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Considerações Iniciais 

A Amazônia abrange diversos ecossistemas que abrigam a maior biodiversidade 

do planeta, como matas de terra firme, florestas inundadas, várzeas, igapós, campos 

abertos e cerrados e possui a mais extensa rede hidrográfica do planeta 

(GEOAMAZÔNIA, 2008). No Brasil, a Amazônia localiza-se a Norte do país e 

compreende os Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 

Rondônia, Roraima, Tocantins (Figura 1), possui mais de 5 milhões de km², o que 

corresponde a cerca de 60% do território nacional, abrangendo não só as florestas 

tropicais úmidas como também uma longa faixa de vegetação de transição, cerrados no 

sul da região e os campos ao norte, em Roraima, Pará e Amapá (REZENDE, 2006; 

MMA, 2008). 

Figura 1. Mapa da localização e composição da Amazônia em relação ao Brasil. 

 

Elaborado por: Amorim e Santos (2018). 
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Esse bioma é um grande laboratório para estudos de mudanças sociais e 

ambientais ligadas às transformações no uso da terra, local de uma complexa situação 

de apropriação territorial, iniciada com o processo de ocupação da Amazônia, sobretudo 

na década de 1960 (VIEIRA et al., 2015). Essas mudanças ocorridas e os conflitos dela 

resultantes foram iniciadas a partir do estabelecimento de uma dinâmica frente pioneira 

liderada pelo Estado, composta por grandes projetos de infraestrutura e assentamentos, 

preocupando-se em ocupar, desbravar, desmatar e assim valorizar a terra no sentido 

teórico da modernização (FARIAS et al., 2018), dificultando a apropriação sustentável 

dos recursos naturais (MACEDO et al., 2013). 

 

Contextualização Histórica do Desmatamento na Amazônia 

 

O contexto histórico de ocupação e exploração da região amazônica é marcada 

por práticas extrativistas como o da borracha e o da castanha (Bertholletia excelsa), mas 

foi apenas a partir de meados do século XX, com a ocupação da Amazônia em ritmo 

mais intenso e acelerado, que os danos ambientais resultantes da ação humana 

tornaram-se mais visíveis, como o crescimento da população, a concentração da 

propriedade rural e o desemprego nas regiões de ocupação mais antiga do país também 

foram causas de novas migrações para a Amazônia, que serviu como válvula de escape 

de tensões sociais (COSTA, 2009). 

A partir dos anos 70, a ocupação da Amazônia tornou-se prioridade nacional e 

o governo federal passou a viabilizar e subsidiar a ocupação de terras para expansão 

pioneira. As políticas de ocupação procuraram aliar os empreendimentos de exploração 

econômica com estratégias geopolíticas (COSTA, 1997). 

Assim, com as políticas adotadas na época, a consolidação da ocupação da 

Amazônia foi realizada visando integrar a Amazônia com o resto do País e com o 

capital internacional, assim, o Governo Militar adotou um conjunto de medidas de 

ocupação do território amazônico, com o lema “Integrar para não Entregar” e “Terra 

sem homens para homens sem terra”. Na ocasião, foram implantadas políticas públicas, 

que resultaram na criação do Plano de Integração Nacional (PIN), do Programa de 

Redistribuição de Terras (PROTERRA), dos Planos Nacionais de Desenvolvimento 

(PND I e II) e fortalecimento das ações do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), agindo na criação e delimitação de projetos de assentamentos na 

região, caracterizando a Amazônia como o bioma que possui o maior número de 
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assentamentos no Brasil (INCRA, 2018). Neste contexto, a construção de infraestruturas 

como rodovias, ferrovias, a Usina Hidrelétrica de Tucuruí, a implantação do Programa 

Grande Carajás (PGC) são componentes centrais de uma política que incentivou à 

migração massiva para a região amazônica (LASAT/GRAAL, 2006). Aliado a isso os 

incentivos fiscais voltados para consolidação da pecuária na região, resultaram em uma 

rápida e drástica mudança na paisagem, sendo perdidos milhares de Km² de vegetação 

nativa ao longo das últimas décadas.  

No caso da abertura de rodovias na Amazônia, como Belém-Brasília, 

Santarém-Cuiabá, Transamazônica e outras, foram fundamentais para atingir o objetivo 

integracionista imediato. Essas rodovias “revelaram” a Amazônia para o Brasil e para o 

mundo. Como consequência, esse processo trouxe consigo grandes contingentes 

populacionais que colonizaram a região, criando as frentes de ocupação e conflitos 

agrários, ambientais, entre outros (HÉBETTE, 2004).  

Este período foi marcado por um modelo desenvolvimentista, pautado por 

políticas de ocupação de cunho geopolítico. As políticas implantadas estavam 

associadas também a outras necessidades que se configuravam dentro do quadro 

nacional, como, por exemplo, amenizar problemas sociais que surgiam em outras 

regiões, como conflitos fundiários, ausência de titularidade, pressão e necessidade de 

uma reforma agrária brasileira (BECKER, 1998). 

