerda latino-americana, 

podendo-se até mesmo dizer, em relação ao seu programa de governo, que comportava dois 

importantes eixos: a nacionalização dos hidrocarbonetos e a realização de uma Assembleia 

Constituinte. No tocante, ainda em 2006 foi adotada a “Lei de Nacionalização dos 

Hidrocarbonetos”, e a nova Constituição Boliviana foi aprovada em 2007 e submetida a 

plebiscito em 2009, com o rebatismo do país para “Estado Plurinacional da Bolívia”. 

No tocante à Amazônia Boliviana, propriamente, tratando-se de um mosaico de 

extensas matas úmidas tropicais, savanas de inundação e até vegetação de cerrado e chaco, o 

fato é que teria sido perdida até o ano de 2017 quase 10% dessa cobertura florestal originária 

–  estimada em uma superfície de 333.004 km² –, sendo que, entre os anos 1970 e 2000 (anos 

de “desmatamento histórico”), foram devastados cerca de 14 mil km² de mata, enquanto que, 

entre os anos 2000 e 2017 (desmatamento recente), a perda de floresta teria alcançado mais de 

10 mil km², como se pode ver na tabela abaixo: 

 

Tabela 9 - Desmatamento na Bolívia e na Panamazônia, por km² e em percentuais, de 2000 a 2017 
 

Desmatamento Amazônico em números absolutos 
(%) Desmatamento sobre a Floresta 

Amazônica original 

 

 

P A Í S 

Superfície de 

floresta 

original 

estimada  

(Km²) 

Desmate 

acumulado 

até 2000 

(Km²) 

Desmate 

2000 

- 

2005 

(Km²) 

Desmate 

2006 

- 

2010 

(Km²) 

Desmate 

2011 

- 

2013 

(Km²) 

Desmate 

2014 

- 

2017 

(Km²) 

Desmate 

2000 

- 

2017 

(Km²) 

Desmate 

acumulado 

até 

2000 

(%) 

Desmate 

2000 

- 

2017 

(%) 

Desmate 

Acumulado 

Total 

(%) 

Bolívia 333.004 14.035 4.614 3.733 2.049 716 11.112 4,2 3.3 7,5 

TOTAL 

AMAZÔNIA 

6.099.788 591.414 147.615 73.723 25.394 29.324 276.056 9.7 4,5 14,2 

Fonte: Adaptado a partir dos dados de CUÉLLAR et al. (2015, p. 06) e RAISG (2019). 

 

Pode-se mencionar pelo menos três principais causas diretas do processo de 

desmatamento nesse período:  

a) a agricultura mecanizada, compreendendo a produção de soja, cana de açúcar, arroz, 

girassol e sorgo, orientadas à exportação;  

b) a agricultura em pequena escala, compreendendo a produção manual de arroz, 

milho, mandioca, banana, cacau, café e coca em pequenas extensões, e com os 

métodos de derrubada, corte e queima; e  
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c) a pecuária (CUÉLLAR; LARREA; MÜLLER, 2015a, p. 13). 

 

O desmatamento na Bolívia foi discreto até meados dos anos 1980, causado 

principalmente por uma política de ocupação das terras baixas por intermédio da colonização 

e da adoção de terras para a expansão da agricultura mecanizada no limite sul da Amazônia 

Boliviana, com a intensificação do cultivo de coca nos Departamentos de Cochabamba e La 

Paz. No entanto, as políticas agrárias implementadas a partir do anos 1990 acarretaram um 

elevado desmatamento na Amazônia Boliviana, em especial pela inexistência de uma 

regulamentação do desmatamento em áreas de fronteira agrícola, por conta da falta de 

coordenação entre os órgãos estatais encarregados de sua fiscalização, havendo, ademais 

disso, mecanismos de incentivo perverso para o desflorestamento consistentes na necessidade 

de demonstrar a “função econômica e social” das propriedades, o que acabou levando à 

devastação de grandes porções de zona de mata nativa para serem substituídas por áreas 

agricultáveis, para justificar a necessidade das terras (PACHECO, 2007, p. 62). 

Atualmente, a Bolívia encontra-se no cenário de notícias internacionais no que se 

refere ao desmatamento, processo de degradação este em grande parte motivado pela busca de 

rendimentos com o gás, que é um dos principais itens da economia boliviana, o que inclusive, 

mais recentemente, fez com que o Governo Boliviano abrisse à exploração as reservas de gás 

localizadas em áreas naturais protegidas para a extração de hidrocarbonetos, como se vê: 

 

Dois decretos supremos são uma ameaça para a biodiversidade e o território dos 

povos indígenas. Por um lado, o Decreto Supremo n° 2366 torna viável o 

desenvolvimento de atividades de hidrocarbonetos em 11 das 22 áreas protegidas; 

por outro lado, o Decreto Supremo n° 2298 acelera o processo de consulta prévia 

para as atividades de extração de hidrocarbonetos [...]. 

Frente aos questionamentos de diversas associações indígenas e ecologistas, o 

presidente Evo Morales saiu a defender suas medidas e ameaçou de expulsar da 

Bolívia qualquer organização que se oponha ao desenvolvimento da atividade 

extrativista. “Evidentemente, temos todo o direito, é nosso direito fazer explorações 

nas chamadas áreas protegidas e vamos fazer com muita força”, acrescento. 

(AMAZÔNIA-NOTÍCIA E INFORMAÇÃO, 2019). 

 

Em relação aos cenários futuros no tocante ao desmatamento na Amazônia Boliviana, 

o desafio encontrado é a harmonização das agendas  “agraristas” e “ambientalistas”, pois que 

as tendências de uso do solo para a agropecuária, que têm sido predominantes desde os anos 

1950, aparentemente não estão perto de mudar, num quadro bastante agravado, ainda, com a 

aprovação da Lei nº 337/2015, de Apoio à Produção de Alimentos e Recuperação Florestal, a 

qual permite regularizar os desmatamentos ilegais posteriores a 1996, aliado ao fato de a 

política pública nacional para a produção de alimentos projetar ampliar a área de plantio em 
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mais de 100 mil km² de território nacional, o que pode vir a trazer impactos significativos na 

cobertura florestal amazônica boliviana (CUÉLLAR; LARREA; MÜLLER, 2015a, p. 14-15). 

 

6.3.3 O Peru, a Floresta Amazônica Peruana e o desmatamento 

 

O Peru, país sul-americano que possui uma superfície total de 1.285.216 km², 

apresenta, tomando-se como base o critério ecológico, 782.786 km² de seu território ocupado 

pela Região Amazônica, o equivalente a 60,9% de sua área geográfica total, ou 11,3% de toda 

a Panamazônia6 (PNUMA/OTCA, 2008, p. 41). Dividindo com o Brasil 2.659 km de fronteira 

comum, tem o Peru, assim como o Estado Brasileiro, o seu conceito legal de Amazônia 

Nacional, apresentando a Lei nº 27.037/1998 a descrição geográfica acerca da repartição 

administrativa da Amazônia Peruana (ARAÚJO, 2018, p. 85). 

Tem o Peru, ainda, segundo o censo de 2010, uma população total de 29.272.000 

habitantes, 7.021.271 indivíduos pertencentes a etnias indígenas, correspondendo a quase 

25% de indígenas na composição total da população do país, irregularmente distribuídos por 

seu território, mas com grandes concentrações na selva peruana (CEPAL, 2015, p. 41). 

A política de expansão da ação antrópica sobre a Amazônia Peruana se inicia mais 

pesadamente em 1963, quando o então Presidente Fernando Belaúnde Terry, inspirado nos 

ideais integracionistas cepalinos no sentido de promover o desenvolvimento econômico na 

América Latina a partir da ação integracionista, começa em nível interno a incorporação 

econômica das zonas da Amazônia Peruana que se encontravam descontinuadas de 

povoamento entre os centros urbanos da costa e a região dos Andes, permitindo a ampliação 

da fronteira agrícola aos vales florestais peruanos, lugares estes até então inóspitos, habitados 

por tribos desconhecidas, numa empreitada que só foi possível de ser realizada com a ajuda 

das Forças Armadas, iniciando-se, a partir daí, um processo de colonização nas zonas de selva 

(SALMAN, 2014, p. 26). No curso desse processo de colonização, o Peru também iria ter a 

sua “Transamazônica”, construindo a “Carretera Fernando Belaúnde Terry”, chamada de 

“Estrada Colonizadora”, implementando ainda à época uma série de incentivos fiscais para a 

alocação de vários empreendimentos naquela porção geográfica, incentivos estes que 

 
6 Os números correspondentes à extensão da Amazônia em cada país amazônico sempre divergem, a depender 

do critério adotado para a sua delimitação. Tílio Neto (2010, p. 48), por exemplo, diz que a Amazônia Peruana 

corresponde a 13% de toda a Bacia Amazônica (cerca de 650.000 km²) e a 63% do território nacional, 

enquanto Penna Filho (2013, p. 95) aponta que a porção geográfica ocupada pelo espaço amazônico no Peru 

corresponderia a 782.820 km², o equivalente a 60,9% do país. 



244 

 

acabaram por fazer com que grandes áreas onde antes havia selva peruana acabassem sendo 

objeto de desmate, dando lugar à produção agrícola (SALMAN, 2014, p. 27). 

Tanto como a Bolívia, o Peru também iria protagonizar governos identificados com a 

esquerda latino-americana, como ocorreu em relação a Alejandro Celestino Toledo Manrique, 

que governaria o país de 2001 a 2006, e também, em certa medida, Alan Gabriel Ludwig 

García Pérez, que o sucedeu, governando de 2006 a 2011, tendo havido nesta última gestão a 

aprovação da Lei Florestal e de Fauna Silvestre, até hoje vigente, a qual chegou a motivar a 

criação de novos organismos e repartições governamentais vinculadas à questão do manejo e 

gestão da Floresta Amazônica Peruana (SALMAN, 2014, p. 40).  

Em 2011 assumiria no Peru um novo governo, também de caráter progressista, 

titularizado por Ollanta Moisés Humala Tasso, que  desde a campanha à Presidência já 

defendia a ideia de que a ação das indústrias extrativas peruanas eram econômica e 

socialmente injustas, sendo um de seus primeiros atos de governo a implementação de um 

novo regime fiscal para tributar os lucros da mineração, impondo ainda a adoção de medidas 

de proteção socioambiental como requisito prévio para a implantação de qualquer operação de 

mineração ou de exploração de gás em território peruano, sendo em sua gestão, ainda, 

aprovada a Lei nº 27.037/1998, que cria a Amazônia Nacional Peruana. O Governo Ollanta 

Humala terminaria sendo sucedido por Pedro Pablo Kuczynski Godard, numa verdadeira 

“guinada à direita”, o qual iria governar o país até 2018, quando viria a renunciar, alçando à 

Presidência Martín Alberto Vizcarra Cornejo, que governa o Peru até os dias atuais. 

Assim como a Amazônia Brasileira, também a Amazônia Peruana sofre com o 

desmatamento, que tem as suas causas antrópicas identificadas principalmente na exploração 

ilegal da madeira, na pecuária, na mineração ilegal e até no narcotráfico, chegando ao ponto 

de a Amazônia Peruana, até o ano de 2017, ter perdido quase 10% de sua cobertura florestal 

originária – estimada em 792.999 Km² –, como se vê na Tabela 10: 

 

Tabela 10 - Desmatamento no Peru e na Panamazônia, por km² e em percentuais, de 2000 a 2017 
 

Desmatamento Amazônico em números absolutos 
(%) Desmatamento sobre a 

Floresta Amazônica original 

 

 

P A Í S 

Superfície 

de floresta  

original 

estimada 

(Km²) 

Desmata-

mento 

acumulado  

até 2000 

(Km²) 

Desmate

2000 

 - 

2005 

(Km²) 

Desmate 

2006 

- 

2010 

(Km²) 

Desmate 

2011 

- 

2013 

(Km²) 

Desmate 

2014 

- 

2017 

(Km²) 

Desmate  

2000 

- 

2017 

(Km²) 

Desmate 

acumulado  

até  

2000 

 (%) 

Desmate  

2000 

- 

2017 

(%) 

Desmate 

 Acumulado 

Total 

(%) 

Peru  792.999 55.649 6.680 7.225 2.306 1.000 17.211 7 2,2 9,2 

TOTAL 

AMAZÔNIA 

6.099.788 591.414 147.615 73.723 25.394 29.324 276.056 9.7 4,5 14,2 

Fonte: Adaptado a partir dos dados de CUÉLLAR et al. (2015, p. 06) e RAISG (2019). 
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Na verdade, a partir dos anos 1940 o grande fator antrópico de destruição da 

Amazônia Peruana foi a construção e melhoria de rodovias de penetração na selva, suscitando 

ondas de migração de colonos que eram encorajadas pelo Estado com o fito de ampliar a 

fronteira agrícola, em que o corte e a queima de florestas eram vistos como atos civilizatórios, 

processo este que foi substituído nos anos 1950 pelo surgimento da indústria madeireira – 

cujo conceito de sustentabilidade no manejo florestal iria surgir só mais tarde –, e nos anos 

1960 e 1980 pelas tentativas do Governo Peruano de implementar na região projetos 

agropecuários e de assentamento de excedentes populacionais da região andina, até que,  

 

A partir de 1990, a sociedade civil pressionou o Estado a identificar as zonas 

florestais singulares na Amazônia para conservá-las como Áreas Naturais 

Protegidas. Nesse mesmo ano foi criado o Sistema Nacional de Áreas Naturais 

Protegidas do Peru (SINANPE). Durante os últimos 25 anos, criaram-se na 

Amazônia peruana 39 Áreas Naturais Protegidas, que cobrem mais de 188.000 km², 

com as quais se conseguiu frear a colonização e o aumento acelerado de 

desmatamento em algumas zonas (RÍOS; SMITH; 2015, p. 35). 

 

Fato é que o desenvolvimento da Amazônia Peruana durante os últimos anos foi 

orientado por uma visão agrária que considera as áreas florestais como um obstáculo para o 

desenvolvimento, sendo a agricultura e a pecuária, efetivamente, as principais causas diretas 

da perda da cobertura vegetal do país, secundadas por outras atividades, como a mineração, a 

extração de petróleo e gás e as obras de infraestrutura (CABALLERO, 1980, p. 07). 

A Amazônia Peruana convive atualmente, no entanto, com a criação de novas políticas 

públicas que têm tentado refrear mudanças irreversíveis naquele ecossistema, como se deu 

com a implementação da Zona Ecológica Econômica (ZEE), instituída pela Presidência do 

Peru, que impõe o uso sustentável dos recursos naturais em territórios determinados, baseado 

na avaliação de suas potencialidades e limitações, tendo em vista critérios físicos, biológicos, 

sociais, culturais e econômicos (FIGALLO; VERGARA; 2014, p. 89). 

Ademais disso, para a conservação da biodiversidade amazônica peruana foram 

criadas áreas naturais protegidas pelo Estado, já tendo sido implementadas no país grandes 

áreas de preservação nacional e de territórios indígenas, as quais, em conjunto, acabam 

cobrindo uma superfície de mais de 155 mil km², o equivalente a quase 20% de toda a 

Amazônia Peruana (BENAVIDES, 2009, p. 03; FIGALLO; VERGARA, 2014, p. 91). 

Em termos de cenários futuros que são passíveis de serem vislumbrados para a 

Amazônia Peruana, Dourojeanni, Barandiarán e Dourojeanni (2009, p. 43-53)  já projetavam 

para o ano de 2021 uma impactação ambiental superando os 430 mil km², por conta do 

desmatamento e degradação decorrente da longa lista de projetos a serem desenvolvidos na 
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Amazônia Peruana no período, entre eles, a concessão de lotes petroleiros sobre 353 mil km², 

a realização de contratos de manejo florestal sobre 73 mil km², e a construção de rodovias e 

ferrovias em zonas de penetração de mata. 

Por outro lado, tendo em vista a recente edição da regulamentação do manejo 

madeireiro sustentável, é de se esperar que melhore a gestão no tocante à matéria, também 

como resultado dos compromissos internacionais assumidos pelo Peru, inclusive no que diz 

com a melhora da gestão de áreas naturais protegidas e territórios indígenas, buscando uma 

mudança de paradigma no modelo de desenvolvimento nacional no sentido de valorizar os 

serviços ambientais desses espaços, mediante sistemas de governança inclusivos e de 

desenvolvimento sustentável (RÍOS; SMITH; 2015, p. 35). 

 

6.3.4 O Equador, a Floresta Amazônica Equatoriana e o desmatamento 

 

O Equador, um dos únicos países sul-americanos que não faz fronteira com o Brasil, 

possui uma superfície total de 283.561 km², e apresenta, tomando-se como base o critério 

ecológico, 76.761 km² de seu território ocupado pela Região Amazônica, o equivalente a 

27,1% de sua área geográfica total, ou 1,1% de toda a Panamazônia7 (PNUMA/OTCA, 2008, 

p. 41).  

Encontrando-se o Equador na 19ª posição mundial em termos de reservas petrolíferas 

– cerca de 8,24 bilhões de barris –, apresenta 30% de seu PIB decorrente desse setor 

(MILANEZ, 2014, p. 195). O país apresenta ainda, segundo o censo de 2010, uma população 

total de 14.483.499 habitantes, 1.018.176 indivíduos pertencentes a etnias indígenas, 

correspondendo a 7% de indígenas na composição total da população do país (CEPAL, 2015, 

p. 41). A Amazônia Equatoriana, especialmente, é caracterizada pela altíssima biodiversidade, 

caracterizando-se também pela falta de navegabilidade dos seus rios, tendo em vista os 

acentuados declives da região, resultado de sua proximidade com os Andes, tendo havido na 

região tentativas recentes de expansão da fronteira agrícola (TÍLIO NETO, 2010, p. 47). 

Igualmente ao ocorrido na Bolívia e no Peru, o Equador também iria protagonizar 

governos identificados com a esquerda latino-americana.  

