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A busca pelo desenvolvimento da Amazônia

• O Brasil procura, há séculos, um modelo para a ocupação e o desenvolvimento da 
Amazônia.

• Em 1755, logo após as descobertas de ouro no Rio Negro, Tapajós e Madeira pelos 
portugueses, a Coroa proibiu a produção mineral. Uma Carta Régia restringiu as 
atividade na região  ao “estabelecimento de aldeias e civilização dos índios”, 
alegando que apenas a agricultura e o comércio poderiam trazer o progresso.

• Esta medida manteve as descobertas de ouro em sigilo e representa a primeira 
política pública de desenvolvimento da Amazônia.



Os modelos de desenvolvimento testados

• O ciclo da borracha durou cerca de 40 anos, entre 1870 e 1912. Terminou quando 
ingleses implantaram seringais em outros países com sementes oriundas daqui e 
passaram a produzir  látex com mais eficiência e menor custo. Criou prosperidade e 
ricos núcleos urbanos como Manaus e Belém, mas não gerou desenvolvimento 
regional.

• Zona Franca de Manaus – década de 60 - incentivos e renúncia fiscal para 
industrialização. Gerou concentração de renda e não alcançou os recursos naturais 
da região.

• “Integrar para não entregar” – Décadas de 70 e 80 - O período militar implantou a 
política de colonizar a região através de grandes obras (a Transamazônica e 
perimetral norte, Tucuruí, Carajás), assentamentos rurais (as “espinhas de peixe”) e 
grandes projetos agropecuários. Foi um período no qual os desmatamentos eram 
autorizados e até incentivados. A mineração e o garimpo assumiram grandes 
proporções. Nesta fase, surgem conflitos de grande repercussão (fazendeiros x 
assentados, mineração x garimpo, extração ilegal de madeira). 



“ESPINHAS DE PEIXE”

Os assentamentos do INCRA, feitos sem licença ambiental, são a porta 
de entrada dos desmatamentos na Amazônia
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Novos paradigmas

• Após a Constituição de 1988 são publicadas as primeiras leis ambientais, entre as 
quais se destacam a lei dos crimes ambientais e a lei do SNUC (Sistemas 
Nacionais de Unidades de Conservação).

• Novos conceitos de sustentabilidade ganham relevância:  preservação e a 
harmonia com as comunidades locais e indígenas passam a ser conceitos pétreos 
do desenvolvimento.

• Acelera-se a criação de áreas de proteção ambiental. As unidades de conservação e 
as terras indígenas já ocupam cerca de 45% da Amazônia legal.

• Licenciamentos ambientais tornam-se demorados e caros, principalmente devido 
ao despreparo e desaparelhamento dos órgãos estaduais de meio ambiente.



Os modelos contemporâneas para o 
desenvolvimento da Amazônia

• Grupos ambientalistas combatem a infraestrutura e os processos produtivos 
industriais, propondo um modelo de desenvolvimento baseado na 
economia florestal associada a arranjos produtivos locais. Outros defendem 
o extrativismo e a bioprospecção, voltada para aplicação de fármacos e 
cosméticos.

• O PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) retorna, de certa forma, o 
modelo da era militar, com estradas (BR-163), portos (Santarém, 
Itacoatiara) e grandes hidrelétricas (Jirau, Santo Antonio, Belo Monte). 
Ocorre a expansão da fronteira do agronegócio, pressionando a floresta.



Um novo olhar sobre a Amazônia

• O que desejamos para a Amazônia? A resposta, simples e  unânime, é: 
desejamos desenvolver a Amazônia mantendo a floresta em pé, com toda 
sua biodiversidade.

• Atividades produtivas que atendam a este pressuposto devem ter duas 
características específicas:

• Aproveitar recursos naturais com alta  densidade econômica (mais geração de riqueza 
por área ocupada);

• Aumentar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das comunidades amazônicas, 
os mais baixos do país.

• Sob esta ótica pragmática,  agropecuária (exige remoção da floresta), 
extrativismo ou bioprospecção (baixa densidade econômica) não são as 
opções principais para a Amazônia. 

• A indústria mineral parece ser a única que pode atender a estas condições.



PORQUE A MINERAÇÃO É A MELHOR ALTERNATIVA DE 
DESENVOLVIMENTO PARA A AMAZÔNIA DO SÉCULO XXI



Mineração: alternativa para a Amazônia

• A mineração nunca foi considerada uma opção de desenvolvimento da 
região Amazônica. Ao contrário, sempre foi estigmatizada como uma 
atividade predatória e ambientalmente incorreta.

• Mas na realidade atende plenamente ao que se espera para o 
desenvolvimento da região:

• Possui alta densidade econômica;

• Cria condições para melhorar a qualidade de vida das comunidades locais;

• Recursos minerais são uma vocação da  região. A Amazônia possui fertilidade 
mineral  inquestionável e vocação geológica para conter jazimentos que 
suportam desde a garimpagem extrativista até minas de classe internacional.

• Possui tecnologia para recuperação ambiental e mitigação de danos.

• É atividade de longo prazo e internaliza o progresso.



Produção mineral na Amazônia (2013)

• Valor da produção mineral - US$ 14.758.290.000,00 (31,7 % da produção 
nacional)

• Estimativa da movimentação de sólidos pela mineração – 175 milhões de 
toneladas de minérios diversos (DNPM, 2013) + 391 milhões de toneladas de 
estéreis removidos = 566 milhões de toneladas removidas. Estimando-se 
densidade razoável, chega-se à estimativa de volume total escavado em 
todas as minas da Amazônia em um ano: 277 milhões de metros cúbicos.

• Este volume, se concentrado em um único buraco,  equivale a 
uma cava de 554 hectares com 50 metros de profundidade, ou 
uma área quadrada com 2.350m de lado.



Uma fantástica concentração de valor

• 14,7 bilhões de dólares podem ser produzidos em um espaço teórico de  554 
hectares. 

• Algo como 26,6 milhões de dólares por hectare lavrado

• Comparando: 01 hectare produz cerca de 3 t de soja, com cotação de US$ 
420,00/t (2013), conferindo uma receita de US$1.260,00 /hectare, ou 0,004% 
do que pode render a mineração, desmatando o mesmo hectare.

• Este exercício confirma a alta densidade econômica do recurso mineral.

• Os 554 hectares potencialmente suprimidos pela mineração em 2013, 
equivale a 0,09% dos 5.891 km² desmatados na Amazônia no mesmo 
ano.



• Em menos de 30 anos, a Amazônia perdeu 413.506 km²  de floresta.

(Plano de Ação para a Prevenção e 
Controle do Desmatamento na 
Amazônia)
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(*)



Últimas considerações

• A Amazônia não pode ser desenvolvida a partir de uma única atividade 
econômica. Modelos deverão se amparar em uma visão holística da região, 
levando em consideração a geodiversidade, a biodiversidade, a 
sustentabilidade, C&T, P&D, os interesses de suas populações e a presença 
do estado.

• Principalmente, ter presente a única unanimidade nacional: desenvolver a 
partir dos recursos naturais da região, mantendo a  mata em pé.

• A produção mineral destaca-se como a atividade econômica que melhor 
se ajusta a este perfil, com potencial para gerar riqueza em larga escala.

• Mas um mea culpa é necessário: a indústria precisa melhorar muito seus 
métodos e controles para evitar que se formem clusters econômicos ou 
ocorram desastres ambientais indesejados.



A imagem é contundente: fora da área protegida pela
mineração, não há mais florestas, devastadas pela
agricultura, pelo gado e pela extração de madeira,
atividades até então responsáveis pela “colonização” da
Amazônia.