As estratégias de ocupação se deram também nas regiões Sul e Sudeste do 

Pará, e de acordo com  Santos (2017), grandes projetos agropecuários financiados pela 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) se deslocaram para o 

Sudeste Paraense a partir da década de 1970, junto com as frentes de expansão 

camponesa, compondo gradativamente um mosaico rural, ao qual também se agregaram 

agentes locais mercantis e produtores de economias extrativistas tradicionais; no 

entanto, foi o processo de pecuarização o principal vetor do crescimento. Por sua vez, a 

economia da mineração vivenciou a saga dos garimpos, como a Serra Pelada nos anos 

1980, e avançou, em meados dessa década, com a presença da Companhia Vale do Rio 

Doce (CVRD), atuando na exploração mineral e industrial. Ao mesmo tempo, 

ocorreram processos aceleradores de crescimento populacional e de urbanização. 

Nesta região pode-se observar a sobreposição de processos antigos de 

ocupação, como descrevem Godfrey e Browder (1996), nas faixas ribeirinhas dos rios, 

com processos mais atuais de colonização, ao longo das estradas, nos planaltos de terra 
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firme, se estendendo mais recentemente na década de 80 com a criação da Usina 

Hidrelétrica de Tucurui, e a partir de 2017 com a  Usina Hidrelétrica de Belo Monte.   

Com a manutenção das políticas governamentais  de incentivo a exploração 

dos recursos naturais não renováveis da Amazônia, observa-se que a ocupação de áreas 

de proteção ambiental vem se intensificando na região,  mesmo durante a pandemia do 

covid-19. Assim, estudos sobre os impactos socioambientais na Amazônia pós- 

pandemia, decorrentes da degradação ambiental através do desmatamento precisam ser 

considerados e discutidos.  

Historicamente, o processo de desenvolvimento das atividades econômicas na 

Amazônia acarreta a conversão das áreas de florestas nativas em outros usos distintos, 

sendo assim, o desmatamento uma das principais consequências da conversão da 

cobertura vegetal para diferentes usos e pode ser considerado como uma das principais 

problemáticas ambientais por desencadear uma série de impactos das mais diversas 

ordens, como perda da biodiversidade, emissão de gases causadores do efeito estufa, 

erosão do solo e desequilíbrio do regime hídrico, assim o processo de mudança no uso e 

cobertura da terra configura-se, portanto, em um fenômeno multiescalar que merece 

destaque nos estudos científicos (CORTÊS, 2017). Quando o recorte em análise é 

bioma amazônico toda essa problemática torna-se mais preocupante devido à 

importância da floresta para o equilíbrio ecológico. 

Na perspectiva de Fearnside (2005), as políticas de incentivos fiscais e 

subsídios governamentais, foram os grandes indutores do desflorestamento da 

Amazônia, principalmente entre os anos de 1970 e 1980, bem como as políticas 

econômicas implantadas no Brasil. Assim a dinâmica de ocupação da Amazônia foi 

pensada sob a lógica capitalista e não se levou em consideração questões ambientais e 

sociais tendo como reflexo um panorama atual de alta antropização dos recursos 

naturais. E atualmente, a partir de 2019 quando o Governo Brasileiro passa a flexibilizar 

as ações de incentivo á exploração dos recursos naturais principalmente pensando no , 

agronegócio como política de desenvolvimento para a região amazônica,  este processo 

de degradação ambiental toma uma nova proporção.  

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, por meio do 

Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica por Satélite – INPE/PRODES (2018), 

no intervalo de aproximadamente trinta anos (1988 a 2017), estima-se que se perderam 

mais de 428 mil km² de vegetação nativa na Amazônia Legal (Figura 2). Ainda de 

acordo com o INPE/PRODES (2018), as quantificações do desmatamento utilizando 
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imagens de satélite na Amazônia, mostram oscilações no ritmo do avanço sobre a 

floresta nos últimos anos. 

Figura 2.  Área desmatada na Amazônia entre os anos de 1988 e 2017. 

 

Fonte: PRODES/INPE (2017) 

 

Na análise da Figura 2, percebe-se que desde 1988 a Amazônia vem sofrendo 

com altas taxas de desmatamento e no ano de 2009 esse índice atinge o menor valor até 

então, permanecendo essa redução até o ano de 2012, a partir do qual volta a aumentar 

até o ano de 2017, final da série histórica avaliada. Os anos de 1995 e 2004,  foram anos 

nos quais o desmatamento na Amazônia atingiram os maiores índices com mais de 

27.000 km² desflorestados em cada um dos dois períodos citados. Para Sampaio et al. 