 
7 Os números correspondentes à extensão da Amazônia em cada país amazônico sempre divergem, a depender 

do critério adotado para a sua delimitação. Tílio Neto (2010, p. 47), por exemplo, diz que a Amazônia 

Equatoriana corresponde a apenas 1,7% de toda a Bacia Amazônica (cerca de 80.000 km²) e a 48,5% do 

território nacional, enquanto Penna Filho (2013, p. 95) aponta que a porção geográfica ocupada pelo espaço 

amazônico no Equador corresponderia a 116.604 km², o equivalente a 46,9% do país. 
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Neste particular, em 2007, depois de uma sucessão de governos marcados por graves 

crises, foi eleito para a Presidência do Equador o progressista Rafael Vicente Correa Delgado, 

o qual desde a campanha eleitoral já demonstrava a sua admiração pelas ideias socialistas de 

Hugo Rafael Chávez Frias, na vizinha Venezuela, reiterando o seu compromisso com a 

mudança radical do sistema político, econômico e social então vigente (GIL, 2008, p. 70-71). 

Em seu Governo, que se estenderia por dois mandatos, de 2007 a 2017, foi editada a 

atual Constituição do Equador, a qual, promulgada em 2008 e aprovada em referendo no ano 

seguinte, deu um novo tratamento normativo à temática do meio ambiente, assim como aos 

direitos das populações indígenas, num tempo em que a extração excessiva do petróleo em 

território nacional já começava a gerar novos desafios para o país, com a instalação de novos 

campos de extração em regiões cada vez mais remotas da Amazônia Equatoriana, vindo a 

nova Carta  Constitucional trazer inovações legais neste aspecto, contribuindo para o 

equilíbrio ecológico e conservação da biodiversidade amazônica (ACOSTA, 2009, p. 85). 

Estima-se que, desde a sua formação original – calculada em 97.530 km² –, o Equador 

tenha perdido até 2017 mais de 10% de sua cobertura florestal, como se vê da Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Desmatamento no Equador e na Panamazônia, por km² e em percentuais, de 2000 a 2017 

 

Desmatamento Amazônico em números absolutos 
(%) de Desmatamento sobre a 

Floresta Amazônica original 

 

 

P A Í S 

Superfície de 

floresta  

original 

estimada 

(Km²) 

Desmatamento 

acumulado  

até 2000 

(Km²) 

Desmate 

2000 

 - 

2005 

(Km²) 

Desmate 

2006 

- 

2010 

(Km²) 

Desmate 

2011  

- 

2013 

(Km²) 

Desmate 

2014 

- 

2017 

(Km²) 

Desmate  

2000 

- 

2017 

(Km²) 

Desmate 

acumulado  

até  

2000 

 (%) 

Desmate  

2000 

- 

2017 

(%) 

Desmate 

Acumulado 

Total 

(%) 

Equador 97.530 9.343 487 424 216 277 1.404 9,6 1,4 11 

TOTAL 

AMAZÔNIA 

6.099.788 591.414 147.615 73.723 25.394 29.324 276.056 9.7 4,5 14,2 

Fonte: Adaptado a partir dos dados de CUÉLLAR et al. (2015, p. 06) e RAISG (2019). 

 

O processo de desflorestamento da Amazônia Equatoriana tem o seu início em meados 

do século XX, quando, a exemplo do que se fez em terras brasileiras – onde por muito tempo 

se implementou uma política denominada “terra sem gente para gente sem terra” –, foram 

impulsionadas no Equador políticas estatais denominada de “tierras baldias” para a reforma 

agrária, no bojo das quais acabaram se expandindo frentes extrativistas com a introdução na 

região de uma economia de mercado e uma política de “indigenismo integracionista” em 

detrimento do reconhecimento da identidade dos povos tradicionais amazônicos, contexto no 

qual acabou tendo início o mercado negro de terras e da indiscriminada exploração 

madeireira, como se pode ver, no ponto, da seguinte dicção (2015): 
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Até meados dos anos noventa, [...] a ocupação de terras “baldías” devia seguir 

pautas oficiais para assegurar a posse e posterior adjudicação (titulação) da terra, que 

consistiam em desmatar até a metade da propriedade (50 ha) para demonstrar 

“trabalhos” que geravam direitos de exclusão de uso da mata, sob a figura “terra por 

desmatamento”. Iniciava-se com o corte seletivo de espécies madeiráveis de grande 

demanda no mercado formal ou em circuitos de tráfico ilegal. Um dos fatores 

determinantes era a abertura de vias, que facilitava o acesso ao mercado e reduzia o 

custo da exploração e tempo de translado. O processo continuava com o 

estabelecimento de culturas de ciclo curto e/ou permanente, segundo esquemas de 

autossubsistência, para logo estabelecer pastagem para uma atividade pecuária 

extensiva, sem maiores práticas de manejo pelo setor colono ou mestiço (ARAGÓN; 

BORJA; LÓPEZ A.; 2015, p. 29). 

 

A expansão da fronteira agrícola do Equador tem-se constituído, de fato, como 

importante fator de degradação de sua Amazônia desde os anos 1970, tendo o território 

amazônico equatoriano sido crescentemente ocupado pela agricultura, atraindo migrantes de 

outras partes do Equador, especialmente de áreas rurais dos Andes, em que a maioria das 

famílias não possui a propriedade da terra (BARBIERI; BILSBORROW, 2009, p. 71). 

Contudo, o fator que transformou definitivamente a paisagem natural da Amazônia 

Equatoriana foi a exploração e o transporte de petróleo, principalmente no nordeste da Região 

Amazônica do país, a partir de 1967, num processo de desflorestamento que permaneceu até a 

consolidação da atual sub-região petroleira em 1987, e que acabou por favorecer a exploração 

de madeira e promover a mudança de uso do solo, pois que a abertura de frentes extrativistas 

petrolíferas exigiu a construção de vias de acesso, o que levou à expansão de fronteiras 

demográficas e à consolidação da deterioração dos ecossistemas (LÓPEZ  et al., 2013, p. 26). 

Frente ao rápido processo de avanço da fronteira extrativista de madeira e petróleo no 

Equador, e com a implementação da agropecuária não sustentável na região, a partir dos anos 

1990 acabaram sendo estabelecidas políticas de conservação de territórios de importância 

biológica que culminaram com a criação de áreas naturais protegidas no país, implementando-

se ainda, em paralelo, políticas de maior proteção aos direitos territoriais coletivos indígenas, 

o que de certa forma passou a conter a expansão do desmatamento amazônico equatoriano em 

zonas de importância biológica ou cultural (ARAGÓN; BORJA; LÓPEZ A.; 2015, p. 29-30). 

Fato é que, no entanto, principalmente em função da exploração do petróleo, a 

Amazônia Equatoriana possui uma longa história de degradação ambiental, bem como de 

conflitos entre os povos tradicionais da floresta e as empresas petrolíferas, tendo as estratégias 

de exploração muitas vezes sido questionadas exatamente por conta de as ações de extração 

nesses territórios frequentemente acabarem por contaminar o meio ambiente.  

Em termos de cenários possíveis para a Amazônia Equatoriana, como estão a referir 

Aragón, Borja e López A. (2015, p. 31), há uma expectativa do Governo do Equador em 
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estender a fronteira petroleira do nordeste, o que compreenderá a potencial impactação 

ambiental de vários territórios indígenas, fatores estes que podem incentivar ainda mais o 

processo de desmatamento e a degradação florestal em áreas protegidas, aparecendo ainda 

como ameaças detectadas ao Bioma Amazônico Equatoriano a ampliação de frentes de 

mineração em grande escala nas províncias do centro-sul do pais. 

 

6.3.5 A Colômbia, a Floresta Amazônica Colombiana e o desmatamento 

 

A Colômbia, país com uma superfície total de 1.141.748 km², apresenta, tendo-se por 

base o critério ecológico, 452.572 km² de seu território ocupado pela Região Amazônica, o 

equivalente a 39,6% de sua área geográfica total, ou 6,6% de toda a Panamazônia8 

(PNUMA/OTCA, 2008, p. 41). Apresenta a Colômbia, ainda, segundo o censo de 2010, uma 

população total de 46.448.000 habitantes, aí incluídos 1.559.852 indígenas, o correspondente 

a 3,4% de silvícolas na composição total da população do país (CEPAL, 2015, p. 41). 

O Brasil compartilha com a Colômbia 1.790 km de fronteira, mas apesar disso os dois 

países mantiveram-se historicamente em uma condição de quase indiferença recíproca ao 

longo de muitos anos, num processo no qual, além das diferenças substanciais baseadas nas 

capacidades materiais de ambos os países, teve importante papel a desconfiança mútua, 

motivada geralmente na tese do subimperialismo brasileiro9 (CAMPOS, 2018, p. 85).  

A Amazônia Colombiana, como não poderia deixar de ser, guarda imensas similitudes 

com a Amazônia Brasileira, destacando-se a prevalência na região do clima úmido combinado 

com altas temperaturas, uma vegetação alta e densa e imensos vazios populacionais, tendo 

ainda a Colômbia, assim como o Brasil, o seu conceito legal de Amazônia Nacional, sendo 

constituída pelos Departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare e 

Vaupés, nos termos do Decreto nº 3.083/1986 (VALENZUELA, 1983, p. 02). 

O ecossistema amazônico colombiano, por sua vez, enfrenta até hoje várias tensões 

sociais e políticas que afetam a sua estabilidade e equilíbrio e lhe provocam um vazio 

demográfico, o que se expressa na falta de conhecimento e na negligência sistemática dos 

 
8 Os números correspondentes à extensão da Amazônia em cada país amazônico sempre divergem, a depender 

do critério adotado para a sua delimitação. Tílio Neto (2010, p. 47), por exemplo, diz que a Amazônia 

Colombiana corresponde a 5,5% de toda a Bacia Amazônica (cerca de 250.000 km²) e a 36% do território 

nacional, enquanto Penna Filho (2013, p. 95) aponta que a porção geográfica ocupada pelo espaço amazônico 

na Colômbia corresponderia a 483.119 km², o equivalente a 42,4% do país.  
9 A desconfiança e o distanciamento partilhados pelo Brasil e pela Colômbia  possuem antigas raízes históricas, 

contudo, mais recentemente, ambos os países divergiam profundamente em relação ao “Plano Colômbia”, que 

sempre foi visto com reserva pela Diplomacia Brasileira, que suspeitava da militarização americana da 

Amazônia a partir da Colômbia e da Região Andina (VILLA; OSTOS; 2005, p. 21). 
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sucessivos governos junto à maior região do país, motivadas pela própria dinâmica de fixação 

das populações nesse território, atendendo aos seus vários contextos históricos, que chegaram 

a ser afetados até mesmo por conta de conflitos militares havidos na região, como aconteceu 

com o Peru, entre os anos de 1932 a 1934 (QUINTERO, 2014, p. 71).  

Mas uma outra peculiaridade que explica o vazio populacional da Floresta Amazônica 

Colombiana é o “boom” da produção cocaleira, implementado na região a partir dos anos 

1980, inclusive com a presença naquele território de grupos paramilitares ilegais como as 

"Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia” (FARC), que paulatinamente consolidaram a 

sua presença na selva colombiana e se autofinanciaram em sua ação contra o Exército 

Colombiano exatamente por intermédio da proteção ao tráfico (QUINTERO, 2014, p. 72). 

Do ponto de vista político, a Colômbia, que teria a sua experiência ditatorial de 1953 a 

1957, com a redemocratização do país, após 1958, teria sucessivos governos presidenciais 

praticamente ocupados, alternadamente, pelos Partidos Liberal e Conservador, mas seria só 

em 2006, quando o país é governado por Álvaro Uribe Vélez, uma conhecida liderança 

política ligada à direita conservadora latino-americana, o qual governaria a Colômbia por dois 

mandatos sucessivos, de 2002 a 2010, que haveria uma aproximação do país com o Brasil, 

quando coincidentemente este último se encontra sendo governado por uma liderança 

vinculada à esquerda latino-americana. De fato, é na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva à 

frente da Governo Brasileiro que se iniciaria o estreitamento das relações com a Colômbia, ao 

receber Uribe em visita ao Brasil, com a assinatura de acordos e memorandos de 

entendimento, inaugurando-se, a partir de então, um padrão de regularidade e coesão entre os 

dois países em relação aos temas tratados, o que se confirmou em 2009, com nova visita 

presidencial de Álvaro Uribe ao Brasil (CAMPOS, 2018, p. 100-109).  

Essa aproximação entre as duas lideranças supostamente antagônicas politicamente 

facilmente se explica, já que, neste momento histórico, os projetos implementados por 

lideranças de esquerda na América do Sul tinham em comum a tentativa de recuperar a 

agenda econômica e social dos países da região e o rechaço ao modelo neoliberal, mas suas 

estratégias eram distintas: Hugo Chávez, na Venezuela, possuía uma postura anti-hegemônica, 

enquanto que Lula da Silva, no Brasil, se posicionava a favor de reformas mais ligadas à 

social-democracia. Nesta senda, Lula da Silva era visto como um “líder responsável” da 

esquerda pelos países centrais, em contraposição à posição hostil de Hugo Chávez, cuja 

influência já começava a se espalhar na América do Sul, por conta das então recentes eleições 

de Rafael Correa no Equador e Evo Morales na Bolívia. Nesse contexto, Álvaro Uribe, 
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conquanto claramente alinhado aos Estados Unidos nessa época, entendeu em se aproximar 

do Brasil como o polo de poder mais relevante da América do Sul, buscando o equilíbrio nas 

questões geopolíticas da região (PECEQUILO, 2010, p. 142). 

No tocante ao desmatamento da Floresta Amazônica Colombiana, propriamente, pode-

se estimar até o ano de 2017 em 10% a perda acumulada total de sua zona de mata originária 

– estimada em uma superfície de 465.536 km² –, consoante a Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Desmatamento na Colômbia e na Panamazônia, por km² e em percentuais, de 2000 a 2017 
 

Desmatamento Amazônico em números absolutos 
(%) de Desmatamento sobre a 

Floresta Amazônica original 

 

 

P A Í S 

Superfície 

de floresta 

original 

estimada 

(Km²) 

Desmatamento 

acumulado 

até 2000 

(Km²) 

Desmate 

2000 

- 

2005 

(Km²) 

Desmate 

2006 

- 

2010 

(Km²) 

Desmate 

2011 

- 

 2013 

(Km²) 

Desmate 

2014 

- 

 2017 

(Km²) 

Desmate 

2000 

- 

2017 

(Km²) 

Desmate 

acumulado 

até 

2000 

(%) 

Desmate 

2000 

- 

2017 

(%) 

Desmate 

Acumulado 

Total 

(%) 

Colômbia 465.536 34.673 3.446 6.167 1.684 726 12.023 7,4 2,6 10 

TOTAL 

AMAZÔNIA 

6.099.788 591.414 147.615 73.723 25.394 29.324 276.056 9.7 4,5 14,2 

Fonte: Adaptado a partir dos dados de CUÉLLAR et al. (2015, p. 06) e RAISG (2019). 

 

Os principais fatores históricos que impactaram a Amazônia Colombiana levando ao 

desmatamento da região são a consolidação da tendência à urbanização, impulsionada pela 

crescente industrialização nas principais cidades, a saturação de terras de pequenos 

proprietários na região, com o subsequente aumento da migração para as zonas de fronteira 

das florestas, a distribuição desigual da posse de terras, e o desenvolvimento e o aumento 

estável do narcotráfico na mata colombiana, que invadiu progressivamente as fronteiras 

agrícolas, fatores estes que, somados à falta de políticas de ordenamento territorial, geraram 

por muito tempo o caos no manejo adequado dessas áreas (GONZÁLEZ et al., 2011, p. 14).  

O processo de desmatamento havido na Floresta Amazônica Colombiana também está 

ligado, há anos, com os fluxos migratórios que se apresentam principalmente na zona de 

transição andino-amazônica, onde hoje existem áreas de exploração petrolífera e mineradora, 

com o consequente avanço da colonização, no qual a biodiversidade tem sido fortemente 

atingida nas últimas décadas, tendo ainda relação com a abertura de áreas de pastagem e 

pecuária, que às vezes acabam sendo utilizadas para cultivos ilícitos (LLANOS-VAR; 

ROMERO-RUÍZ; SARMIENTO-DUEÑAS, 2015, p. 27). 

No tocante ao tema da conservação dos recursos naturais, e sobretudo diante do 

aumento desenfreado do desmatamento da selva colombiana, o país tem levado a cabo a 

aprovação de leis e políticas ambientais específicas para a conservação dos recursos naturais 
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amazônicos, a fim de evitar a destruição daquele importante bioma. Por força dessa 

legislação, em anos mais recentes têm diminuído os índices de desmatamento na Amazônia 

Colombiana, e, mais do que isso, surgem no país, também por conta da implementação de 

programas financeiros internacionais, iniciativas no sentido de conceder incentivo econômico 

aos empreendimentos, públicos e privados, que preservam os bosques e contribuem com a 

diminuição da geração dos gases de efeito estufa (GONZÁLEZ et al., 2011, p. 15). 

Aliás, a própria Constituição Colombiana, de 1991, ao proteger as terras indígenas, 

reconhecendo o direito de propriedade coletiva às populações tradicionais, e a sua legislação 

ambiental específica – estampada na Lei nº 99, de 1993 –, a exemplo do que acontece com o 

sistema normativo ambiental prevalente no Brasil, encaminham-se neste sentido. 

Já em relação ao futuro projetado para a Amazônia Colombiana,  estima-se que a 

região pode se ver confrontada com cenários muito diversos, a depender das apostas que o 

país faça frente a temas de alta relevância para aquela porção geográfica nacional, tais como a 

importância da conservação ambiental na mudança do clima, a salvaguarda da cultura e 

conhecimento indígenas, a crescente pressão por recursos naturais como terra, água, minérios 

e petróleo, assim como a luta contra as ilegalidades. De qualquer forma, cabe ressaltar que 

existem importantes avanços no combate ao desmatamento na região, havendo propostas para 

articular o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade ambiental, tendo a Colômbia, 

ademais disso, firmado um compromisso internacional de manter uma taxa de desmatamento 

zero para 2020, levando em conta o fortalecimento da governança em áreas protegidas e terras 

indígenas (LLANOS-VAR; ROMERO-RUÍZ; SARMIENTO-DUEÑAS, 2015, p. 27).  

 

6.3.6 A Venezuela, a Floresta Amazônica Venezuelana e o desmatamento 

 

A Venezuela se trata de um país vizinho que destacadamente tem interesse como 

objeto de estudo, porquanto, junto com o Brasil, além de se encontrar na condição de 

condômino amazônico, inclusive fazendo parte da OTCA, trata-se também de um parceiro do 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), arranjo sobre o qual já se falou anteriormente. 

Dividindo com o Brasil 2.137 km de fronteira comum, a Venezuela encontra-se nos 

dias atuais imersa numa grande crise, desde que rompeu com a economia neoliberal, no curso 

de sua “Revolução Bolivariana”, num processo que, iniciado em 1999, se deu sob a forte 

liderança de Hugo Rafael Chávez Frias, até sua morte, no ano de 2013, quando foi sucedido 
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por Nicolás Maduro, encontrando-se hoje o país sob o bloqueio econômico dos Estados 

Unidos e dos países a ele submetidos (ARAÚJO, 2018, p. 85). 

Também é de se referir neste momento, por oportuno, que desde que empossado o 

Governo Hugo Chávez, em 1998, o Brasil trataria de intensificar parcerias com a Venezuela, 

sobretudo a partir do Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, iniciado em 2003, consolidando 

assim as relações bilaterais entre os dois países. De fato, movido por um interesse de 

aproximar o Brasil de seus vizinhos e fortalecer a posição da América do Sul no sistema 

internacional, o Governo Lula da Silva, no que foi repetido pelo Governo Dilma, no âmbito 

de uma política diplomática então dita como “ativa e altiva”, acabou em muitos aspectos se 

alinhando aos Governos Chávez e Maduro, considerando a similaridade de agenda entre eles. 

Este cenário acabou levando à criação de uma forte aliança entre os dois mandatários, 

inspirada nos ideais de Simón Bolívar na busca de uma América unida e independente, o que 

acabaria por ter reflexos, posteriormente, no fortalecimento de organizações internacionais 

regionais já existentes, como a OTCA e o MERCOSUL, antes mencionados, e na criação de 

novos arranjos, como como a União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) e a iniciativa de 

Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA). 

Venezuela ou “Pequena Veneza” – como denominada por Américo Vespuccio em 

1499, ao encontrar nativos em palafitas de palha fixadas à superfície da água ao chegar onde é 

hoje o Lago Maracaibo, – é um país de colonização espanhola, de quem se separou em 1811 

para formar a Grã-Colômbia, mas nascendo oficialmente como a conhecemos hoje em 1830, 

quando se separou desta última (MORENO, 1974, p. 66).  

Apresentando um território de 916.445 km², tem como vizinhos a Colômbia a oeste, o 

Brasil ao sul e a Guiana a leste, e apresenta vários ecossistemas, como as altitudes dos Andes 

em sua porção noroeste, que se espraiam em cadeias de montanhas junto ao Mar do Caribe; o 

vale central das planícies do Rio Orinoco; e, ao sul, uma parcela significativa da Floresta 

Amazônica Venezuelana, que ocupa, tomando-se como base o critério ecológico, 391.296 

km² de seu território, o equivalente a 42,7% de sua área geográfica nacional total, ou 5,7% de 

toda a Panamazônia10 (PNUMA/OTCA, 2008, p. 41).  

Nos dias atuais, apresenta a Venezuela, segundo o último censo demográfico, de 2011, 

uma população total de 27.227.930 habitantes, com 724.592 indivíduos pertencentes a pelo 

 
10 Os números correspondentes à extensão da Amazônia em cada país amazônico sempre divergem, a depender 

do critério adotado. Tílio Neto (2010, p. 48), por exemplo, diz que a Amazônia Venezuelana corresponde a 

apenas 1% de toda a Bacia Amazônica (isto é, menos de 50.000 km²) e a aproximadamente 20% do território 

nacional, enquanto Penna Filho (2013, p. 95) aponta que a porção geográfica ocupada pelo espaço amazônico 

na Venezuela corresponderia a 453.915 km², o equivalente a 49,5% do país. 
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menos 31 etnias indígenas (2,7% de indígenas na composição total da população do país), 

sendo a mais importante delas a etnia “Wayuu-Guajiros”, representando aproximadamente 

57% do total da população indígena venezuelana (CEPAL, 2015, p. 41). 

Tem a Venezuela, assim como o Brasil, o seu conceito legal de Amazônia Nacional, 

correspondendo ao Estado do Amazonas, localizado no extremo sul do país, sendo que, para 

proteger a rica biodiversidade venezuelana, em 1999, com a edição da atual Carta 

Constitucional da Venezuela, houve a opção pelo modelo de desenvolvimento sustentável do 

país, dentro das balizas aprovadas na “Conferência Rio-92”. De qualquer forma, a Lei 

Orgânica do Ambiente, de 1976, já havia estabelecido os princípios diretores para a 

conservação, defesa e melhoramento ambiental em benefício da qualidade de vida, dentro das 

políticas previstas para o desenvolvimento integral do Estado Venezuelano, tendo havido 

posteriormente, também, a edição de várias leis sobre ordenamento de território, florestas, 

solos, águas, fauna silvestre, crimes ambientais, caça e pesca, assim como de diversos 

decretos sobre resíduos perigosos, estudos de impacto ambiental, substâncias que agridem a 

camada de ozônio, exploração mineral, contaminação atmosférica, atividades pesqueiras e 

estímulos fiscais para inversão em assuntos ambientais, entre outros (FREITAS, 2003, p. 34). 

As informações sobre o desflorestamento na Amazônia Venezuelana são escassas, 

contraditórias e, em muitos casos, restringidas a localidades isoladas, sabendo-se, no entanto, 

que entre 1960 e 1970 a Venezuela perdeu 2.400 km² de área florestal por ano, cifras estas 

que demonstrariam que durante a década de 1980 a taxa de desmatamento da Venezuela 

chegou a ser o dobro da prevalente no Brasil, tendo sido o país tropical com a maior taxa de 

perda da cobertura vegetal amazônica (ÂNGULO; SUÁREZ; MOLLICONE; 2011, p. 583).  

Não é por menos, desta forma, que no tema de passivos ambientais da Venezuela o 

desmatamento de seus bosques, tanto quanto no Brasil, seja uma questão preocupante que 

mereça ser atacada com políticas governamentais mais eficientes, quiçá de forma integrada 

pelos dois países, sendo conhecidas, ademais disso, as causas da falência da política de 

repressão ao desmatamento ilícito na Venezuela: fraca gestão ambiental no combate às 

infrações, parcos investimentos em conservação e fiscalização, órgãos policiais insuficientes e 

mal-equipados e ainda um Poder Judiciário lento e ineficiente (FREITAS, 2003, p. 32). 

De fato, a Venezuela não tem escapado aos processos de desmatamento que por muito 

tempo foram causados, em maior parte, pela colonização agrária, num processo de expansão 

da agropecuária que acontece na Floresta Amazônica Venezuelana desde a década de 1980, e 

que têm afetado bastante o seu ecossistema, contexto no qual, mesmo em zonas protegidas ou 
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em reservas naturais, tem havido a destruição da mata, problema que também acontece ao sul 

do país, por conta da exploração de ouro e diamantes (SAYAGO, 2001, p. 02). Mas as 

principais atividades transformadoras da Amazônia Venezuelana em período mais recente têm 

sido a mineração legal de ferro e alumínio, assim como a construção de barragens e represas, 

seguidas pela construção de estradas, a expansão de assentamentos agrícolas e, em menor 

medida, a mineração ilegal, sendo que, “No caso da mineração ilegal de ouro, sua principal 

ameaça está associada à contaminação fluvial, mais que à magnitude das áreas desmatadas, 

dado o método de extração utilizado” (OLIVEIRA-MIRANDA; ZAGER; 2015, p. 37-38). 

Tirante o fato de as informações serem contraditórias, como dito acima, estima-se que, 

desde a sua formação original – calculada em 397.812 km² –, tenha-se perdido até 2017 quase 

4% da cobertura da Floresta Amazônica Venezuelana, uma extensão relativamente baixa, mas 

preocupante no tocante à tendência de alta, como se vê da Tabela 13: 

 

Tabela 13 - Desmatamento na Venezuela e na Panamazônia, por km² e em percentuais, de 2000 a 2017 
 

Desmatamento Amazônico em números absolutos 
(%) de Desmatamento sobre a 

Floresta Amazônica original 

 

 

P A Í S 

Superfície 

de floresta  

original 

estimada 

(Km²) 

Desmata-

mento 

acumulado  

até 2000 

(Km²) 

Desmate

2000 

 - 

2005 

(Km²) 

Desmate 

2006 

- 

2010 

(Km²) 

Desmate 

2011  

- 

 2013 

(Km²) 

Desmate 

2014 

- 

    2017 

(Km²) 

Desmate  

2000 

- 

2017 

(Km²) 

Desmate 

acumulado  

até  

2000 

 (%) 

Desmate  

2000  

- 

 2017 

(%) 

Desmate 

Acumulado 

Total 

(%) 

Venezuela 397.812 8.914 890 1.521 1.742 704 4.857 2,2 1,2 3,4 

TOTAL 

AMAZÔNIA 

6.099.788 591.414 147.615 73.723 25.394 29.324 276.056 9.7 4,5 14,2 

Fonte: Adaptado a partir dos dados de CUÉLLAR et al. (2015, p. 06) e RAISG (2019). 

 

É interessante apontar que a maior parte desse desmatamento – cerca de 2% – se deu 

em territórios indígenas, o que é explicado, dentre outras circunstâncias, pelo fato de o fogo 

fazer parte das atividades ancestrais de grupos silvícolas venezuelanos, tratando-se de prática 

estreitamente relacionada com o processo de eliminação da cobertura florestal (OLIVEIRA-

MIRANDA; ZAGER, 2015, p. 37). Há, ademais disso, neste particular aspecto, o fator 

demográfico indígena, tendo havido um incremento dessas populações na Venezuela, num 

processo em que o seu crescente contato com o mundo ocidental acabou por gerar um 

processo de transculturação, com o surgimento de novas necessidades de bens e serviços a 

demandar uma consequente maior extração de recursos das florestas, sendo que  

 

Este fator impulsionou a transformação dos sistemas agrícolas de pequena produção 

(plantações familiares ou comunitárias) em sistemas agrícolas comerciais ou 

semicomerciais e a incorporação dos grupos indígenas na exploração mineradora em 

pequena escala, de ouro e diamante, como consequência dos preços do mercado 

nacional e internacional (ÂNGULO; SUÁREZ; MOLLICONE, 2011, p. 581). 
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A principal estratégia da Venezuela para enfrentar os desafios da questão do 

desmatamento ilegal reside na criação das Áreas sob Regime de Administração Especial 

(ABRAES), que limitam as atividades antrópicas, independentemente do direito de 

propriedade que assista ao seu ocupante, a fim de garantir a conservação e o melhoramento de 

seus recursos naturais, tratando-se de porções geográficas institucionalmente protegidas, 

existindo atualmente no país pelo menos 420 mil km² nessa condição, representando 

aproximadamente 46% do território nacional (SANTOS, 2013, p. 10). 

Em relação à construção de cenários futuros em relação à Amazônia Venezuelana, a 

mineração ilegal acabou surgindo como uma das principais causas do desflorestamento nos 

dias atuais, sendo bastante incerto o caminho que seguirá a Venezuela em matéria ambiental, 

situação esta que é agudizada pela crise sem precedentes havida naquele país, a qual acaba 

por favorecer, de um lado, a implementação de planos econômicos que têm um claro enfoque 

desenvolvimentista, mas, por outro, convive também com a eventual resposta das autoridades 

governamentais mais associadas aos interesses dos povos indígenas e a outros atores locais 

(OLIVEIRA-MIRANDA; ZAGER, 2015, p. 37-38).  

Digna de nota, no tocante, é a aprovação, em 2013, da Lei de Florestas, a fim de 

regulamentar a conservação e produção florestal mediante manejo, o que, em princípio, 

poderia favorecer um maior planejamento do processo de exploração das zonas de mata, 

traduzindo-se numa oportunidade para o país contar com uma nova estratégia de 

desenvolvimento mais inclusiva e em consonância com os critérios do desenvolvimento 

socioambiental sustentável, mas, no entanto, também pode representar um passo em direção a 

ações mais desenvolvimentistas, como já aconteceu no passado em relação a vários outros 

Estados amazônicos quando da edição de seus Códigos Florestais, como é o caso do Brasil. 

 

6.3.7 A Guiana, a Floresta Amazônica Guianense e o desmatamento 

 

A Guiana (antiga Guiana Inglesa), tendo se tornado independente em 1966, tem uma 

superfície total de 214.960 km², e apresenta, tomando-se como base o critério ecológico, 

100% de seu território ocupado pela Região Amazônica, o equivalente a 3,1% de toda a 

Panamazônia11 (PNUMA/OTCA, 2008, p. 41).  

 
11 Os números correspondentes à extensão da Amazônia em cada país amazônico sempre divergem, a depender 

do critério adotado para a sua delimitação. Tílio Neto (2010, p. 47), por exemplo, diz que a Amazônia 

Guianense corresponde a 0,1% da bacia amazônica (ou seja, menos de 5 mil km²) e a 85% do território 
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Abrigando a sede do Mercado Comum do Caribe (CARICOM), sobre o qual já se 

falou anteriormente, em sua capital, Georgetown, tal circunstância faz da Guiana um centro 

diplomático de promoção da política internacional na América Latina e Caribe, encontrando-

se o país numa posição geopolítica privilegiada de integração regional, não obstante, 

historicamente, no que que diz com a condução das diretrizes de sua política interna e externa, 

a Guiana tenha sempre demarcado um desenvolvimento socioeconômico de dependência 

bastante orientado em direção ao Caribe e aos Estados Unidos (SILVA, 2015, p. 90). 

Dividindo com o Brasil 1.308 km de fronteira comum, a Guiana localiza-se no 

extremo norte da América do Sul, estando seu território majoritariamente situado no Planalto 

das Guianas, encontrando-se separado da Bacia Amazônica, tendo a sua vasta cobertura 

vegetal se mantido praticamente intacta até os dias de hoje (ARAÚJO, 2018, p. 85). 

Com uma população de 747.884 habitantes, de acordo com o censo de 2012, a 

composição demográfica da Guiana país apresenta uma peculiar mescla etno-cultural 

resultante de seu processo de colonização, inicialmente protagonizado pelos holandeses e 

mais tarde pelos britânicos (PNUMA/OTCA, 2008, p. 41). Em decorrência de tais processos, 

foram trazidos à então Colônia Inglesa escravos africanos, e, ao depois da abolição da 

escravatura, imigrantes indianos, tendo esses povos encontrado na Guiana a civilização 

ameríndia – seu povo autócne. Hoje, a população desse país é formada em sua maioria por 

hindus, que compreendem metade da sua população, afrodescendentes, que representam 

aproximadamente 33% de sua composição demográfica, e índios, chineses, europeus e 

mestiços, que compreendem os 17% restantes (CHAVES et al., 2016, p. 131). 

O território da Guiana é pouco povoado e apresenta uma alta cobertura florestal e 

baixos índices de desflorestamento, conservando boa porção de sua cobertura florestal 

original – aproximadamente 97% –, sendo que as taxas de desmatamento anteriores a 2000 

inclusive eram insignificantes, enquanto resultado da exploração madeireira, da mineração e 

da conversão do solo para a agricultura, até que, como explica Gross (2015), 

 

As coisas mudaram nos anos noventa, quando grandes empresas mineradoras se 

interessaram pelo país. A produção de ouro representou 22,6% das exportações 

nacionais. A produção de bauxita e diamantes também era importante. A mineração 

foi o maior responsável pelo impacto nos recursos florestais da Guyana (GROSS, 

2015, p. 41). 

 

 

nacional, enquanto Penna Filho (2013, p. 95) aponta que a porção geográfica ocupada pelo espaço amazônico 

na Guiana corresponderia a 214.969 km², o equivalente a 100% do país. 
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Digna de nota, no tocante ao processo de desflorestamento havido na Guiana, é a 

estimativa de que, desde a sua formação original – calculada em 192.405 km² –, a Floresta 

Amazônica Guianense tenha perdido menos de 3% de sua cobertura vegetal, como se observa 

na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Desmatamento na Guiana e na Panamazônia, por km² e em percentuais, de 2000 a 2017 
 

Desmatamento Amazônico em números absolutos 
(%) de Desmatamento sobre a 

Floresta Amazônica original 

 

P A Í S 

Superfície 

de floresta 

original 

estimada 

(Km²) 

Desmatamento 

acumulado 

até 2000 

(Km²) 

Desmate 

2000 

- 

2005 

(Km²) 

Desmate 

2006 

- 

2010 

(Km²) 

Desmate 

2011 

-   

2013 

(Km²) 

Desmate 

2014 

-  

2017 

(Km²) 

Desmate 

2000 

- 

2017 

(Km²) 

Desmate 

acumulado 

até 

2000  

(%) 

Desmate 

2000  

- 

2017 

(%) 

Desmate 

Acumulado 

Total  

(%) 

Guiana 192.405 3.097 785 821 125 - 525 1.206 1,6 0,6 2,2 

TOTAL 

AMAZÔNIA 

6.099.788 591.414 147.615 73.723 25.394 29.324 276.056 9.7 4,5 14,2 

Fonte: Adaptado a partir dos dados de CUÉLLAR et al. (2015, p. 06) e RAISG (2019). 

 

Tais números facilmente se explicam: é que a Guiana, entre 1989 e 2009, atualizou seu 

marco legal no setor florestal e ambiental, com a edição da Lei de Mineração (1989), da Lei 

de Proteção Ambiental (1996), da Lei Florestal (2009), da Lei dos Sistemas de Áreas 

Protegidas (2011) e da Lei Ameríndia (2006), regulamentando o direito à terra das populações 

indígenas, adotando já em 2009, ainda, uma estratégia de desenvolvimento sustentável 

orientada ao rebaixamento das emissões de carbono (GROSS, 2015, p. 41-42). 