(2003), a Amazônia foi transformada em fronteira de recursos explorados em grandes 

projetos desenvolvimentistas, acarretando grandes impactos ambientais negativos como 

desflorestamento acelerado pela abertura de estradas, exploração madeireira, expansão 

agropecuária e do agronegócio. 

De acordo com a figura 2 e corroborando com Arraes et al.(2012), observa-se 

que em  1995, a taxa de desmatamento atingiu seu maior nível e, após esse ano, a taxa 

vem apresentando diferentes oscilações decorrentes de diversas causas, tais como 

incêndios, comércio de madeiras, expansão de atividade agropecuária, aumento da 

densidade populacional e incentivos fiscais. Ainda como extensão da consequência, a 

degradação contribui para a perda de biodiversidade, redução da ciclagem de água e 

para o aquecimento global, principalmente através das queimadas, ao emitir gases que 

contribuem para acelerar o processo do efeito estufa. 
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A partir de março de 2020, com a chegada do corona vírus (Covid-19) no 

Brasil, a vulnerabilidade das populações ao entorno destas áreas de avanço do 

desmatamento vem se intensificando, podendo agravar não só os impactos ambientais 

mas também econômicos e sociais.  

De acordo com dados do INPE (2020), durante os três primeiros meses de 

2020, houve um aumento de 51% na taxa de desmatamento na Amazônia, comparado 

ao mesmo período do ano de 2019. Estes dados demonstram que nem a pandemia do 

novo corona vírus foi capaz de inibir os desmatamentos.  

Em um mês, foram derrubados 254 km quadrados de floresta. Em meio à 

pandemia, fiscais, enfrentam dificuldades para conter as ações ilegais, segundo dados do 

IBAMA (2020), que devido a diminuição das ações de fiscalização, as áreas estão sendo 

invadidas, principalmente áreas indígenas e de proteção ambiental.  

O Pará concentrou 44% de toda a área desmatada da Amazônia Legal em 

fevereiro e março de 2020, representando uma área de 62 km² de floresta destruída. É o 

que revela o estudo da série 'Desmatamento na Amazônia: causas, reflexos e soluções', 

uma parceria da CBN Amazônia Belém com a Rainforest Journalism Fund e o Pulitzer 

Center (2020), corroborando assim com discussões de Macedo (2009), onde mostra que 

o Estado do Pará foi um dos que mais sofreu modificações com as políticas e programas 

governamentais para a ocupação da Amazônia, com destaque à política agrária na 

década de 70, na qual foi constituída pela implantação de assentamentos de reforma 

agrária, preferencialmente, na região Sul e Sudeste do Estado, provocando profundas 

alterações nas configurações do território em questões espaciais, econômicas e sociais, 

tendo como consequência conflitos entre os atores existentes, constituindo-se por: 

pequenos e grandes produtores pecuaristas e a comunidade local. Isto ocorreu devido às 

tentativas frustradas realizadas pelo Estado em se desenvolver a agropecuária neste 

local.  

A constatação de que o desmatamento da Amazônia brasileira é desigual entre 

os estados e também entre seus municípios suscita alguns pontos que necessitam ser 

mais bem explorados, tais como, determinar quais os fatores mais atuantes para explicar 

o desmatamento em cada estado (MAZUTTI, 2017). 

Neste sentido, o desmatamento causa uma série de impactos socioambientais 

que vem a ser potencializados com a recorrência e com o tempo da prática. Segundo 

Fearnside (2005), as consequências do desmatamento envolvem a perda de 

oportunidades para o uso sustentável da floresta, incluindo a produção de mercadorias 
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tradicionais tanto por manejo florestal para madeira como por extração de produtos não-

madeireiros, perda de serviços ambientais providos pela floresta, dentre os quais se 

destacam a biodiversidade, ciclagem de água e armazenamento de carbono. 

A perda da produtividade é consequência do processo de erosão e compactação 

do solo resultando na degradação de áreas produtivas, a mudança do ciclo hidrológico é 

fruto da conversão da floresta em áreas de pastagem onde este fenômeno aumenta o 

escoamento superficial da água da chuva resultando em cheias seguidas por períodos de 

redução ou interrupção dos fluxos dos cursos d’água, dessa forma, o desmatamento 

proporciona a perda de partes importantes da floresta reduzindo a biodiversidade, esta 

perda é mais significativa principalmente em áreas de floresta remanescente (PINHO, 

2014). 

No contexto da pecuária esta tem sido apontada como uma das atividades que 

mais prejudicam o meio ambiente junto as comunidades tradicionais. As externalidades 

negativas causadas pela bovinocultura estão correlacionadas com o principal meio de 

produção adotado no Brasil, o sistema extensivo, que se caracteriza pelo baixo 

investimento em formação (principalmente quando a terra adquirida já contém algum 

tipo de pasto) e manutenção de pastagem (DE ZEN et al., 2008). 