No tocante aos cenários futuros possíveis para a Amazônia da Guiana, observa Gross 

(2015, p. 42) que o crescimento da extração de madeira e a mineração estão aumentando a 

pressão antrópica sobre as florestas do interior, calculando-se que as maiores variáveis quanto 

à evolução do processo de desflorestamento no país se encontram exatamente na evolução dos 

preços do ouro, bauxita e diamantes no mercado internacional, sendo ainda potencialmente 

impactantes a implementação em território guianense das obras de infraestrutura do programa 

Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), com planos para a construção 

de pelos menos três corredores viários que poderão causar forte degeneração da Amazônia 

Guianense. 

 

6.3.8  O Suriname, a Floresta Amazônica Surinamense e o desmatamento 

 

Dividindo com o Brasil 515 km de fronteira comum (ARAÚJO, 2018, p. 85), o 

Suriname (antiga Guiana Holandesa), território anteriormente colonizado pelos Países Baixos, 
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se tornou independente em 1975, configurando-se como o último Estado Sul-Americano a 

lograr a sua independência, tendo uma superfície total de 142.800 km², e apresenta, tomando-

se como base o critério ecológico, 100% de seu território ocupado pela Região Amazônica, o 

equivalente a 2,1% de toda a Panamazônia12 (PNUMA/OTCA, 2008, p. 41).  

Originariamente habitado por povos indígenas, o Suriname teve, em seu processo de 

formação, como os demais países sul-americanos, a função de servir como colônia para as 

potências europeias a partir do século XV, sendo o seu território disputado por Holanda e 

Inglaterra. Em 1667, com o “Tratado de Breda”, o território do atual Suriname passou para o 

domínio holandês, tendo a Holanda concedido aos ingleses, em troca, a posse sobre um outro 

território, até então inóspito, na América do Norte, uma colônia chamada de Nova Amsterdã, 

que hoje vem a ser Nova York (MONTEIRO, 2018, p. 102).  

Assim, de 1667 até 1954 o território sul-americano permaneceu como colônia dos 

Países Baixos, e de 1954 até a sua independência, em 1975, foi um país autônomo dentro do 

Reino dos Países Baixos, tratando-se, portanto, do país mais jovem da América do Sul. 

Segundo o último censo demográfico, de 2012, a população total do país é de 541.638 

habitantes, sendo a composição dessa população bastante dinâmica, pois que há um grande 

contingente de população negra (aproximadamente 32%), resultado dos descendentes de 

escravos trazidos da África entre os séculos XVI e XIX, e de indianos (em torno de 27%), 

javaneses (aproximadamente 15%) e chineses (em torno de 2%), também descendentes de 

imigrantes que foram trazidos para garantir a mão-de-obra para as fazendas da região, cuja 

produção ameaçava entrar em colapso depois da abolição da escravidão, alcançando a 

população indígena, por sua vez, algo próximo de 4% da população total do país, em torno de 

21.600 indivíduos (ELS, 2008, p. 131-133; VISENTINI, 2008, p. 178).  

No tocante à atividade produtiva do Suriname, e às suas relações com a Floresta 

Amazônica Surinamesa, é de se dizer que de há muito adquiriu importância econômica 

naquele território o extrativismo mineral financiado e impulsionado pelo anterior colonizador, 

incremento da produção mineral este que se iniciou a partir da 2ª Guerra Mundial e que se 

consolidou no pós-Guerra, com a exploração mineral de bauxita marcando o início de um 

modelo de desenvolvimento baseado na exploração de recursos naturais e de exportação de 

 
12 Os números correspondentes à extensão da Amazônia em cada país sempre divergem, a depender do critério 

adotado. Tílio Neto (2010, p. 47), por exemplo, diz que a Amazônia Surinamesa corresponde a 91% do 

território nacional, enquanto Penna Filho (2013, p. 95) aponta que a porção geográfica ocupada pelo espaço 

amazônico no Suriname corresponderia a 163.820 km², o equivalente a 100% do país. 
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matéria-prima por grandes empreendimentos multinacionais que até hoje é uma das principais 

bases econômicas do país (ELS, 2008, p. 132).  

O território do Suriname, assim como o da Guiana, também é pouco povoado e 

apresenta alta cobertura florestal e baixos índices de desflorestamento, tendo perdido menos 

de 5% de sua formação original – calculada em 150.254 km² – até o ano de 2017, também 

conservando, desta forma, uma boa porção de sua vegetação, como se vê da Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Desmatamento no Suriname e na Panamazônia, por km² e em percentuais, de 2000 a 2017 
 

Desmatamento Amazônico em números absolutos 
(%) de Desmatamento sobre a 

Floresta Amazônica original 

 

 

 

 

P A Í S 

Superfície de 

floresta  

original 

estimada 

(Km²) 

Desmatamento 

acumulado  

até 2000 

(Km²) 

Desmate

2000 

 - 

2005 

(Km²) 

Desmate 

2006 

- 

2010 

(Km²) 

Desmate 

2011 

- 

2013 

(Km²) 

Desmate 

2014 

- 

2017 

(Km²) 

Desmate  

2000 

- 

2017 

(Km²) 

Desmate 

acumulado  

até  

2000 

 (%) 

Desmate  

2000 

- 

2017 

(%) 

Desmate 

 Acumulado 

Total 

(%) 

Suriname 150.254 5.664 194 263 144 506 1.107 3,8 0,7 4,5 

TOTAL 

AMAZÔNIA 

6.099.788 591.414 147.615 73.723 25.394 29.324 276.056 9.7 4,5 14,2 

Fonte: Adaptado a partir dos dados de CUÉLLAR et al. (2015, p. 06) e RAISG (2019). 

 

O principal vetor de desmatamento e degradação florestal no Suriname é a mineração 

em pequena e grande escala da bauxita, ouro e diamantes, havendo outras atividades 

antrópicas que colaboram para o desaparecimento das zonas de mata do país, como a 

agricultura, a extração de madeira e o desenvolvimento de infraestrutura – principalmente no 

tocante à energia –, tendo as autoridades governamentais do país, em função disso, num 

processo que tem início em 1998, feito a revisão das estruturas de manejo florestal e 

ambiental, com a criação do Instituto Nacional para o Ambiente e o Desenvolvimento do 

Suriname, e também da Fundação para o Manejo Florestal Sustentável, tendo ainda em 2006 

sido formulada a Política Nacional de Florestas, e em 2009 se desenhado uma “Estratégia de 

Desenvolvimento Verde”, com pagamentos por retenção de carbono  (GROSS, 2015, p. 42). 

No que pertine aos cenários futuros possíveis para a Amazônia do Suriname, observa-

se que o crescimento da extração de madeira e a mineração estão aumentando a pressão sobre 

as suas matas nativas, verificando-se, ademais disso, que o Suriname, país que tem crescido 

além da média sulamericana, pretende construir novas represas hidrelétricas para atender à 

sua crescente demanda energética, estimando Gross (2015, p. 43) que este fator, 

especialmente, pode importar em relevante desmatamento secundário e degradação da 

Amazônia Surinamesa. Por outro lado, planeja-se no Suriname a expansão das plantações de 

açúcar para a produção do etanol, com a conversão de grandes porções de suas áreas florestais 
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para a agricultura, e também se está investindo em exploração de petróleo e gás, sendo que, 

no âmbito do programa Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), 

planeja-se ampliar a rodovia que une Paramaribo com o Brasil, o que também levará ao 

desflorestamento de uma região com alto valor em biodiversidade (GROSS, 2015, p. 43). 

 

6.4 PONDERAÇÕES ACERCA DAS POSSIBILIDADES FUTURAS DA OTCA 

ENQUANTO MECANISMO DE INTERLOCUÇÃO MULTILATERAL ENTRE OS 

PAÍSES AMAZÔNICOS 

 

A virada do século na América do Sul viria acompanhada por um movimento de 

alteração de paradigmas que permitiriam o início de um ciclo de ascensão de governos 

progressistas de esquerda em toda a região que teria bastante reflexo no fortalecimento dos 

laços de cooperação entre as nações. Este ciclo pode ser explicado por vários fatores, entre 

eles uma sensação de esgotamento do modelo de governança então existente, coberto de 

dificuldades causadas pelas sucessivas crises políticas havidas nas décadas anteriores, 

caracterizadas pelo aumento da pobreza e do desemprego em muitos países nos quais se havia 

aplicado o ideário neoliberal imposto pelas instâncias econômico-financeiras internacionais 

representadas pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional-FMI. Esse quadro 

de desencanto acabou levando a um sentimento de não-representatividade por parte da 

população em relação aos governantes que ocupavam o poder, o que acabou abrindo caminho 

à aceitação de um discurso que apresentava um modelo alternativo à ordem então 

estabelecida, culminando com a eleição de mandatários menos afeitos ao neoliberalismo. 

O início do século XXI iria assistir, desta forma, ao surgimento de novas forças 

políticas e movimentos sociais que passariam a titularizar os governos latino-americanos, com 

a construção de práticas alternativas de governança baseadas no afastamento do modelo 

neoliberal, na defesa do protagonismo estatal em relação ao mercado, na preocupação com a 

equidade, na melhoria da condição de vida das populações mais empobrecidas, na defesa da 

identidade regional, na preocupação com a afirmação da autonomia dos países da região em 

relação às grandes potências, assim como na defesa do multilateralismo e da integração 

regional (AYERBE, 2008, p. 265). Todo esse processo resultaria, no contexto regional, na 

ampliação dos espaços para a eleição de novos governantes com trajetórias políticas de 

esquerda, embora de origens e posições diversas, como Hugo Chávez na Venezuela, Luiz 
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Inácio Lula da Silva no Brasil, Néstor Kirchner na Argentina, Tabaré Vasquez no Uruguai, 

Evo Morales na Bolívia, Michelle Bachelet no Chile e Rafael Correa no Equador. 

Esta inflexão à esquerda das práticas de governança na região, com o início desse ciclo 

de ascensão de governos progressistas, fortalecendo os laços cooperativos entre países 

vizinhos, também é verberada por Batista (2016), para quem 

 

A insatisfação da população e a eleição de governos de centro-esquerda que 

questionavam os ditames neoliberais permitem afirmar que o neoliberalismo da 

década de 1990 falhou ao tentar promover o desenvolvimento e maior igualdade nos 

países latino-americanos. São exemplos dessa guinada para a centro-esquerda Lula 

no Brasil, Chávez na Venezuela, Morales na Bolívia, os Kirchner na Argentina, 

Velasquez no Uruguai, Cardoso no Equador, dentre outros. Essa nova mudança no 

caráter dos governos também possibilitou uma alteração no modo que a integração 

regional era entendida na região (BATISTA, 2016, p. 1076). 

 

Observe-se, pois, que durante alguns anos teve vigência na América do Sul, e na 

América Amazônica, em particular, uma especial congruência de ideologias no que toca à 

governança cooperativa entre as nações que possibilitaria o melhor encaminhamento de 

alianças entre os Estados Amazônicos,  no sentido de reforçar ou mesmo edificar entre eles 

novos mecanismos de cooperação internacional, facilitando a construção de um projeto 

consolidado de integração Sul-americana. Neste sentido, apenas para exemplificar, houve a 

coincidência temporal, ainda que em tempo parcial, no exercício da Presidência, nos 

mandatos dos brasileiros Luiz Inácio Lula da Silva (gestão 2003-2010) e Dilma Vana Roussef  

(gestão 2011-2016), com os mandatos do boliviano Evo Morales (desde 2006), dos peruanos 

Alejandro Toledo (gestão 2001- 2006), Alan García (gestão 2006-2011) e Ollanta Humala 

(2011-2016), do equatoriano Rafael Correa (gestão 2007-2017), e dos venezuelanos Hugo 

Chávez (gestão 2002-2013) e Nicolás  Maduro (desde 2013).  

Nesse novo momento da história sul-americana a integração entre os países passou a 

ser vista para além dos acordos econômicos, incorporando novos temas, de índole política, 

social e cultural, numa articulação que viria a ser possibilitada, sobretudo, a partir de 2002, 

com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial brasileira, quando derrotou 

no segundo turno o então ex-Governador de São Paulo, José Serra Chirico, em percentuais 

aproximados de 61% contra 39% dos votos válidos (TSE, 2002). Este resultado eleitoral, 

protagonizado pelo Partido dos Trabalhadores-PT, com o apoio de uma série de movimentos 

progressistas de esquerda, derrotando o Partido da Social-Democracia Brasileira-PSDB, do 

então Presidente Fernando Henrique Cardoso, iria demarcar em nível interno, à época, uma 

evidente inflexão da política nacional à realização de transformações estruturais à agenda 



263 

 

neoliberal até então vigente no Brasil, representando, ainda, uma postura refratária à 

hegemonia norte-americana na região (NAFALSKI, 2010, p. 68-69).  

Também é de se dizer, neste ponto, que o Governo Lula, depois de iniciado, também 

revelaria as suas intenções de melhor se posicionar, enquanto liderança política,  em fóruns 

políticos e econômicos internacionais, a partir do aumento da influência brasileira na América 

do Sul, passando a propugnar, a partir de então, pela maior integração política e econômica 

dessa porção geográfica, pois que, neste particular aspecto, o fortalecimento e a ampliação 

dos arranjos regionais acabava por se constituir em um poderoso alicerce para alcançar esse 

objetivo, contribuindo ainda para uma maior multipolaridade nas relações globais 

(ANTÚNES, 2007, p. 27). Neste sentido, como os anos futuros comprovariam, a nova política 

externa brasileira procuraria estabelecer uma coordenação entre os países da América do Sul 

mediante um grande arco de alianças, o que efetivamente viria reforçar as relações sul-sul.  

A partir de 2006, em especial, este processo viria a ser fortalecido com a reeleição de 

Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo de Presidente da República, quando concorreu em segundo 

turno com o então ex-Governador de São Paulo Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, pelo 

PSDB, sagrando-se vitorioso em percentuais aproximados de 62% contra 38% dos votos 

válidos (TSE, 2006). Nessa mesma época, é de se dizer que se manteve no mesmo ritmo, no 

contorno dos países sul-americanos, a chegada ao poder de várias lideranças políticas de 

caráter mais progressista, o que, do ponto de vista da realidade geopolítica inserida na região, 

“sem dúvida contribuiu para conferir maior ênfase à integração regional sulamericana e 

latino-americana nas agendas dos novos governos da região” (MORAES, 2014, p. 92). 

Enfim, a crise do neoliberalismo, com o aumento do desemprego e da pobreza, havia 

contribuído para que, no início do terceiro milênio, houvesse uma “virada à esquerda” na 

América do Sul, proporcionando que, sob a liderança do Brasil, num panorama regional 

pontilhado por outros governos progressistas, fossem criadas as condições para a 

implementação de novos processos de integração regional e maiores avanços nos projetos já 

existentes nesse sentido. Este protagonismo brasileiro, aliás, no que toca com as iniciativas de 

integração regional, havia se manifestado nesse período não só por meio da via diplomática, 

como também mediante maciços subsídios da atuação de empresas públicas brasileiras em 

projetos de infraestrutura nos países vizinhos. Tais subsídios foram implementados 

principalmente por intermédio de financiamentos realizados pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), dentro da concepção de que o Brasil deveria 

suportar o maior peso econômico da empreitada integracionista, até mesmo bancando a maior 
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parte de seu custo, a fim de superar os problemas relativos à desproporção das economias da 

região, diante do ideário consensual havido entre os especialistas brasileiros à época de que o 

“fator de risco mais importante para o futuro da integração é o aprofundamento das 

assimetrias graves entre os países da região” (COSTA; THÉRY, 2016, p. 11). 

E assim, ao final de 2013, quando já governava o Brasil a Presidente Dilma Vana 

Rousseff13 – também eleita pelo PT, em sucessão ao Governo Lula –, dos doze países sul-

americanos pelo menos a metade tinha seus governos titularizados por partidos e frentes de 

esquerda – Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Peru, Uruguai e Venezuela –, tendo tal 

aproximação evoluído efetivamente para a construção de vários projetos políticos conjuntos, 

envolvendo aspectos estratégicos, e não meramente econômico-comerciais, os quais acabaram 

ganhando força e resultaram na sedimentação do modelo integracionista sul-americano.  

Neste particular, a criação de novos blocos de integração na América do Sul, como a 

Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América-Tratado de Comércio dos Povos 

(ALBA-TCP), a União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) e a própria iniciativa para a 

Integração da Infraestrutura Regional Sulamericana (IIRSA), já falados anteriormente, são 

exemplos desse movimento. Ademais, em igual período no qual houve a convergência no 

espírito de governança sul-americana, existiu também, na mesma medida, o fortalecimento de 

mecanismos mais antigos de integração regional, como o Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL) e a própria Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), que 

é de 1978, quando ainda formatada sob o originário TCA.  

Como se nota, quando o Brasil conviveu com períodos de gestão mais progressistas, 

novos blocos regionais acabaram tendo o seu nascedouro na América Latina, da mesma forma 

que também passaram a ser fortalecidos alguns mecanismos regionais de integração que já 

eram existentes entre os países sul-americanos àquela época, passando o país a ser 

reconhecido pelos Estados vizinhos como o líder de um projeto de integração regional e de 

construção de uma  ordem efetivamente multipolar, num processo que teve uma evolução 

bastante positiva até que, em anos mais recentes, num movimento reverso, houvesse a sua 

inflexão, com aquilo que alguns autores chamam de uma “guinada à direita na América 

Latina”, marcando o fim de um ciclo (GALINARI,  2019, p. 190).  

Diga-se desde já que o ciclo de governos progressistas havido na região teria tido o 

seu ponto de ruptura, no Brasil, com a aprovação do processo de “impeachment” da então 

 
13 Dilma Rousseff governaria de 1ª de janeiro de 2011 a 31 de agosto de 2016, quando seu segundo mandato 

seria interrompido por um processo de “impeachment” (Nota do Autor). 
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Presidente Dilma Roussef, quando se encontrava em seu segundo mandato, gestão esta que, 

no fundamental, apesar de seu caráter menos “ativo e altivo” em matéria de política externa 

do que o governo anterior, não mudara os rumos da diplomacia brasileira inaugurados pelo 

seu antecessor (GALINARI,  2019, p. 195). Dilma Roussef, como é cediço, iria ser 

substituída na Presidência pelo seu Vice-Presidente, Michel Temer, sucedido, ao depois, por 

Jair Messias Bolsonaro, que venceria a Eleição Presidencial de 2018. 

Mas, repise-se: a integração sul-americana, enquanto perdurou na região este ciclo de 

chegada ao poder de lideranças mais identificadas com ideários progressistas, tornou mais 

estreitos os vínculos de cooperação sul-sul havidos entre os países, dinâmica esta que não foi 

diferente em relação aos Estados Amazônicos, os quais já se encontravam vinculados entre si 

desde 1978, por força do Pacto Amazônico, assinado na forma do originário TCA. Em 1998, 

como já visto, com a assinatura do Protocolo de Adendo ao TCA, criar-se-ia a OTCA, a qual, 

no entanto, só viria a ter existência jurídica em 2002, quando do arquivamento de seu último 

instrumento de ratificação, como um reforço institucional ao originário Pacto Amazônico, o 

qual, desta forma, em tempos de “globalização profunda”, seria revigorado, com a ampliação 

de seu escopo, inclusive no que diz com o tema da sustentabilidade (NEDEFF, 2019, p. 103). 

A OTCA, no entanto, só passaria a ter sede no Brasil em data posterior, praticamente 

em tempo coincidente ao início do Governo Lula, tendo continuidade no Governo Dilma 

Roussef, até que, com o início do Governo Michel Temer e a sua política externa de 

isolamento da Venezuela na América do Sul14, as próprias instâncias decisórias da OTCA, 

que exigem unanimidade em suas votações, acabassem por entrar em profunda paralisia.  

Aliás, é de se dizer que esses primeiros anos da OTCA, os quais coincidiram com os 

Governos Lula (gestão 2003-2010) e Dilma (gestão 2011-2016), podem ter representado o 

momento em que o originário TCA, assinado nos anos 1970, teve mais vigor, quando houve a 

criação da maioria de suas Comissões Especiais e houve a execução do maior volume de 

empreendimentos, e no qual se conseguiu mais recursos internacionais, sendo a partir de então 

que o Pacto Amazônico alçaria um maior reconhecimento enquanto mecanismo hábil à 

cooperação regional (SANTOS, 2014, p. 115). De fato, na linha do que já foi objeto de 

referência no presente trabalho, reconhece-se que até o início da década de 1990 a crise 

 
14 Essa política de tentar isolar a Venezuela nos diversos arranjos sul-americanos dos quais participava em 

grande parte se deveu aos Chanceleres do Governo Temer, José Serra, cuja gestão se deu de 12/05/2016 a 

12/02/2017, e Aloysio Nunes, que o sucedeu. As relações entre o Brasil e a Venezuela se tornaram piores a 

partir do final de 2017, após os seus governos trocarem críticas e expulsarem mutuamente os seus 

embaixadores, e evidentemente piorariam ainda mais no Governo Bolsonaro, com seu alinhamento automático 

às posições americanas contra Nicolás Maduro (GALINARI,  2019, p. 201). 
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econômica que atingiu os países da América do Sul na década anterior tinha servido para 

agravar dificuldades que se opunham à consecução de qualquer projeto de política externa no 

campo do Pacto Amazônico, em decorrência da falta de recursos, num cenário que se tornaria 

ainda mais drástico com a posterior crise da dívida externa, surgida nos anos 1980, bem no 

momento em que o TCA passava a entrar em vigor.  

Assim, o TCA, como já mencionado, em seus primeiros anos, face às costumeiras 

dificuldades financeiras enfrentadas pelos Estados-Membros, não conseguiu seguir adiante, 

sequer tendo sido realizadas as reuniões programadas, muito menos tendo a Organização 

podido adquirir a capacidade de proteger a região, do ponto de vista ambiental, 

implementando, de forma concertada, um controle maior sobre a gestão dos recursos naturais 

amazônicos. Este contexto de inércia institucional do TCA perduraria por muitos anos, 

configurando-se, ademais disso, numa dificuldade adicional: a inexistência de um 

compromisso financeiro, ainda que mínimo, por parte dos Estados-Membros, em manter o 

custeio dos respectivos projetos de desenvolvimento comum, deficiência esta que resultaria 

numa completa dependência de suporte externo para a sua realização. 

No ano 2000, especialmente, haveria uma particular mudança na composição 

orçamentária da cooperação regional encetada no âmbito do Pacto Amazônico que 

contribuiria para que aquele arranjo de concertação viesse a sair de sua letargia, quando os 

seus Estados-Membros resolvem estabelecer uma política de financiamento dos projetos 

levados a cabo na região, entrando em acordo quanto à participação financeira de cada um no 

custeio das ações que seriam implementadas anualmente. Isso se deu na 6ª Reunião de 

Ministros das Relações Exteriores dos Estados Amazônicos, realizada em Caracas, na 

Venezuela, em 06 de abril de 2000, ocasião em que os Países Amazônicos, mediante a edição 

da Resolução “RES/VI MRE-TCA/6”, resolveram definir a escala de cotas de participação de 

cada um no orçamento anual de custeio da Organização – fixado desde logo no valor de 

aproximadamente U$ 1,2 milhões de dólares –, a qual ficou definida nos seguintes 

percentuais: Brasil (35%); Colômbia (16%), Peru (16%), Venezuela (16%), Bolívia (6,5%); 

Equador (6,5%), Guiana (2%) e Suriname (2%)15. Como se percebe, nesta oportunidade o 

Brasil se alçou à condição de principal agente financiador do Pacto Amazônico, ou, dito 

noutras palavras, para dar conta do funcionamento de suas atividades ao longo do ano, a 

OTCA atualmente tem a sua dependência atrelada ao Governo do Brasil, até mesmo 

financeiramente, porque de fato este último passou a ser o seu maior patrocinador econômico. 

 
15 Confira-se na respectiva Ata daquele conclave (ver Anexo H). 
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Cabe perquirir, no entanto, como continuará a evoluir esse modelo integracionista a 

partir da possibilidade, que é real nos tempos atuais, de um retrocesso no movimento de 

cooperação regional, tendo havido a interrupção daquele ciclo de ascensão de governos 

progressistas na América do Sul, dada a recente instalação de governos conservadores na 

região – como no Brasil, por exemplo –, governos estes menos identificados com o ideário da 

equidade e do desenvolvimento harmônico, princípios informadores que, afinal de contas, 

vinham sendo ensejadores de uma melhor ação cooperativa entre os Estados Amazônicos no 

contexto do Pacto Amazônico desde a sua originária concertação, em 1978, quando firmaram 

o TCA. Trata-se, no tocante, de se questionar qual é o futuro do modelo integracionista 

firmado mediante o Pacto Amazônico num tempo em que aquela ascensão dos governos de 

centro-esquerda havida no América do Sul na virada do milênio tem sido substituída por um 

modelo reverso, ou seja, quando retornam à região práticas de governança ligadas ao Estado 

Liberal e mesmo à direita ideológica, alçadas ao poder pelo voto popular, pois que,  

 

Parcela da população dos países sul-americanos tem absorvido a mensagem de que 

devem ser superados esses governos de centro-esquerda, pois esses estão no poder 

há muito tempo e estão acostumados, e somente operam, com corrupção. A 

oposição, de centro-direita, se fortalece então como paladinos da ética e da moral, 

possuindo notável respaldo da população, que compra a relação esquerda-corrupção, 

ignorando o pensamento de Hans Morgenthau quando esse escreve que a política 

funciona com sua própria ética (BATISTA, 2016, p. 1085). 

 

Nessa realidade, resta saber, especificamente, e este é o ponto que nos interessa no 

presente trabalho, se, nos limites do sistema integracionista compreendido pela OTCA, poderá 

haver um eventual colapso das atividades empreendidas pela Organização no futuro, tendo em 

vista a “guinada à direita” recentemente havida na política brasileira com a eleição à 

Presidência do  Brasil, para o próximo quadriênio, de Jair Messias Bolsonaro, um Capitão 

reformado do Exército Brasileiro e ex-Deputado Federal vinculado ao Partido Social Liberal-

PSL16, sendo de se observar, no entanto, que este movimento de ofensiva conservadora havia 

se iniciado já em 2016, com a implementação do “impeachment” da então Presidente Dilma 

Rousseff17, como nos lembra, dentre outros, Galinari (2019): 

 
16 Jair Bolsonaro, antes de ser eleito à Presidência, foi Deputado Federal por sete mandatos, entre 1991 e 2018, 

sendo eleito por diferentes partidos ao longo de sua carreira. Três de seus filhos também são políticos: Flávio 

Bolsonaro (Senador Fluminense pelo PSL), Eduardo Bolsonaro (Deputado Federal por São Paulo, também 

pelo PSL) e Carlos Bolsonaro (Vereador do Rio de Janeiro pelo Partido Social Cristão-PSC) (Nota do Autor). 
17 O “impeachment” acabou aprovado na Câmara em 17/04/2016 por 367 votos favoráveis, 137 contrários e 7 

abstenções; e no Senado em 11/05/2016, por 55 votos favoráveis, 22 contrários e 1 abstenção. O Senado votou 

pela cassação de Dilma Rousseff em 31/08/2016, com 42 votos favoráveis, 36 contrários e 3 abstenções, 

substituindo-a por Temer, encerrando quase 14 anos de governos do PT (SANTOS; TANSCHEIT; 2019, p. 

156). 
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O impeachment de Dilma Rousseff e, principalmente, a vitória de Jair Bolsonaro, 

alteraram profundamente a política externa brasileira. Constatamos cinco principais 

frentes de ação da política externa bolsonarista, a saber: I) alinhamento subserviente 

aos EUA; II) distanciamento diplomático de alguns antigos países aliados, todos eles 

vistos como de esquerda e muito próximos do PT; III) aproximação de países 

governados por grupos de direita e extrema-direita; IV) revisão da importância do 

multilateralismo e da integração regional; V) mudança brusca de posição no que se 

refere à questão árabe-israelense (GALINARI,  2019, p. 337). 

 

Com efeito, de tudo o que se viu até o presente momento, também tendo-se em vista o 

que já se propugnava quando da realização da campanha presidencial de 2018, configura-se 

flagrante o contraste entre a prática de governança inaugurada mais recentemente no Estado 

Brasileiro em relação àquela dos governos anteriores – sobretudo os Governos Lula (gestão 

2003-2010) e Dilma (gestão 2011-2016) – no tocante a alguns temas que dizem respeito aos 

países vizinhos, fazendo surgir fundadas dúvidas quanto à direção da política externa que será 

levada a cabo pelo Presidente eleito quanto a várias questões de importância internacional.  

Sobejam questionamentos, ademais disso, de como os novos rumos da diplomacia 

brasileira, sob o Governo Bolsonaro, passarão a redefinir o papel do Brasil, especialmente no 

que se refere à integração regional, ao arco de alianças prioritário, ao multilateralismo, aos 

esforços brasileiros para se consolidar como uma liderança entre os países da América do Sul, 

à questão do meio ambiente amazônico e ao tratamento dos povos indígenas, e, em especial, 

no tocante à cooperação havida com os demais Estados Amazônicos no bojo da OTCA, 

organização internacional em cujo escopo têm reflexão todos esses temas.  

Dito noutras palavras, questiona-se: qual será o futuro da integração e da 

sustentabilidade ambiental amazônica, aí considerada também a sua biodiversidade mais 

importante, constituída de suas populações tradicionais indígenas, nos limites da OTCA, para 

os próximos anos, tendo-se em vista o surgimento de um novo contexto mundial divergente 

daquele dentro do qual o Pacto Amazônico foi embrionariamente planejado? 

De fato, se inicialmente, com o fim da Guerra Fria, foi possível ao originário Pacto 

Amazônico, que é de 1978, evoluir para a edificação da OTCA na virada do milênio, num 

tempo em que a humanidade depositava na mundialização a promessa de políticas amistosas 

entre os países, com a garantia da cooperação positivada em acordos multilaterais, em termos 

conjunturais desenha-se hoje uma nova configuração de poder na arena mundial, a qual iria 

ter os seus reflexos na América do Sul, levando a que as perspectivas quanto ao futuro dessa 

Organização acabassem por despertar toda a sorte de inquietações. 

É de se dizer, no tocante ao tema, que tendo sido criada a OTCA em tempos de 

“globalização profunda”, no qual o século XX se encerrara marcado pela ampliação da 
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interdependência entre os povos, num momento em que a noção de fronteiras impermeáveis, 

hermeticamente fechadas, vinha gradualmente sendo dissolvida, descobre-se hoje que as 

premissas da geopolítica clássica acabaram ressurgindo pelo mundo, retornando à pauta de 

alguns Estados Nacionais temas como a política de poder e a segurança nacional, num novo 

fenômeno que alguns chamam de “desglobalização” ou “re-nacionalismo”, dando a entender 

que é do entrechoque entre os movimentos globalistas e de desglobalização que se construirá 

a vida global do século XXI (COSTA et al., 2018, p. 13). Como se vê, depois de um mundo 

entrecortado por acordos multilaterais dos mais variados matizes e amplitudes, hoje há claros 

sinais de retrocesso neste particular aspecto, com a construção de um novo cenário de 

individualização e isolamento das nações, em que se intensificam o nacionalismo e as 

animosidades nas disputas econômicas, políticas e religiosas, e o ideário de cooperação parece 

evanescer atrás do reerguimento de muros fronteiriços, coincidindo, também, com o 

recrudescimento de um outro fenômeno, que é a emergência de uma nova e radicalizada 

direita no cenário internacional, num processo que seria agudizado mais recentemente, em 

2017, com a eleição de Donald John Trump para a Presidência dos Estados Unidos.  

Essa “direita radical”, conforme Santos e Tanscheit (2019), é definida de variadas 

formas pelos autores, sendo o nacionalismo, a xenofobia, o racismo e a aversão ao pluralismo 

as suas características mais proeminentes, revelando-se o seu surgimento como uma das mais 

significativas mudanças nas democracias contemporâneas, podendo ser notada na França, 

Noruega, Itália, Hungria, Austrália, Israel e Japão, sendo que 

 

Especificamente nas Américas, a “direita radical” obteve notoriedade primeiramente 

nos Estados Unidos, com a criação do Tea Party em 2009, facção do Partido 

Republicano responsável por pavimentar o caminho para a eleição de Donald Trump 

em 2016, sendo posteriormente consagrada com a eleição de Bolsonaro e do PSL no 

Brasil (SANTOS; TANSCHEIT, 2019, p. 156). 

 

A instalação desse movimento de retrocesso da globalização no Continente 

Americano, que tem efetivamente o seu fator de proeminência representado pela eleição de 

Donald Trump para a Presidência dos Estados Unidos, em 2017, iria acabar por facilitar na 

América Latina a profusão de um fenômeno inverso ao que havia ocorrido na virada do 

século, com a multiplicação de episódios de ascensão de governos conservadores de centro-

direita na região, acabando este fenômeno sendo replicado no Brasil, em 2018, com a eleição 

de Jair Messias Bolsonaro para a Presidência do país.  Esta vitória eleitoral, como se veria 

posteriormente, acabaria por implementar, em nível interno, uma política mais protecionista 
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que evidentemente teria reflexos, desde cedo, nos processos de cooperação multilateral 

mantidos pelo Brasil com as suas nações vizinhas (SALAMA, 2019, p. 177-203)18.  

Jair Bolsonaro, portanto, seria o representante dessa “direita radical”, o qual teria se 

sagrado vitorioso no processo eleitoral presidencial brasileiro impondo-se sobre a dita “direita 

moderada”, representada no Brasil, em 2018, principalmente pelo PSDB, agremiação 

partidária que teria adotado em 2016 a estratégia do “impeachment” presidencial como atalho 

para ascender ao poder pela via não eleitoral19 (SANTOS; TANSCHEIT, 2019, p. 156). 

A doutrina, de um modo geral, reconhece uma correlação entre o resultado da Eleição 

Presidencial de 2018 no Brasil e a vitória de Donald Trump, em 2017, para a Presidência dos 

Estados Unidos. No ponto, apesar de não se poder afirmar que haja uma coordenação 

internacional entre os governos mais conservadores, é inegável que os movimentos de 

extrema-direita, nos diferentes países, têm-se influenciado mutuamente, sendo que Jair 

Bolsonaro, desde a campanha presidencial, já vinha tentando se aproximar destes 

movimentos, e não por acaso uma das grandes novidades de seu governo e que contrasta 

enormemente com todos os que o precederam se refere ao seu posicionamento hostil ao 

multilateralismo e ao seu alinhamento automático com as posições estadunidenses.  

Neste aspecto, particularmente, Jair Bolsonaro acabou aderindo à “onda conservadora 

internacional” liderada por Donald Trump no Continente Americano, pois que desde a 

campanha presidencial já reverberava em território brasileiro as posições de resistência do 

mandatário estadunidense no tocante a algumas instâncias da ONU, como aquelas atinentes à 

defesa dos direitos humanos universais. Aliás, numa dessas oportunidades, Bolsonaro chegou 

a dizer que se fosse eleito retiraria o Brasil da ONU, referindo que a mencionada Organização 

Internacional “não serve para nada, é um local de reunião de comunistas”, mas, voltando atrás 

nessa declaração, ao depois prometeu que o Brasil sairia do Conselho de Direitos Humanos da 

ONU, seguindo os passos dos Estados Unidos, que realmente abandonaram aquele Conselho 

em junho de 2018 (GALINARI,  2019, p. 208). 