O avanço sobre as áreas de mata ciliares na Amazônia, também é algo 

preocupante, uma vez que, este tipo de vegetação protege as margens dos cursos d’água 

da erosão, além de desempenhar a função de regular a vazão dos rios, diminuindo o 

escoamento superficial (POESTER, 2012). Funcionam como filtros reguladores da 

dinâmica hídrica, de sedimentos e de nutrientes entre as partes mais altas da bacia e o 

ecossistema aquático (GONÇALVES et al., 2005).  

Entre as principais consequências apresentadas pela destruição e 

desaparecimento dessa vegetação estão: ausência da cobertura vegetal; alteração das 

condições e características locais; geração de desequilíbrio ecológico em grandes 

dimensões; escoamento superficial de resíduos para o leito dos rios, com acúmulo de 

sedimentos e o rebaixamento do nível do lençol freático; perda da fertilidade do solo; 

extinção de espécies de animais terrestres e aquáticos, ou seja, desequilíbrio total dos 

ecossistemas envolvidos com este ambiente, gerando sempre resultados negativos 

(REIS, 2006; RODRIGUES, 2004). 

Como já discutido no texto, para Monteiro e Coelho (2004), o modelo de 

desenvolvimento econômico pensado para a Amazônia repercutiu nas dinâmicas sociais 

e ecológicas da região, acelerando a substituição das florestas e a ampliação da 
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concentração fundiária no Estado do Pará, desencadeando, problemas ambientais e 

sociais, os quais vem se intensificando com o passar dos anos.  

Em virtude de suas consequências, existe um grande questionamento social 

sobre as bases que sustentam as sociedades atuais. Especialmente nas últimas décadas, o 

processo de degradação ambiental aparece ainda com mais evidencia, principalmente no 

cenário internacional, gerando necessidade de negociações econômicas. No entanto, na 

busca pela resolução dos problemas que se apresentam não se percebe um compromisso 

efetivo com a questão ambiental, tendo em vista, que interesses de grandes grupos são 

afetados. O que aparece, contudo, como resultado são acordos e medidas sem a devida 

cobrança de implementação ou mesmo, cumprimento de políticas ambientais (GAMA et 

al, 2014). 

Com todo este histórico, é notório que o desmatamento na região amazônica 

decorre há décadas diante dos interesses do capital. Mas na atualidade, devido a 

gravidade fica a inquietação: Em tempos de pandemia do Covid-19, com a diminuição 

da fiscalização, quais as estratégias de combate à invasão e ocupação destas áreas? 

Quais os reflexos decorrentes aos impactos ambientais nas comunidades locais? E quais 

as formas de minimização dos impactos socioambientais pós pandemia?  

 

Considerações Finais 

 

O impacto social do desmatamento é consequentemente grande, pois a 

diversidade de relações e povos existentes na Amazônia não estão isolados. Ainda há de 

se refletir que a importância da água, da terra, do trabalho para os índios, agricultores e 

para o capitalista são diferentes (HÉBETTE,2004). A situação gerada por essas relações 

conflitantes e antagônicas de produção de desigualdades contribuem para o início de 

uma mobilização, no intuito de pressionar o governo em relação a expansão capitalista 

na região. Não podemos permitir que os indígenas, os quilombolas e os ribeirinhos 

continuem perdendo suas terras e vidas.  

Assim, os planos de desenvolvimento da Amazônia foram e são até os dias 

atuais direcionados para favorecer a implantação dos grandes projetos, através de 

subsídios e incentivos fiscais oferecidos pelo governo federal e do acesso facilitado às 

terras para grandes grupos privados, que causaram profundas transformações ao meio 

ambiente (SANTOS 2000). Estes projetos de ocupação causaram e vêm causando 

perturbações sistemáticas, ao longo do tempo, na estrutura e na função de diversos 
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ecossistemas amazônicos, resultando num processo de mudança da paisagem 

(TURNER et al., 2001), bem como nos sistemas de produção. 

No âmbito desse cenário de debates sobre o modelo da política de exploração 

dos recursos naturais não renováveis da Amazônia e sua insustentabilidade 

socioambiental nos espaços rurais, principalmente onde atuam os agricultores 

familiares, indígenas, quilombolas e ribeirinhos existem correntes de pensamentos que 

preconizam a possibilidade de mudanças nos sistemas de uso da terra através de uma 

transição para um modelo de desenvolvimento rural sustentável, ou seja, menos 

dependente dos recursos naturais e mais acessíveis e praticáveis a todos diretamente 

envolvidos e mais  descapitalizados (BEZERRA, 2011), que deverão ser intensamente 

estudados e praticados pós pandemia, para que estes atores sociais tenham minimamente 

condições de reprodução digna e sustentável no bioma amazônico.  
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