Em adendo a isso, já eleito, como já referenciado, o Governo Bolsonaro acabou 

adotando uma posição de submissão da nova política externa brasileira aos interesses 

estadunidenses nos mais diversos foros internacionais, no que se refere, entre outras coisas, à 

 
18 Segundo o autor, o Brasil já se encontraria numa situação econômica de desglobalização parcial (ou “slow 

globalization”), devido à baixa abertura de sua economia, sendo esta uma tendência global, pois o mundo tende 

a se tornar mais protecionista (SALAMA, 2019, p. 177-203). 
19 Dos 13 candidatos à Presidência, 4 deles destacaram-se nos seguintes percentuais aproximados de votos 

válidos no primeiro turno:  Jair Bolsonaro, pelo PSL (46%), Fernando Haddad, pelo PT (29%), Ciro Gomes, 

pelo PDT (12%) e Geraldo Alckmin, pelo PSDB (5%), sendo que, em segundo turno, Jair Bolsonaro receberia 

46% dos votos válidos e Fernando Haddad 29% (TSE, 2018). 
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crise venezuelana, à questão migratória global, ao conflito árabe-israelense e ao aquecimento 

global, posição de submissão esta não raro contrariando históricos entendimentos da 

diplomacia brasileira em sentido contrário nesses temas, tudo em nome de uma pretensa 

afinidade ideológica entre os dois mandatários, direcionada a um suposto maior incremento 

nas relações comerciais e econômicas entre os dois países (GALINARI,  2019, p. 209). 

Fato é que o Presidente eleito no Brasil, a exemplo do que havia ocorrido nas eleições 

americanas de 2017, acabou chegando ao poder no curso de uma eleição democrática em que 

as próprias tradicionais formações partidárias brasileiras acabaram por colapsar, ao 

protagonizar a defesa de políticas compromissadas com causas abertamente populistas, como 

a liberação das armas e o endurecimento da política criminal, propugnando, ademais disso, se 

eleito, a inauguração de uma nova política a ser empreendida pela diplomacia brasileira, no 

sentido de enfraquecimento das alianças regionais, com a priorização de relações de amizade 

e de cooperação com os países centrais, como os Estados Unidos e as nações da Europa.  

No tocante à temática ambiental, especificamente, o novo Governo também logo cedo 

colocaria as garantias constitucionais à prova, denotando o desprezo a valores até então 

alçados à importância universal – como a defesa dos direitos humanos e ao meio ambiente.  

Desde a campanha eleitoral Jair Bolsonaro defendia a ideia de exploração econômica 

da Amazônia, inclusive com a implementação de atividades de mineração em territórios 

indígenas, sinalizando desde cedo a sua hostilidade aos direitos fundiários desses povos 

tradicionais, numa clara indicação de como o tema seria tratado em seu futuro governo, tendo 

referido, ainda como candidato, que não iria “ceder mais um centímetro de terra aos índios20”, 

denunciando em várias oportunidades a pretensa “indústria das terras indígenas em prol de 

ONG’s internacionais”, tendo tal postura causado a multiplicação de ataques a vários 

territórios indígenas na Amazônia Brasileira já na campanha, num contexto geral de aumento 

de infrações às leis ambientais e do desmatamento21 (TOURNEAU, 2019, p. 09-10). 

Não o bastasse, ainda internamente, Jair Bolsonaro, enquanto ainda candidato, também 

defendeu a diminuição dos órgãos e estruturas de fiscalização do meio ambiente no Brasil, em 

especial aqueles destinados à preservação ambiental da Amazônia, promessas eleitorais estas 

que, somadas às suas ideias veiculadas em relação às terras indígenas e a outras áreas 

 
20 Posteriormente, em entrevista concedida ao “GNews” em 03/08/2018, ele se corrigiu, dizendo que quis dizer 

“nem um milímetro”. Nesse mesmo ano de 2018 verbalizou: “Se eleito eu vou dar uma foiçada na FUNAI, 

mas uma foiçada no pescoço. Não tem outro caminho. Não serve mais.” (SANTANA, 2018, s/p). 
21 Durante a campanha houve ataques na Terra Indígena Pankararu, em Pernambuco, onde um posto de saúde e 

uma escola foram queimados, e entre os Pitaguary, no Ceará, com uma tentativa de assassinato, havendo ainda 

invasões em Rondônia e no Pará. Essa violência também alcançou aliados dos povos indígenas, como na morte 

do indigenista Maxiel dos Santos no Amazonas, em setembro de 2019 (TOURNEAU, 2019, p. 09-10). 
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protegidas – cogitando até mesmo propor decretos revogando a criação de unidades de 

conservação –, viriam a colocar em risco a própria integridade da Floresta Amazônica, como 

se poderia constatar mais tarde, quando, com ele já eleito, houve o aumento das queimadas e 

do desmatamento na região (BETIM, 2019; SANTANA, 2018; VILELA, 2019). 

De fato, tendo em vista particularmente os incidentes envolvendo as queimadas 

ocorridas na Amazônia no segundo semestre de 2019, e os encaminhamentos que foram dados 

à questão no sentido de negar a existência do problema, que culminaram com a demissão de 

cientistas então vinculados ao INPE – órgão responsável, em território nacional, pelo 

monitoramento da integridade florestal da Amazônia Brasileira –, tudo faz acreditar que o 

novo governo recém instalado no Brasil, eleito em 2018, está a colocar em risco o manejo 

sustentável dos bens florestais no plano interno, bem assim a gestão ambiental compartilhada 

da Panamazônia com seus países vizinhos, que até então vinha sendo alinhavada, em alguma 

medida, com algumas iniciativas conjuntas específicas havidas no seio dessa aliança regional 

que veio a constituir a OTCA, arranjo este no qual o Brasil, enquanto maior Estado 

Amazônico,  historicamente sempre foi o seu principal agente financiador.  

Nesse contexto, há um sentimento entre aqueles que militam na seara ambiental de que 

a nova configuração geoestratégica dos Países Amazônicos – e do Brasil, em especial –, agora 

menos preocupada com o ideário do desenvolvimento sustentável, coloca a Floresta 

Amazônica sob forte risco de uma devastação paulatina e crescente que pode ter efeitos sobre 

outras regiões. Esta sensação se dá particularmente a partir da própria matriz ideológica que, 

afinal de contas, comanda as ações do atual Governo Brasileiro e de alguns de seus parceiros 

regionais, a qual, como já dito, incorporando políticas de retrocesso à globalização, tornou-se 

menos identificada com o multilateralismo e o espírito de cooperação ambiental internacional 

sul-sul, preferindo direcionar suas ações de aproximação com os Estados Unidos e a Europa, 

em detrimento da manutenção de alianças integracionistas locais, como a própria OTCA.  Por 

fim, essa visão nada otimista quanto ao futuro da sustentabilidade na região se dessume, 

também, por conta de o novo Governo do Brasil, enquanto detentor da maior porção territorial 

da Panamazônia – um condomínio internacional, por excelência –, entender de anunciar 

publicamente uma nova política de enfraquecimento de suas políticas de regulação do meio 

ambiente, particularmente no que diz com a Amazônia Brasileira (BETIM, 2019). 

Não há como, nesse quadro, acreditar-se possa vir a OTCA, enquanto mecanismo de 

cooperação regional que acabou albergando no espectro de seu escopo a missão de contribuir 

para a sustentabilidade amazônica, acabar sendo fortalecida nos próximos anos. Tal se diz 
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também por conta de uma peculiaridade adicional que tem a ver com o próprio funcionamento 

da OTCA: pelo critério do rodízio entre os Estados Amazônicos, tal como previsto nos 

normativos do Pacto Amazônico – conforme o artigo XX, parágrafo terceiro, do TCA 

(ANEXO A) –, o qual leva em consideração a ordem alfabética na definição da titularidade da 

sua Secretaria-Geral, a próxima gestão da Organização caberá ao Brasil, a partir de 2022, 

mediante indicação a ser feita, portanto, pelo atual Governo Bolsonaro, que obviamente 

tratará de indicar para a função alguém alinhado ideologicamente às suas visões sobre meio 

ambiente e desenvolvimento, ou seja, alguém que tenha em mira mais a questão do 

desenvolvimento do que os princípios atinentes à manutenção da sustentabilidade ambiental 

na região. 

De tudo, no Brasil, em especial, com a eleição de Jair Bolsonaro à Presidência da 

República, no ano de 2018, o que a Amazônia e a área ambiental, de uma maneira geral, 

podem esperar, ao que tudo está a indicar, não é nada menos senão um cenário de acirramento 

de conflitos, que podem se estender aos países vizinhos, por conta do deletério aumento do 

efeito antrópico sobre a Panamazônia. Neste aspecto, no lado brasileiro já existem 

levantamentos, por parte do INPE, que mostram que só nesse primeiro ano do Governo 

Bolsonaro o desmatamento na região subiu para 9.762 km², um aumento de 29% em relação a 

2018, que já foi péssimo, com 7.536 km² desmatados, havendo ainda projeções de que grande 

parte desse impacto teria ocorrido dentro de áreas protegidas, como reservas indígenas e 

unidades de conservação ambiental (INPE, 2019). 

Esse seria o resultado imediato do enfraquecimento das leis de proteção ambiental, do 

licenciamento abreviado, da abertura de terras indígenas à mineração, da saída do Brasil do 

Acordo de Paris22 e da transformação do Ministério do Meio Ambiente em uma repartição de 

menor importância no organograma da Administração Pública Federal, bem como, ainda, das 

promessas de “combater a indústria da multa do IBAMA e do ICMBio”, como preconizado 

pelo então candidato Jair Messias Bolsonaro ainda na campanha presidencial. Na prática, 

pois, existe a probabilidade de que os órgãos ambientais brasileiros, na nova gestão 

presidencial, passem a atuar somente de maneira figurativa, num prenúncio de flagelo 

ambiental, num país em que a já deficiente estrutura dos órgãos reguladores, as brechas na 

 
22  O Acordo de Paris, compromisso assinado pelo Brasil em 2015 na COP 21 – Conferência das Nações Unidas 

sobre as Mudanças Climáticas de 2015 –, previu como metas nacionais a serem alcançadas a redução das 

emissões de gases de efeito estufa em até 43% em 2030 relativo aos níveis de 2005, o aumento na participação 

da bioenergia sustentável na matriz energética para aproximadamente 18% até 2030, e a restauração mediante 

reflorestamento de 12 milhões de ha de florestas, assim como alcançar uma participação estimada de 45% de 

energias renováveis na composição da matriz energética em 2030 (BRASIL, [2019?]). 
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regulação e a morosidade da Justiça – como de resto acontece em todos Estados Amazônicos 

– acabem por contribuir para a impunidade dos crimes cometidos contra a natureza. 

Pesquisadores brasileiros, aliás, já fazem referência ao que pode vir pela frente, tais 

como Marcelo Leite (2019), ao referir o seguinte: 

 

Não tenham dúvida de que toda essa baboseira irresponsável será entendida nos 

grotões da Amazônia como senha para ligar as motosserras, esticar os correntões, 

recarregar as armas e sair à caça de posseiros, índios e quilombolas. Cerca de 20% 

da floresta amazônica já foi ao chão, e pesquisas sérias estimam que a derrubada de 

outro tanto pode enveredá-la num caminho sem volta. Sem mencionar o 

recrudescimento dos conflitos sociais e fundiários. O capitão reformado no Planalto, 

tomando o que diz por seu valor de face, está pronto para acender esses rastilhos. Se 

o pior acontecer na Amazônia, o pessoal da Faria Lima terá as mãos sujas de sangue 

e de cinzas (LEITE, 2019). 

 

Jornais estrangeiros também já faziam menção, desde antes da posse de Jair Bolsonaro 

à Presidência, ao perigo que representa aos povos do Planeta uma gestão irresponsável dos 

bens ambientais no Brasil, como Eliane Brum, ao lembrar que a Amazônia é fundamental 

para controlar o aquecimento global dentro do limite de 1,5º C de aumento da sua 

temperatura, num processo que não permite erros – meio grau a mais seria catastrófico –, e no 

qual os próximos anos serão cruciais para o cumprimento dessa meta (BRUM, 2018). 

Diga-se, ademais disso, que os planos do Presidente eleito no Brasil para a gestão do 

meio ambiente, e em especial da Amazônia, da qual o país detém a maior porção condominial 

dentre todos os Estados Amazônicos, também não têm sido ignorados pela comunidade 

científica em todo o mundo, desde a sua eleição. 

Neste particular, uma matéria da revista científica interdisciplinar britânica “Nature”, 

publicada antes mesmo do anúncio dos resultados eleitorais, em artigo assinado por Jeff 

Tollefson, mostrava a preocupação com os novos rumos que poderiam ser implementados à 

política brasileira para a área ambiental, obtemperando que um novo Governo do Brasil, tendo 

à frente Jair Bolsonaro na Presidência da República, poderia vir a liberar o agronegócio para 

“fazer o que quiser na Amazônia”, num cenário de enfraquecimento das regulações 

ambientais, levando a Floresta Amazônica a um futuro incerto, em que o financiamento 

público para toda a área acadêmica de pesquisa também poderia vir a sofrer forte impactação, 

em especial no tocante às universidades públicas (TOLLEFSON, 2018, p. 171-172). Na 

mesma linha, a revista “Science” – também referida como “Science Magazine”, publicada 

pela Associação Americana para o Avanço da Ciência –, apontou matéria dizendo temer pelo 

futuro da ciência no Brasil, pela proteção da sua biodiversidade e pelo papel do Estado 

Brasileiro na luta contra o aquecimento global, lembrando que Jair Bolsonaro, quando ainda 
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era candidato à Presidência da República, chegou a dizer que “o Brasil tem áreas protegidas 

em excesso que atrapalham o caminho do desenvolvimento”, acrescentando, ainda, que 

estudos mostram que é possível dobrar a produção da agricultura brasileira sem desmatar mais 

uma árvore sequer, apenas já explorando as atuais áreas degradadas (ESCOBAR, 2018). 

Esta preocupação realmente procede: eleito e empossado Presidente da República, 

verifica-se que Jair Bolsonaro tem importantes apoios no Congresso Nacional no sentido de 

liberar o desmatamento na Amazônia e a ocupação econômica de territórios protegidos, 

representados especialmente pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que faz parte da 

eclética coalizão partidária comandada pelo Partido Social Liberal-PSL23 – apoiada, na dicção 

de Stefanoni (2018, p. 04), pelas “Bancadas da Bíblia, do Boi e da Bala” –, cuja influência no 

Governo Bolsonaro tem sido mantida e está sempre a ganhar novos adeptos.  

No tocante à temática ambiental implementada no curso do Governo Bolsonaro, é 

possível elencar-se uma série de acontecimentos que bem demonstram que, do ponto de vista 

do meio ambiente, essa gestão pode ser considerada como uma das mais desastrosas da 

história política brasileira, havendo muitas evidências de que está em curso uma operação de 

desmonte que alcança diferentes setores da administração ambiental pública do Brasil. 

Com efeito, já no início do Governo Bolsonaro, o Ministério do Meio Ambiente – que, 

aliás, no início do Governo, ia ser extinto – perdeu a Agência Nacional de Águas (ANA)  para 

o Ministério do Desenvolvimento Regional, o mesmo acontecendo em relação ao Serviço 

Florestal Brasileiro, que ficou vinculado ao Ministério da Agricultura, tendo o Ministério do 

Meio Ambiente, desta forma, a partir do novo organograma da Administração Pública 

Federal, perdido força política, poder e prestígio (TUFFANI, 2019). 

Na sequência, o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou a revisão de 

todas as unidades de conservação do Brasil, desde o “Parque Nacional de Itatiaia” (criado em 

1934) até o “Refúgio da Vida Silvestre da Ararinha Azul” (criado em 2018), ao argumento de 

que tais territórios protegidos foram criados "sem critério técnico" e poderão ter os traçados 

revistos ou até mesmo serem extintos (BRAGANÇA, 2019). 

Posteriormente, foi apresentado junto ao Congresso Nacional pelo Senador Flávio 

Bolsonaro, filho do Presidente Jair Bolsonaro, um projeto-de-lei que defende o fim das 

Reservas Legais – áreas protegidas que não podem ser desmatadas em propriedades rurais –, 

alegando o "direito constitucional de propriedade", oportunidade em que criticou o que 

 
23 Nas Eleições Parlamentares de 2018 o PSL elegeria a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados, 

perdendo apenas para o Partido dos Trabalhadores, elegendo ainda 4 Senadores, inclusive o filho de Jair 

Messias Bolsonaro, Flávio Nantes Bolsonaro (Nota do Autor). 
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chamou de "ecologia radical, fundamentalista e irracional" que prejudicaria o 

desenvolvimento do país, sendo que, no tocante, estudos científicos indicam que se esse 

projeto for aprovado a área desmatada poderia alcançar 167 milhões de hectares (maior que o 

Estado do Amazonas), o que equivale a 30% de toda a vegetação nativa do Brasil 

(BAPTISTA, 2019). 

Um outro aspecto digno de nota é fato de que, até a metade do ano de 2019, o número 

de multas aplicadas pelo IBAMA por desmatamento ilegal ter sido o mais baixo em 11 (onze) 

anos, tendo havido uma queda de 34% neste particular aspecto, sendo ainda a Fiscalização 

Ambiental, em diferentes situações, desprestigiada pelo Governo Bolsonaro, tendo inclusive 

sido recriminados publicamente Auditores-Fiscais que destruíram equipamentos utilizados 

por criminosos para retirar madeira ilegal de uma unidade de conservação no Estado do Pará, 

apesar de a legislação autorizar esse procedimento (SHALDERS, 2019).  

Outra questão que chamou a atenção no tocante ao tema, e com efeitos no concerto das 

nações, foi o fato de o Brasil ter intencionalmente desistido de sediar a importante 

“Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2019” (oficialmente, em 

inglês, “United Nations Climate Change Conference” ou “COP-25”), o maior encontro 

climático do mundo, que acabou acontecendo no Chile (OLIVETO, 2018). 

Também, na mesma linha, destaca-se o fato de o Ministério do Meio Ambiente ter 

feito críticas públicas aos financiadores do Fundo Amazônia – Noruega e Alemanha, em 

especial, que contribuem com 95% dos recursos respectivos, os quais somam mais de 3 

bilhões de reais ao ano –, no tocante ao modelo de gestão do aludido Fundo, ocasião em que, 

sem apresentar qualquer comprovação de irregularidades, o Governo Brasileiro acabou 

provocando um incidente diplomático ainda não totalmente resolvido, tendo os Embaixadores 

dos dois países considerado como exemplar a governança do Fundo Amazônia realizada até 

então, deixando claro que os recursos doados são fiscalizados e auditados desde o início dos 

repasses há mais de 10 anos, quando até hoje foram financiados mais de 100 projetos de 

desenvolvimento na Região Amazônica (PRAZERES, 2019). 

De se mencionar, ainda, o fato de o Ministério do Meio Ambiente ter desconsiderado 

um Parecer Técnico do IBAMA que vetava a exploração de petróleo nas proximidades do 

“Parque Nacional de Abrolhos” – o qual se trata do maior banco de corais e da área de maior 

biodiversidade marinha do Brasil, configurando-se também como o principal berçário das 

baleias-jubarte no Atlântico Sul –, acabando por autorizar a realização de um leilão para a 

oferta de blocos de exploração de petróleo na região, sendo que, entre outras advertências, a 



277 

 

Nota Técnica do IBAMA afirmava que qualquer incidente com derramamento de óleo poderia 

atingir "todo o litoral sul da Bahia e a costa do Espírito Santo, incluindo todo o complexo 

recifal do banco de Abrolhos". Tal fato, pela sua gravidade, chegou a ensejar a judicialização 

da questão junto aos foros competentes, por iniciativa do Ministério Público Federal, o que 

redundou na proibição da exploração de petróleo no local (RAMALHOSO, 2019). 

Não o bastasse, o Governo Bolsonaro afirmou que vai ressuscitar a Medida-Provisória 

nº 867 – que foi derrubada no Senado Federal ainda em 2019 –, a qual muda as regras do 

vigente Código Florestal Brasileiro, o que viria a beneficiar 4% dos proprietários rurais do 

Brasil – pouco mais de 147 mil imóveis rurais –, os quais não teriam cumprido até os dias 

atuais o dito Código, aprovado em 2012, após longos 11 (onze) anos de exaustivos debates no 

Congresso Nacional, sendo que, com as mudanças planejadas, entre outras vantagens 

indevidas, não haveria mais a exigência de recompor matas e florestas que, somadas, 

equivaleriam a duas vezes o Estado de Sergipe (CAMAROTTI; KLAVA, 2019). 

Mas houve mais: os problemas na área ambiental no Governo Bolsonaro chegaram a 

um ponto no qual, pela primeira vez na história, os ex-Ministros do Meio Ambiente dos 

Governos Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula da Silva, Dilma Roussef e Michel Temer, 

representando quase 30 anos de gestão ambiental, assim como diferentes governos, partidos 

políticos e correntes ideológicas, reuniram-se para divulgar uma “Carta-Denúncia” na qual 

apontaram, entre outras questões, "o risco real de aumento descontrolado do desmatamento da 

Amazônia", "a perspectiva de afrouxamento do licenciamento ambiental travestido de 

‘eficiência de gestão'", além da constatação de que "a governança socioambiental no Brasil 

está sendo desmontada em afronta à Constituição" (DOMINGUES; OLIVEIRA 2019). 

Também é de se mencionar ter o Tribunal de Contas da União (TCU), ainda no ano 

passado, atendendo a pedido do Ministério Público, aberto um processo para investigar o 

tratamento da questão ambiental no Governo Bolsonaro, a fim de investigar se as políticas 

implementadas no setor estão comprometendo a fiscalização e a prevenção do desmatamento 

ilegal, um pedido que incluiu ainda a necessidade de apurar se a liberação de agrotóxicos no 

Brasil cumpre as normas estabelecidas para o setor, pois que no ano de 2019 praticamente 200 

(duzentos) novos agrotóxicos foram licenciados no país  (DO CARMO; NEVES, 2019). 

Por último, atente-se a uma das mais recentes iniciativas do Governo Bolsonaro, 

mediante a qual deixou claro o seu incômodo com os direitos das populações indígenas e aos 

seus territórios: agora, no mês de fevereiro de 2020, deu início a uma ofensiva contra esses 

povos que tem tudo para repetir as ações de consequências genocidas levadas a cabo na 
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Ditadura Militar ao negar-lhes terras, forçar a sua aculturação, dificultar-lhes o acesso a 

alimentos e permitir a exploração econômica de seus territórios por terceiros, mesmo à 

revelia, o que se sedimentou com o envio ao Congresso Nacional de um projeto-de-lei para 

liberar a exploração mineral, a construção de hidrelétricas, a agropecuária e o turismo em 

territórios indígenas. Confira-se, neste particular, a dicção de Sakamoto (2020): 

 

Após a Fundação Nacional do Índio, sob responsabilidade do Ministério da Justiça, 

de Sergio Moro, cortar a ajuda a comunidades indígenas que vivem em áreas não-

demarcadas, gerando fome no Mato Grosso do Sul, e de um ex-missionário 

evangélico ser indicado para cuidar da área da Funai que protege populações 

indígenas isoladas, ou seja, que não possuem contato com o restante da sociedade, o 

presidente da República deu início ao seu plano de integração econômica forçada. 

Está posta na mesa uma opção a eles: sejam "seres humanos que nem nós" por bem 

ou por mal. 

Nesta quarta, durante o evento que celebrou os 400 dias de seu governo, ele repetiu 

um de seus mantras: "o índio é um ser humano exatamente igual a nós". Ainda bem 

que ele explica isso sistematicamente porque ninguém teria percebido.  

Bolsonaro enviou, então, ao Congresso Nacional um projeto de lei para liberar a 

exploração mineral, a construção de hidrelétricas, a agropecuária e o turismo em 

territórios indígenas (SAKAMOTO, 2020). 

 

Agora mais recentemente, em fevereiro de 2020, acabou sendo divulgada uma nova 

iniciativa do Governo Brasileiro que dá algum alento para aqueles que propugnam um 

mínimo de coordenação no atinente às ações de governança em prol da sustentabilidade 

amazônica, que consiste exatamente na reativação do Conselho da Amazônia, que passa a ser 

coordenado pelo Vice-Presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão, tendo a 

função de integrar e coordenar as políticas em nível federal na Região Amazônica, 

pretendendo-se, de imediato, que esse Colegiado, em sua nova formatação, se antecipe a 

eventuais problemas relacionados às queimadas e ao desmatamento naquela porção territorial. 

Criado originariamente em 1995, no Governo Fernando Henrique Cardoso, pelo 

Decreto 1.541/1995, este Colegiado era originariamente subordinado ao Ministério do Meio 

Ambiente e tinha, entre os seus integrantes, também os Governadores dos Estados de toda a 

Região Amazônica. Em seu novo formato, no entanto, sem a presença dos Governos 

Estaduais, o Conselho da Amazônia passa a reunir vários Ministérios – Casa Civil, Justiça e 

Segurança Pública, Defesa, Relações Exteriores, Economia, Infraestrutura, Agricultura, Minas 

e Energia, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional, Secretaria-

Geral da Presidência, Secretaria de Governo e Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência –, tendo por objetivo integrar as ações federais na Região Amazônica, incluindo a 

articulação com os Estados, Municípios e sociedade civil, tendo poderes para propor e 

acompanhar políticas públicas regionais e, entre outras atribuições, coordenar ações de 
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prevenção, fiscalização e repressão a ilícitos e o intercâmbio de informações na Amazônia 

Legal Brasileira (VILELA, 2020). 

Diante de todo esse quadro, há, desta forma, uma perspectiva nada promissora com 

relação ao tratamento da questão do meio ambiente no Brasil como um todo no Governo 

comandado por Jair Messias Bolsonaro, perspectiva esta que também se aplica aos 

mecanismos de proteção ambiental da Floresta Amazônica, que evidentemente tendem a 

também ser enfraquecidos nos próximos anos, o que poderá resultar numa minoração 

protetiva sobre os recursos naturais daquele bioma, com efeitos deletérios sobre os demais 

Estados Amazônicos que fazem parte da OTCA. Tal se diz, a uma, porque os impactos 

ambientais decorrentes da ação antrópica não se circunscrevem aos limites fronteiriços dos 

Estados Nacionais; e a duas porque o novo Governo Brasileiro, assumindo cada vez mais uma 

posição dita como “anti-globalista”, sinaliza não só para a falta de empenho que a sua 

diplomacia internacional deverá dar à temática ambiental na seara ambiental, mas também no 

tocante aos arranjos multilaterais já implementados e que hoje estão em pleno funcionamento 

com os países vizinhos, como o MERCOSUL, a UNASUL e o próprio Pacto Amazônico 

(STEFANONI, 2018, p. 04).  

É verdade que esse processo de desconstrução dos arranjos regionais de concertação 

dos quais o Brasil faz parte já teria tido o seu início mesmo antes do Governo Bolsonaro, se 

tomarmos em conta que ainda em 2018, com Michel Temer à frente da Presidência do Brasil, 

a integração sulamericana sofreria mais um arrefecimento, quando Argentina, Brasil, Chile e 

Paraguai, países cujos governos tinham sofrido uma “guinada à direita” em anos recentes, 

além de Colômbia e Peru, países historicamente titularizados por governos mais 

conservadores, decidiram se afastar por tempo indeterminado da UNASUL, sobre a qual já se 

falou anteriormente  (PARAGUASSU, 2018). Contudo, essa política de desconstrução de 

alinhamentos e alianças regionais com os países vizinhos, até mesmo no atinente à 

cooperação ambiental alinhavada com os demais Estados Amazônicos, se intensificaria a 

partir de 1º de janeiro de 2019, com Jair Bolsonaro empossado Presidente do Brasil, quando a 

política externa brasileira iria assumir, em definitivo, uma posição claramente conservadora e 

ainda mais à direita, o que tem redefinido sobremaneira a posição do país em relação ao 

mundo quanto a vários temas, especialmente com relação à temática ambiental e indígena, o 

que tende a impactar decisivamente o seu papel na ordem geopolítica internacional. 

Observe-se, nessa linha, que em relação ao menoscabo emprestado aos mecanismos de 

integração regional já existentes, propriamente ditos, o Brasil, que já havia se retirado da 
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UNASUL ainda no Governo Michel Temer, em 2018, acabou propondo, mediante o seu novo 

Presidente, Jair Bolsonaro, a sua substituição por outro organismo multilateral sul-americano 

mais “flexível”, e que excluiria a Venezuela Chavista, vindo assim a formalizar em abril de 

2019 a retirada do Brasil da UNASUL para poder integrar o Fórum para o Progresso e 

Desenvolvimento da América do Sul (PROSUL), defendido também pelo atual Presidente do 

Chile, Miguel Juan Sebastián Piñera, tratando-se de um organismo que ainda se encontra em 

formação, muito menos ambicioso do que a UNASUL em matéria de integração regional, o 

que parece ir ao encontro dos interesses do Governo Bolsonaro24 (VENAGLIA, 2019). 

O próprio MERCOSUL, uma das mais antigas e tradicionais alianças de integração 

entabulada com seus países vizinhos, foi alvo de questionamento pelo novo Presidente, Jair 

Bolsonaro, quando, ainda antes da sua posse, o então anunciado Ministro da Fazenda do  

Novo Governo, Paulo Roberto Nunes Guedes, chegou a referir publicamente que o Bloco 

Econômico em questão não seria tratado como uma prioridade pela sua gestão (SOARES, 

2018). Esse desprestígio conferido pelo Governo Bolsonaro ao MERCOSUL se revelaria mais 

tarde em nível externo, com o apoio argentino, titularizado por Mauricio Macri, numa 

tentativa de rever a sua Tarifa Externa Comum (TEC), o que na prática terminaria com a 

integração econômica do Bloco, transformando este arranjo em uma área de livre-comércio 

(COLETTA; FERNANDES; URIBE, 2019), e internamente com a decisão de retirar a 

expressão “MERCOSUL” dos passaportes expedidos no Brasil (MAZUI, 2019), posturas 

estas que bem revelam a opção da nova diplomacia externa brasileira de se afastar dos 

esquemas de integração multilateral nos quais teve grande protagonismo em passado recente. 

De tudo, não são boas as perspectivas futuras para a OTCA nos próximos anos, tudo 

levando a acreditar que em breve período esse arranjo de concertação regional deixará de ser 

frutuoso na implementação de ações de cooperação amazônica tendentes à 

complementaridade e superação das condições de subdesenvolvimento dos Estados 

Amazônicos com a utilização sustentável do bens ambientais presentes na Panamazônia.  

 
24  O PROSUL (Foro para o Progresso da América do Sul) é um fórum regional de diálogo, organismo ainda em 

formação, cuja implementação e organização se pretende seja feita gradualmente. Sua iniciativa se deu com a 

“Declaração Presidencial sobre a Renovação e o Fortalecimento da Integração na América do Sul”, ou 

“Declaração de Santiago”, assinada no Chile. Oficialmente, assinaram a “Declaração de Santiago”, os 

representantes dos seguintes países: Argentina (Mauricio Macri), Brasil (Jair Bolsonaro), Chile (Sebastián 

Piñera), Colômbia (Iván Duque), Equador (Lenín Moreno), Guiana (Emb. George Talbot), Paraguai (Mario 

Benítez) e Peru (Martín Vizcarra). Nessa reunião também estiveram presentes representantes da Bolívia (vice-

chanceler Carmen Almendra), do Uruguai (vice-chanceler Ariel Bergamino) e do Suriname (Emb. Edgar 

Armaketo), que não assinaram a declaração, mas se colocaram dispostos ao diálogo. A Venezuela sequer foi 

convidada para o evento, por supostamente não se tratar de uma democracia (VENAGLIA, 2019). 
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Certo é, também, que os avanços alcançados até aqui, no contexto da cooperação 

regional implementada no âmbito da OTCA, já fazem alguma diferença, tratando-se de um 

projeto ainda em curso, mas que já se encaminha para ter resultados tangíveis, iniciativa de 

concertação esta que se espera possa resistir, pois que vinculada a um legado de cooperação 

regional que restou fortalecido mais recentemente, quando da prevalência de uma 

circunstância conjuntural que, do ponto de vista da equidade e da redução das assimetrias 

regionais, vinha sendo positiva ao cumprimento dos objetivos do originário Pacto Amazônico. 

Face ao exposto, passa-se às considerações finais da presente Tese. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou contribuir para o estudo da cooperação internacional 

levada a termo nos estritos limites da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica 

(OTCA), logo depois deste arranjo de concertação regional ter completados os seus 40 anos 

de existência, em 2018. Pretendeu-se, ao longo de todo o trabalho, fazer uma retrospectiva de 

sua atuação desde o seu nascedouro, em 1978, assim como construir um cenário de sua 

atuação para os próximos anos, analisando-se as suas perspectivas futuras como ferramenta de 

integração regional tendente a contribuir para a manutenção da sustentabilidade amazônica, 

particularmente num tempo em que a ascensão na região de governos mais conservadores e 

menos identificados com o ideário da integração e do uso sustentável dos bens da natureza 

parecem ter  o potencial de enfraquecer a atuação dessa Organização Regional.  

No bojo dessa construção em termos de perspectivas para a OTCA pretendeu-se 

analisar, em especial, qual poderá ser o futuro desse arranjo de concertação regional quando 

no Brasil, como o maior de seus Estados-Membros, seu principal financiador e maior detentor 

de domínio do território amazônico, dá-se a ascensão de novas tendências de governança, já 

existentes em outras regiões do mundo, mais voltadas para a exacerbação da soberania 

territorial e da autossuficiência nacional, e de desvalia a valores até então considerados 

universais, como a cooperação multilateral e a proteção ao meio ambiente e aos direitos das 

minorias – indígenas especialmente –, questões estas afetas ao plexo institucional da OTCA, 

numa prática que já tem sido dita como um movimento de retrocesso à globalização. 

A OTCA tem a sua origem no Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), também 

conhecido como Pacto Amazônico, firmado originariamente em 1978 pelo Brasil, Bolívia, 

Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname, mediante o qual os Estados 

Amazônicos deliberaram entre si pela formação de um sistema de concertação regional 

direcionado para a realização de ações de cooperação no tocante aos temas da Amazônia 

Continental ou Panamazônia. O TCA foi firmado dentro da concepção de que o Bioma 

Amazônico, por se tratar de um ecossistema de caráter transnacional, ultrapassando as 

fronteiras nacionais dos Países Amazônicos, pressupõe a coexistência de regimes 

internacionais e a existência de ações de cooperação conjuntas para a gestão compartilhada de 

seus recursos naturais. Buscou-se em 1978, portanto, com a assinatura do Pacto Amazônico, a 

cooperação regional para a busca do desenvolvimento equitativo dos Estados Amazônicos, 

com a utilização dos recursos naturais da Panamazônia, tendo aquele instrumento normativo 
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sido firmado naquele momento histórico, principalmente, como um compromisso garantidor 

da manutenção da soberania das Nações Amazônicas sobre aquela região. 

Com efeito, foram vários os motivos determinantes à criação do Pacto Amazônico, 

destacando-se, dentre os demais, as pressões internacionais já existentes nos anos 1970 pela 

internacionalização da região, sobretudo após o primeiro dos conclaves onusianos sobre o 

meio ambiente – a “Conferência de Estocolmo”, de 1972 –, que foi particularmente 

determinante para que a diplomacia brasileira, em especial, tomasse a iniciativa de buscar 

junto aos demais Estados Amazônicos a construção de um mecanismo de integração regional 

que viesse a contribuir para neutralizar tais pretensões de internacionalização da 

Panamazônia. Como se insistiu ao longo do presente trabalho, era interesse da diplomacia 

brasileira incluir entre os objetivos do Pacto Amazônico a realização de obras de 

infraestrutura comuns que viessem a interligar os Estados Amazônicos, mas esses objetivos 

acabaram sendo retirados do anteprojeto de criação do TCA por força da resistência dos 

demais Países Amazônicos neste particular aspecto, tendo restado o documento final do TCA, 

assinado em 1978, desta forma, com previsões normativas bastante genéricas, firmando-se 

como um verdadeiro “acordo ou tratado-quadro”, a possibilitar a realização de novas 

concertações no futuro, bilaterais ou multilaterais.  

É de se reiterar, no ponto, para compreender o panorama histórico vigente à época, 

que no ano de 1978, não obstante, em sede planetária, ainda estivesse vigendo a Guerra Fria, 

o mundo ao mesmo tempo já dava passos largos no caminho da globalização, tendo a 

bipolaridade mundial contribuído para o surgimento de grandes avanços na área tecnológica 

nas mais diversas áreas, o que permitiria que esse processo de globalização viesse a se 

aprofundar nos anos futuros. Nesse mesmo período, é de se referir também, em muitas das 

nações da América do Sul – como no Brasil, por exemplo – encontravam-se instaladas 

ditaduras militares, tratando-se este fato de uma circunstância que favoreceria a criação do 

Pacto Amazônico, especialmente no que diz com o viés relacionado à preservação da 

incolumidade das fronteiras dos Países Amazônicos e de suas soberanias sobre a região. 

O fato é que esse cenário global iria mudar radicalmente nos anos futuros. De fato, a 

dissolução da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), marcando o término 

da Guerra Fria, permitiria o aprofundamento do processo de globalização, erigindo-se a 

democracia como modelo político proeminente – o que inclusive redundaria na 

redemocratização do Brasil e de outros países da América Latina –, o que tornaria mais 

interconectadas as pessoas e mais porosas as fronteiras, com a potencialidade de construção 
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de novos alinhamentos entre os países, com a instituição de novas organização internacionais 

e o fortalecimento de arranjos supranacionais já existentes. A Organização das Nações Unidas 

(ONU), especialmente, no seu segundo conclave ambiental, a “Conferência Rio-92”, realizada 

no Brasil, iria conseguir universalizar o conceito de busca do desenvolvimento sustentável, 

visto como “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 

de as gerações futuras atenderem às suas necessidades” (CMMAD,  1988, p. 46), sobrevindo 

daí uma série de compromissos internacionais sobre os mais diversos temas afetos à temática 

ambiental, direcionados à proteção do clima, biodiversidade e florestas, por exemplo. 

Sobreviria então nesse momento uma importante modificação na estrutura 

institucional do Pacto Amazônico: em 1998, sedimentando uma decisão tomada em 1995 

durante a 5ª Reunião de Ministros das Relações Exteriores dos Estados Amazônicos – o órgão 

máximo do Pacto Amazônico –, os Estados Amazônicos firmaram o Protocolo de Adendo ao 

TCA, criando a OTCA. Com a criação da OTCA, a qual iria ter a sua sede fixada na capital 

brasileira, modificar-se-ia a engenharia institucional originária do Pacto Amazônico, dotando-

a de uma Secretaria Permanente, com uma relativa autonomia para implementar a realização 

de seus projetos e ações, passando a depender em menor grau da iniciativa dos Governos 

Amazônicos e ficando menos vulnerável às suas variações conjunturais.  

Pretendeu-se, com tal modificação estrutural, a melhora da dinâmica da cooperação 

amazônica levada à frente pelo Pacto Amazônico, o qual, até então, funcionando mediante 

uma Secretaria “pro tempore” – sem sede, sem funcionários, sem orçamento próprio –, teve 

os seus primeiros 20 (vinte) anos marcados pela inexistência, na prática, de qualquer projeto 

de cooperação regional que viesse a ser digno de nota. 

O fato é que o Pacto Amazônico, agora sob a formatação da OTCA, detendo 

personalidade jurídica internacional própria – com capacidade, portanto, para firmar 

financiamentos e convênios para a realização das ações de cooperação amazônica –, 

encontrar-se-ia revitalizado, mas, desta feita, além de continuar a servir como um instrumento 

multilateral de afirmação da soberania dos Estados Amazônicos sobre aquela área, 

garantindo-lhes a exclusividade na gestão de seus recursos, teria mais um elemento agregado 

ao seu escopo, qual seja, firmar-se como uma ferramenta da sustentabilidade ambiental 

regional, incorporando o ideário da busca do desenvolvimento sustentável que havia sido 

adotado pelas nações em caráter universal quando da realização da “Conferência Rio-92”.  

Neste particular, o surgimento da OTCA induvidosamente também acabou sendo 

influenciado pelos novos tempos em que a sustentabilidade na utilização dos recursos naturais 
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havia sido erigida a um princípio maior, passando a se tornar um dos pilares mais importantes 

na edificação do agora reconhecido Direito Ambiental Internacional.  

Ao longo do presente trabalho, ao depois de se apresentar no seu referencial teórico 

aspectos atinentes à caracterização da importância da Amazônia Continental, enquanto região 

que reúne um conglomerado de nações, povos e diversidades,  incursionando-se, na 

sequência, na questão da proteção aos bens da natureza como um direito transnacional, assim 

como nas várias instituições supranacionais e arranjos de integração regional existentes na 

América Latina, apontando-se, sempre que cabível, a presença do componente ambiental nos 

textos dos diplomas normativos respectivos, adentrou-se no tema do Pacto Amazônico, 

propriamente dito. 

No tocante ao Pacto Amazônico, historiou-se a sua formação desde o seu nascedouro, 

explorou-se a sua engenharia institucional, apresentando a evolução normativa do Bloco, 

dando-se especial destaque aos fatos motivadores da transformação do TCA na OTCA, 

fazendo-se, ainda, um balanço de sua atuação, no que se apontou, particularmente, para a 

efetiva paralisia da cooperação amazônica que se afirmou como a sua característica marcante 

nos seus primeiros 20 (vinte) anos de existência.  

Neste aspecto, em particular, pontuou-se várias questões que dificultam sobremaneira 

o funcionamento do Bloco, especialmente o não-cumprimento dos prazos regulamentares para 

a realização das reuniões de suas instâncias decisórias, a falta de articulação dessas instâncias 

com as Comissões Nacionais dos Estados-Membros, as dificuldades orçamentárias – 

decorrentes do fato de o Pacto Amazônico ter funcionado por muito tempo sem contribuições 

financeiras fixas dos Estados-Membros –, e ainda a própria dinâmica de seus conclaves, 

propriamente dita, a exigir o voto unânime em todas as deliberações havidas na totalidade das 

instâncias do Bloco, o que acabou por instituir, pela via indireta, a possibilidade do exercício 

do direito de veto a partir de um único Estado-Membro, o que, por si só, é bastante 

dificultador de que as ações de cooperação amazônica saiam do campo das boas ideias para a 

realidade setentrional sul-americana. Tal dificuldade, ademais, acaba se agudizando em 

momentos de diferenças ideológicas havidas entre os seus mandatários, a comandar-lhes as 

suas ações diplomáticas, como se vê nos tempos presentes, por exemplo, das difíceis relações 

mantidas pela maioria dos Estados-Membros da OTCA em relação à Venezuela, não 

reconhecendo o resultado de sua última Eleição Presidencial. 

Ao final do presente trabalho, a subquestão de pesquisa nº 1 – “A OTCA, enquanto 

foro permanente de cooperação entre os Estados Amazônicos, gera iniciativas e ações de 
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contenção do desflorestamento da Panamazônia?” – acabou sendo respondida no sentido de 

que só mais recentemente, depois de ter sido reformatada a sua engenharia institucional, 

tendo-se resolvido algumas questões administrativas e orçamentárias, é que o Pacto 

Amazônico tem-se debruçado efetivamente sobre as questões da sustentabilidade amazônica, 

em especial aquelas relativas à questão hídrica e florestal, sendo que, no tocante a este último 

aspecto – controle florestal –, a ação da OTCA ainda é bastante tímida e tem-se resumido a 

apresentar diagnósticos da situação da cobertura vegetal da Panamazônia e do uso de recursos 

madeireiros em cada país, nada se tendo feito, por exemplo, no sentido de se implementar 

estudos para a harmonização normativa entre as várias legislações ambientais dos Estados 

Amazônicos, muito menos se tendo feito no sentido de promover ações de fiscalização 

conjuntas entre os órgãos dos Países Amazônicos no tocante à repressão do desmatamento 

ilegal. Os números do desmatamento trazidos no presente trabalho, preocupantes de per se, 

demonstram que, de fato, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, em termos de 

resultados efetivos, a OTCA tem agido com timidez em seus propósitos, para o que também 

contribuem nesse sentido, sem dúvida, as dificuldades orçamentárias para a implementação de 

projetos de monta, sendo de se sinalar de positivo, neste aspecto, que a partir do apoio técnico 

do INPE atualmente os demais Estados-Membros da OTCA compartilham a tecnologia 

brasileira de controle de desmatamento por satélite em seus territórios nacionais amazônicos. 

A subquestão nº 2, por sua vez – “Qual a perspectiva futura de atuação da OTCA ao 

considerar que o Brasil, enquanto o maior de seus Estados-Membros, seu principal 

financiador e maior detentor de domínio público do território amazônico, tem-se alinhado a 

posicionamentos políticos condizentes a um movimento internacional de retrocesso da 

globalização?” –, da mesma forma, foi respondida com a construção de um cenário futuro 

pouco otimista à manutenção da sustentabilidade amazônica, tudo levando a crer, já se tendo 

passado 1 (um) ano do Governo Bolsonaro, que a nova prática de governança inaugurada com 

o Presidente que foi eleito no mesmo ano em que a OTCA completava os seus 40 (quarenta) 

anos de existência, não irá prestigiar este sistema de integração regional.  

Tal se diz diante dos vários discursos e ações governamentais já implementados, 

exaustivamente  mencionados ao longo do presente trabalho, que indicam claramente que só 

se pode esperar do Governo titularizado por Jair Messias Bolsonaro, no tocante ao tratamento 

das ações de cooperação regional e de sustentabilidade ambiental amazônica, uma política de 

retrocessos, pois que, a uma, existem elementos que fazem acreditar que a diplomacia 

brasileira continuará voltada, nos próximos anos, a prestigiar o fortalecimento das relações 
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com os países ditos “centrais” em detrimento da cooperação sul-sul; e a duas porque, 

igualmente, questões como a proteção ao meio ambiente amazônico e às suas populações 

tradicionais – indígenas, em especial –, temas estes que hoje estão afetos ao plexo 

institucional da OTCA,  já não foram prioridade ao longo do primeiro ano de gestão 

presidencial, não existindo qualquer elemento a indicar que nos próximos 3 (anos) de 

mandato tais questões venham a ser tratadas diferentemente. 

Observe-se ainda, neste particular, como já mencionado na presente pesquisa, que pelo 

critério do rodízio entre os Estados-Membros, previsto nos normativos do Pacto Amazônico, 

considerando a ordem alfabética, a próxima Secretaria-Geral da OTCA deverá ser ocupada 

pelo Brasil, a partir do ano de 2022, circunstância esta que também leva a acreditar que o 

próximo Secretário-Geral do Bloco, a ser indicado pelo Governo Bolsonaro, não priorizará 

em sua gestão a temática da sustentabilidade ambiental amazônica. 

Foram diversas as dificuldades para completar a presente pesquisa, até mesmo no 

sentido de se conseguir dados acerca do desmatamento de cada Estado Amazônico nesses 

últimos anos, dado que somente o Brasil adota o sistema de divulgação anual de seus índices 

de perda de cobertura vegetal, num atuar governamental que já vem sendo realizado desde 

1988, e que muito tem contribuído para o decréscimo do desmatamento no Brasil ao longo 

dos anos, não obstante a ocorrência de novos picos de desmatamento em períodos específicos. 

No âmbito da OTCA, como antes referido, o Brasil, desde o Governo passado, já 

compartilhou com os demais Estados Amazônicos o sistema tecnológico utilizado no país 

pelo INPE para a mensuração do desmatamento. Espera-se que os demais Estados 

Amazônicos, seguindo o exemplo do Brasil, passem a publicar anualmente os seus índices de 

desmatamento nacionais, inclusive de forma a proporcionar-lhes o acesso público. 

Não foi objeto do presente trabalho, pois que, por si só, já ensejaria um estudo em 

apartado, uma maior incursão no papel da Guiana Francesa no espaço amazônico, e a 

intenção, de há muito veiculada pela sua Metrópole, a França, no sentido de vir a integrar o 

Pacto Amazônico, como Membros-Pleno. De qualquer forma, como dito ao longo do presente 

trabalho, a participação da França já vem se dando nos vários conclaves da OTCA como 

Membro-Observador, o que, em certa medida, vem ao encontro da estratégia francesa de 

participar de forma mais destacada na gestão da biodiversidade que se encontra na 

Panamazônia Continental, elevando o seu nível de participação nos destinos da região. 

Fato é que na Panamazônia, com a presença de tantos elementos favoráveis no tocante 

à França, enquanto detentora da porção territorial por onde se estende a Guiana Francesa, e os 
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demais Países Amazônicos – boas relações políticas, evidentes interesses recíprocos, 

possibilidades de práticas sub-regionais de cooperação científica e tecnológica –, tudo leva a 

crer estarem reunidas as condições para o bom encaminhamento de uma aproximação 

institucional francesa  com a OTCA. Resta saber se uma elevação do nível de participação 

francesa nos domínios da OTCA, eventualmente vindo aquele país a se tornar Membro-Pleno 

do Bloco, virá a servir, na mesma medida, como uma estratégia realista aos demais Estados 

Amazônicos para lograr implementar na região os ditames originários do Pacto Amazônico, 

em todas as suas vertentes. No ponto, caberia resolver, na mesma medida, se estão presentes 

atualmente as condições favoráveis para a França se alçar à condição de Membro-Pleno junto 

ao Bloco, participando mais ativamente na definição de modelos adequados ao 

desenvolvimento harmônico da região, considerando-se especialmente os elevados 

diferenciais socioeconômicos prevalentes no Estado Francês em relação aos demais Estados 

Amazônicos. Dito noutras palavras: como ficaria a busca do desenvolvimento harmônico e 

equilibrado dos Estados Amazônico, como um objetivo a ser alcançado no bojo do Pacto 

Amazônico, quando um de seus Países-Membros já é um dos mais ricos do mundo? 

Aliás, exatamente por conta disso é que há vozes a defender a tese de que o ideal num 

relacionamento panamazônico que viesse a incluir a França como integrante da OTCA, 

enquanto aliança regional viabilizada com o fito de decidir, de forma concertada, temas 

atinentes à gestão compartilhada dessa importante porção geográfica do globo terrestre, seria 

a busca de algum tipo de compensação financeira para os demais Estados Amazônicos, 

visando atingir uma situação de equilíbrio em que todas as nações que têm território nesse 

importante bioma efetivamente pudessem trabalhar juntas, em prol do desenvolvimento 

harmônico e equilibrado, gerando conhecimento e formando recursos humanos altamente 

qualificados em pesquisa científica e tecnologias, bem assim implementando obras de 

infraestrutura comum, num modelo de cooperação internacional real que, sobretudo, tem que 

deixar de ser visto como uma cooperação assistencialista. 

Rememore-se, no tocante, que foi percebendo a necessidade de fortalecer a sua 

soberania sobre a Amazônia Continental, afastando as pretensões de sua internacionalização, 

bem como a urgência de implementar um modelo conjunto de manejo e uso sustentável dos 

recursos naturais da região, que os Estados Amazônicos firmaram o TCA em 1978, e 

posteriormente fundaram a OTCA, de modo a melhor institucionalizar aquela iniciativa. 

Ora, a necessidade de cooperação entre os Países Amazônicos é inquestionável quando 

se pretende alcançar o objetivo do desenvolvimento, contudo, mais do que isso, contribuindo 
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para a construção de um Direito Internacional Ambiental entre os povos do Planeta, a questão 

da cooperação é especialmente pertinente na Panamazônia à luz da relevância dos aspectos 

ambientais, sendo certo, outrossim, que a construção de um modelo de gestão neste sentido 

exige recursos financeiros, humanos e capacidade administrativa e tecnológica. 

Especialmente sob este prisma, se é verdade que a integração da França à OTCA, 

como Membro-Pleno do Bloco, poderia vir a aprimorar este mecanismo de cooperação 

internacional havido entre os Países Amazônicos, se revelando como um passo bastante 

importante nesse sentido, não é menos verdade que evidentemente essa adesão deverá se dar 

com alguns cuidados, atentando-se, sobretudo, para a necessidade de se assegurar que a 

participação francesa se atenha aos limites e se faça na forma que melhor venha a atender aos 

interesses dos Estados-Membros fundadores do Pacto Amazônico, que precisam se utilizar 

dos recursos naturais da região para alçar maiores níveis de desenvolvimento. 

Por derradeiro, é de se reiterar, mais uma vez, que a sustentabilidade e mesmo os 

processos de integração sul-americana vêm passando por uma crise de retrocesso político, 

realidade esta que também se aplica à OTCA, enquanto aliança regional dos Estados 

Amazônicos. Lamentavelmente, diante da postura dos Governos Amazônicos – e 

particularmente no tocante ao Brasil –, não se vislumbra uma mudança substancial em relação 

à cooperação amazônica num futuro próximo, tudo estando a indicar que a OTCA 

permanecerá como uma instituição secundária na América do Sul, sendo certo, ademais disso, 

que o Bloco já foi concebido, há 40 (quarenta) anos atrás, dentro de um paradigma 

acentuadamente retórico, e rompê-lo depende mais de ações endógenas do que de medidas 

direcionadas contra elementos externos.  

Espera-se que o novo Governo Brasil, representando o maior dos Estados Amazônicos 

e o principal financiador da OTCA, não abandone o histórico protagonismo brasileiro no 

concerto das nações sul-americanas em temas como a integração regional e a sustentabilidade 

ambiental, e perceba que a degradação florestal havida em um Estado Amazônico pode 

comprometer o equilíbrio de um sistema que envolve pelo menos oito países, sendo que, neste 

particular, o Pacto Amazônico incontestavelmente pode ter um importante papel como 

ferramenta de articulação interestatal de molde a contribuir para o desenvolvimento justo e 

equilibrado dos vários territórios amazônicos. 

São essas e outras inquietações que ainda se encontram presentes e que deságuam num 

leque de possibilidades de realização de novos estudos e ações práticas, os quais podem ser 

colocados em marcha no futuro, não só para garantir a sustentabilidade amazônica, mas 
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também para alcançar uma melhor cooperação entre os Estados-Membros da OTCA na 

efetiva busca do desenvolvimento de suas populações, com a utilização – sempre sustentável, 

insista-se – dos recursos naturais da Panamazônia. 
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